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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

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

Name” and solidify the session. 

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

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

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

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

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

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

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

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

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

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 

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

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

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

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

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

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

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

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

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

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

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

exp. H- 1, Lütfi ARSLAN 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Cetin KARADEMİR 

Authors Affiliation Presentation title 

Emine KUCUKER 

Erdal AGLAR 

 

Siirt University 

Pre-harvest aminoethoxy vinylglycine (AVG) spray 

maintains fruit quality of apples (Malus cominnus L. cv. 

Braeburn) during cold storage 

Emine KUCUKER 

Erdal AGLAR 

 

Siirt University 

The growth yield and fruit quality of some pear cultivars in 

different training systems 

Nimetullah SIMSEK 

Cetin KARADEMIR 

 

Siirt University 

The fffect of folıar potassıum applıcatıon on cotton 

(Gossypium hirsutum L.) yield, quality and earliness 

parameters 

Dilman Osman ABDULLA 

Cetin KARADEMIR 

 

Siirt University 

 

The effect of biofertilizers on field crops 

Fettah ASLAN 

Emine KARADEMIR 

 

Siirt University 

The effect of gibberellic acid applicatıon on cotton yield, 

plant development and fiber quality 

Meltem UÇAR 

Yakup KARA 

Sevgi KOLAYLI 

 

European University of Lefke 

Phenolic composition and antioxidant properties of parsley 

(Petroselinum crispum) honey from turkey 

Oktay YILDIZ 
 

Duzce University 

Limitations encountered in ecosystem restoration in central 

anatolia dry-lands 

Mertkan F. TEKINALP 
Duzce University Japanese garden design and an evaluation of some examples 

in Turkey 

Burcu ILGAZ 

Seden Turamberk 

ÖZERDEN 

Akdeniz University As a road map of sustainable tourism smart cities and smart 

tourism 

 

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

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

 

 

 

 

  

06.03.2022 | SESSION-1 | HALL-1

Kyrenia Time: 10:00–12:00

Ankara Time: 11:00–13:00

In Person Participation - The Olive Tree Hotel, Kyrenia



 

 

 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Mustafa KARTAL 

Authors Affiliation Presentation title 

Ozge OZBEK 
Gazi University Current technology tools in teachıng of french as a foreıgn 

language 

Mariya Fadhil Imran 

ALHAMERI 

Mustafa GENCASLAN 

Mustafa KESKIN 

 

Erciyes University 

Dynamic phase transitions and dynamic phase diagrams in a 

mixed spin (1/2, 3/2) Ising model on a hexagonal lattice by 

the path probability method 

Mustafa ERSOY 

Kursad OZKAYNAR 

 

Sivas Cumhuriyet University 

Metaverse as a consumption area: opportunity in 21st century 

skills education? threat? 

Kursad OZKAYNAR 

Mustafa ERSOY 

 

Sivas Cumhuriyet University 

Marketing of new educational environments: aı effect in 

metaverse classrooms desıgn 

Mustafa KARTAL 

Seyfettin Caner KUZUCU 

 

Selcuk University 

Relationship between inflation and interest rates in the 

turkish economy: ardl approach 

Nihat DOGANALP 

Mustafa KARTAL 

 

Selcuk University 

A panel data analysis of selected countries on economic 

vulnerability and resilience 

M. Sadık AKYAR 
Girne American University Security in Syria and eastern mediterranean in Turkish 

foreign policy; common actors, common resolutions 

Nurullah ULUTAŞ 
Bitlis Eren University  

Love, Power And Epidemic In The Novel Of Veba Geceleri 

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

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

 

  

06.03.2022 | SESSION-2 | HALL-1

Kyrenia Time: 13:30–15:30

Ankara Time: 14:30–16:30

In Person Participation - The Olive Tree Hotel, Kyrenia



 

 
 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Emine KARADEMIR 
Authors Affiliation Presentation title 

Arzu CIG 

 

Siirt University 

Determination of germination and some early development 

parameters of Sesbania punicea (Cav.) benth. seeds by 

bacteria applications showing ACCD activity under lead 

stress 

Mete Unal GIRGEN 

Kemal FERIT 

Selim YESILPINAR 

 

International Final University 

 

A study on Edible Herbs Growing in Northern Cyprus, Their 

Uses and Socio-Cultural Importance 

 

Arzu CIG 

 

Siirt University 

A study on the effects of brevibacillus choshinensis (TV53D) 

and Serratia grimesii (TV62D) bacterial strains on the 

germination of ceratonia siliqua l. seeds 

Fatih CIG 

M. Zeki KARIPÇIN 

 

Siirt University 

Determination of germination and some early development 

parameters of lycopersicon esculentum l. seeds by bacteria 

applications showing ACCD activity under drouhgt stress 

M. Zeki KARIPÇIN  

Fatih CIG 

 

Siirt University 

The effect of bacteria applications showing accd activity on 

the seedling of Cucumis melo var. agrestis Seeds Under 

Drought Stress 

Huseyin Baran GELGOR 

Neslihan MANAV-DEMIR 

Fatih ILHAN 

Kubra ULUCAN-ALTUNTAS 

Eyup DEBIK 

 

 

Yıldız Technical University 

 

Evaluatıon of recovery potential of wastewater treatment 

plants in Kocaeli, Turkey 

Emral GULCEK Siirt University Elderly people nursing 

Emral GULCEK Siirt University Community mental health: a recent review 

Altay BABACAN 
Fethi Sekin Pediatrics 

Hospital 

Squamous cell carcinoma in the lower eyelid in a child with 

xseroderma pigmentosum- (case report) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

06.03.2022 | SESSION-3 | HALL-1

Kyrenia Time: 16:00–18:00

Ankara Time: 17:00–19:00

In Person Participation - The Olive Tree Hotel, Kyrenia



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Gulen OZYAZICI 

Authors Affiliation Presentation title 

Cigdem DELEBE 

Kemal YAZGAN 

 

Harran University 

General characteristic of the dairy farms that members of 

cattle breeders associations in Viransehır district of Sanlıurfa 

Fırat OZTOPRAK 

Gulen OZYAZICI 

 

Siirt University 

 

Medicinal and aromatic plants in the covid 19 process 

 

Gulen OZYAZICI 

 

Siirt University 

Phytochemical and medicinal properties of marigold 

(Tagetes spp.) 

Handan ÇAKAR 

Kubra YAZICI 

Bahriye GULGUN 

 

Ege University 

The functions of wildlife bridges and theır importance in 

terms of biodiversity 

Handan CAKAR 

Kubra YAZICI 

Bahriye GULGUN 

 

Ege University 

The role of landscape archıtecture in post-dısaster urban 

transformatıon and adaptatıon studies 

Gorkem ORUK 

Sait ENGINDENIZ 

 

Siirt University 

Examining of the young farmer project support in siirt 

province 

Gorkem ORUK 

Sait ENGINDENIZ 

 

Siirt University 

Community supported agriculture model and application 

examples in the world 

Mine PAKYUREK  

Siirt University 

 The effects of global climate change on fruit growing 

Mine PAKYUREK 

Kenan ATALAY 

 

Siirt University 

Potential of greenhouse cultivation in Siirt province 

Burcu KARAGÜLLE 

Saime Betül BAYGELDİ 

Zeynep YERLİKAYA 

Yeşim ASLAN KANMAZ 

 

Fırat Üniversitesi 

Investigation of bacterial microflora in animal tissue stored 

in the museum of veterinary anatomy 

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

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

 
  

06.03.2022 | SESSION-1 | HALL-1

Kyrenia Time: 09:00–11:30

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ferhat OZTURK 
Authors Affiliation Presentation title 

Nazire MIKAIL Siirt University Sugeno fuzzy inference algorithm and its use in live body 

weight estimation 

Coskun SEYHAN 

Muhammed ATAMANALP 

Arzu UCAR 

Gonca ALAK 

 

 

Atatürk University 

 

Determination of seafood products consumption habits of 

personnel working in the education sector in Koprukoy and 

pasinler district of Erzurum province 

Muhammed ADIGUZEL 

Gonca ALAK 

Arzu UCAR 

Veysel PARLAK 

Muhammed ATAMANALP 

 

 

Atatürk University 

 

 

The seafood consumption preferences of 15-19 age range in 

Köprüköy (Erzurum) 

Ferit SÖNMEZ 

Füsun GÜLSER 

Bolu Abant Izzet Baysal 

University 

Nutrient contents in strawberry (Fragaria ananassa) 

fertilizated by iron and zinc chelates 

Mehmet YILDIRIM 

Ferhat KIZILGECİ 

Ferhat OZTURK 

 

Sırnak University 

An assessment of the yield and quality of cimmyt origin 

bread wheat genotypes under heat stress environment 

Mehmet YILDIRIM 

Ferhat KIZILGECI 

Ferhat OZTURK 

 

Sırnak University 

The adaptability of various bread wheat genotypes exposed 

to heat stress by late sowing under Diyarbakır growth 

conditions 

Negar EBRAHIM POUR 

MOKHTARI 

Ferhat KIZILGECI 

 

Sırnak University 

 

The effects of boron on rice in the early stages of germination 

Enver KEN 

Arif SEMERCI 

Çanakkale Onsekiz Mart 

University 

The economıc importance of thyme production in Turkey 

Enver KEN 

Arif SEMERCI 

Çanakkale Onsekiz Mart 

University 

The place and importance of thyme production in agricultural 

enterprises in Denızlı province 

Ayca GULHAN Aksaray University Popular cooking technology of recent years: air-frying 

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

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

 

  

06.03.2022 | SESSION-1 | HALL-2

Kyrenia Time: 09:00–11:30

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Fırat PALA 

Authors Affiliation Presentation title 

Fırat PALA 

Husrev MENNAN 

 

Siirt University 

Invasion Of Palmer Amarant (Amaranthus Palmeri S. 

Wats.) 

 

 

Fırat PALA 

Husrev MENNAN 

 

Siirt University 

Herbicide resistance in plants 

 

Korkmaz BELLITURK 

Ahmet CELIK 

Tekirdag Namık Kemal University Some assessments on the fertilizer need of winter wheat 

(Triticum aestivum L.) widely grown in the thrace region 

Arzu ALTUNTAS Siirt University An assessment on the conservatıon of historical and cultural 

areas: the case of Siirt 

Arzu ALTUNTAS  

Siirt University 

 

Transformıng cities with the impact of technology: smart 

cities 

Ahmet CELIK 

Korkmaz BELLITURK 

Mehmet Fırat BARAN 

 

Adıyaman University 

 

The role of biochar in medicinal and aromatic plants 

production 

Lerzan OZTURK 

Nur SIVRI 

Ibrahim Halil ELEKCIOGLU 

Viticulture Research Institute Evaluation of rhizosphere bacteria and plant parasitic 

nematodes associated with agricultural cropping systems in 

western Turkey 

 

Bahadır SIN 

Sakarya Uygulamalı Bilimler 

University 

The effect of ethanol, methanol and water extracts of Syrian 

mesquite [Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F. Mac.] on seed 

germination of some weed species 

Haydar BALCI 

Muhsin YILDIZ 

Çeknas ERDINC 

Suat SENSOY 

 

Van Yuzuncu Yıl University 

 

Effects of some mutagens and priming applications on M4 

generation in bean mutation breeding 

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

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

 

 
  

06.03.2022 | SESSION-1 | HALL-3

Kyrenia Time: 09:00–11:30

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

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

Authors Affiliation Presentation title 

 

Gokhan GELIR 

Ali Murat TATAR 

 

Dicle University 

The effect of air temperature and relative humidity on milk 

yield of black and white dairy cattle raised in agricultural 

facilities in different climate conditions 

 

Metin TURAN 

Melek EKINCI 

Ertan YILDIRIM 

 

Yeditepe University 

 

Use of  vermicompost against abiotic stresses in plants 

Melek EKINCI 

Ertan YILDIRIM 

Metin TURAN 

Betül INCE 

 

Ataturk University 

Monitoring of exogenous treatment on amino acid content of 

Eruca sativa L. under salt stress 

 

Ali Beyhan UCAK 

 

Siirt University 

Our country's agricultural land availability and water 

consumptions of water using sectors 

 

Ali Beyhan UCAK 

 

Siirt University 

Determination of water consumption of corn (Zea mays L.) 

plant by two different methods in Siirt conditions 

Metin CALTA 

Sinan OZCAN 

 

Fırat University 

 

Dioxin and dioxin-like compounds in fish 

 

H. Deniz SIRELI 

 

Dicle University 

The current situation, problems and solution suggestions of 

southeastern anatolia region beekeeping in Turkey 

H. Deniz SIRELI 

Murat TURAN 

 

Dicle University 

Evaluation of the current situation of ovine breeding in 

Turkey 

Murat TURAN 

H. Deniz SIRELI 

Dicle University Current situation of cattle breeding in turkey; problems and 

suggestions for solutions 

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

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

 

  

06.03.2022 | SESSION-1 | HALL-4

Kyrenia Time: 09:00–11:30

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

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

Authors Affiliation Presentation title 

 

Zeynep DUMANOGLU 

Erdal CACAN 

 

Bingol University 

A research on the determination of some physical 

charcteristics of seeds of proso millet(Panicum miliaceum 

L.) population 

 

 

Arzu KOCAK MUTLU 

 

Siirt University 

 

Plant behaviour 

Bekir YELMEN 

Mehmet Fırat BARAN 

MutluTarık CAKIR 

Adana Water and Sewerage 

Administration Environmental 

Protection Control Department 

Energy consumption analysis on a sectoral basis: example of 

sivas province 

Esat Mahmut KOCAMAN 

Sinan ÖZCAN 

Furkan ARSLAN 

Atatürk University Triploidization in fish 

Aynur BILMEZ OZCINAR Siirt University Food grade oil quality of canola (Brassica napus L.) 

Nazlı KALENDER 

Yusuf DOGAN 

Mardin Artuklu University Specific traits for the phenological adaptation of durum 

wheat (Triticum turgidum L. ssp. durum): a review of actual 

progresses 

Sipan SOYSAL 

Murat ERMAN 

Siirt University The effect of salt stress on yield and yield components in 

field crops 

 

Sipan SOYSAL 

Murat ERMAN 

Siirt University Biochar & its applications to wheat (Triticum aestivum L.) 

crop: A review 

 

Cem DUYAR 

Mehmet Fırat BARAN 

 

Siirt University 

The importance of technological level in the manufacturing 

of agricultural tools and machinery and technological level 

determination methods 

Seyithan SEYDOSOGLU 

Nizamettin TURAN 

Siirt University Losses from silage: A review 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION:  Prof. Dr. Sacide PEHLIVAN 

Authors Affiliation Presentation title 

Yasemin OYACI 

Sacide PEHLIVAN 

 

Istanbul University 

Er stress in central nervous system cells and its role in 

neurodegenerative diseases 

Sacide PEHLIVAN 

Yasemin OYACI 

Fatıma Ceren TUNCEL 

Hasan Mervan AYTAC 

 

Istanbul University 

Il-1 receptor antagonist (il-1rn) and interleukin-4 (il-4) vntr 

polymorphisms in schizophrenia and bipolar disorder: an 

association study in turkish population 

Sibel SERCE 

Ozlem OVAYOLU 

Gaziantep University Immunotherapy in cancer and nursing 

Gulfem ERGUN 

Serife KOLE 

Gazi University Current advancements in post materials 

 

Songul YIGIT 

 

Girne American University 

Determınatıon of knowledge, attitudes and behaviors of 

university students studying in trnc for family planning 

Sibel SERCE 

Ozlem OVAYOLU 

Gaziantep University Effect of acuppressor in management of obesity 

Murat DOGRUYOL 

Barıs ALTUN 

Siirt University Improvement of earth structures 

Murat DOGRUYOL 

Kadri DEGER 

Siirt University Evaluation of bazalt belonging to Cizre region in the 

construction sector 

   

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Fatih TAS 

Authors Affiliation Presentation title 

Sebnem ASLAN 

Ganime KOK 

 

Selçuk University 

Investigatıon of studies on covid-19 in Turkey: content 

analysis method 

Sebnem ASLAN 

Hilal ASLAN 

 

Selçuk University 

 

Publıc private partnership in healthcare 

Feriha GOKSU 

Sibel BOLEK 

University of Health Sciences Effect of current food processing techniques on functional 

food components 

 

Emrullah DURMUS 

 

Siirt Training and Research Hospital 

 

Effects of the covid-19 pandemic on urology practice 

Hatice GUZEL 

Ozlem OVAYOLU 

Nimet OVAYOLU 

 

Sanko University 

 

Reflexology and nursing 

Hatice GUZEL 

Ozlem OVAYOLU 

Nimet OVAYOLU 

 

Sanko University 

Infections that can develop after renal transplantation and 

nursing care 

Fesih OK Siirt Training and Research Hospital Has the covid-19 pandemic affected admissions for acute 

urinary stone disease? 

Figen GURSOY 

Sena OZ 

Hatice Damla CAKCAK 

Neslihan ARGUT 

Seymanur EFENDIOGLU 

 

 

Ankara University 

 

A review of postgraduate studies on pregnancy about 

readiness for life with a baby 

Fatih TAS 

Fikri ERDEMCI 

Fırat ASIR 

 

Siirt University 

 

Histopathological effects of covid-19 on blood vessels 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Aysa Ipek ERDOGAN 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Aysun SOYSAL 

 

Istanbul Technical University 

An analytical approach in modeling mechanical damage 

behavior of an aircraft wing subjected to lightning strike 

 

Aysun SOYSAL 

 

Istanbul Technical University 

An analytical approach in modeling mechanical damage 

behavior of a helicopter blade subjected to lightning strike 

Tina BAHRAMI 

Aydın SIK 

 

Gazi University 

Taguchı in development of product design application of the 

method 

Aydın SIK  

Ali AKAY 

Turabi BINGOL 

Rezancan OZDEMIR 

 

Gazi University 

 

Vtm submerged screw welding machine design 

Ersan CIGERIM 

M. Sahin GOK 

Gebze Technical University Understanding the agile project management: the perspective 

of project managers 

Ersan CIGERIM 

M. Sahin GOK 

Gebze Technical University The black box of industry 5.0: challenges and opportunities 

for future 

Aysa Ipek ERDOGAN Bogazici University What differentiates small enterprises from medium-sized 

enterprises: evidence from Turkey 

Aysa Ipek ERDOGAN Bogazici University Determınants of the need for bank loans: evıdence from 

Turkish smes 

Oguzhan OZDEMIR 

Duygu AKDİS 

Fırat University Comparison of the studies on teachers' attitudes to distance 

education according to the pre-pandemi and the pandemic 

period 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ercumend ERSANLI 

Authors Affiliation Presentation title 

Gülüm Burcu DALKIRAN Trakya Universitesi Health tourism in Turkey with its economic dimension 

Kübra GUN 

Ercümend ERSANLI 

Ondokuz Mayıs Universitesi The relationship of married sensitivity and marriage 

harmony perceived by married individuals 

Busra UCAROGLU 

Ercumend ERSANLI 

Ondokuz Mayıs Universitesi The relationship of gender roles with expectations to 

marriage and the meaning attached to marriage 

 

Mehmet Yılmaz 

 

Siirt University 

COVID-19 Infection During Pregnancy: A Review of 

Systematic Reviews and Meta-Analysis 

Adnan KILIC Bursa Uludag University Geant4 simulation of optical photon transport in a lyso:Ce 

crystal 

Abdullah GOKTAS Harran University Effect of starting chemİcals on the crystalizatıon, surface 

morphology and optical properties of co-doped zns thin films 

Sultan GOKTAS Harran University Effect of catalyst concentration on photocatalytic efficiency 

of tio2 nanostructures 

Abdulkadir KISAKAYA 

Mehmet OZBAS 

Erzincan Binali Yildirim 

University 

An overview of schooling ratios and the problems of 

attendance in the basic education perıod in Turkey 

Ufuk OZEN 

Hakan PISKIN 

Beykent University The relatıonship between inflation and social protection 

expenditures in Turkey: “An econometric examination 

between 2000-2020” 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Kürşad SAYIN 

Authors Affiliation Presentation title 

Meliha KUTLUCA ALICI Nigde Omer Halisdemir University Synthesis of schiff base compound containing 

phenantromidazole and fluorimetric applications 

Kurtuluş TUNCER 

Kutay OKTAY 

Kastamonu University A research on national holidays and national days in Turkic 

world countrıes 

Oguzhan OZDEMIR 

Yusuf KALINKARA 

Fırat University Blockchain applications in education 

Nurullah ULUTAS The University of Bitlis Eren In the context of comparative literature an analysis of ling ma 

and erin bowman's salgin novels 

Bülent AKKOYUN Malatya Turgut Ozal University A strategic approach in business management the place of 

industry 4.0 in technology management 

Oğuzhan ILERI Ege University Commercıal relations of cyprus with eastern mediterranean 

centers in the hellenistic period: cypriot amphorae and 

stamps 

Barış ARMUTCU Gaziantep University A research on the relationship between political marketing 

and traditional marketing 

Kürşad SAYIN Selcuk University Innovatıon practıces in food - beverage businesses: The 

sample of sea food restaurants in Mersin 

Serkan KUNU 

Ayaz Yusuf ALTIN 

Igdır University Problem, need and demand analysis of İğdır chamber of 

commerce vocational committees 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ahmet  CELIK 

Authors Affiliation Presentation title 

Osman Kubilay GUL 

Alperen DUMAN 

Sivas Cumhuriyet University A comparison of social studıes course outcomes in Turkey 

and the Turkish Republıc of Northern Cyprus in terms of 

history 

Zekiye ABA 

Abdullah GOKTAS 

Harran University Synthesıs of La2/3K1/3MnO3 nano-structures and 

characterization with Xrd, Sem, Edx 

Seda SABAH 

Soner CANKAYA  

Amasya University Analysis of tactical skill levels of amateur and professional 

athletes in sports 

Ayfer AYDOGDU 

Adnan AKKURT 

Gazi University From design to manufacturing, analysis of skills 

requirements and design of development set 

Ayşe AYDIN 

Saide OZBEY 

Mehmet Akif Ersoy University Investigation of the effect of mindfulness-based education 

program on the executive functioning level of pre-school 

children 

Mehmet CANAKCI 

Ali Oguz DIRIOZ 

TOBB University of Economics and 

Technology 

Analysis of the exchange rate change of the us dollar in terms 

of operant conditioning and observational learning 

Taner KEFELI  

Elif KARAGUN 

Müge SARPER KAHVECI  

Kocali University A review of the habits of the athletes engaging with the sports 

of football 

Gulsen ISIN 

Elif KARAGUN 

Muge SARPER KAHVECI  

Kocali University The anxiety levels of final students of Kocaeli university 

physical education and sports school department of coaching 

education 

Selin BASER Istanbul Examination of the material element of the crime of genocide 

through the rulings of the international criminal courts 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Ismail DURAK 

Authors Affiliation Presentation title 

Elif KARAGUN 

Müge SARPER KAHVECI 

Ayşegül Funda ALP 

Kocaeli University  

Verbal intimacy statements that coaches use towards athletes 

 

Tayfun YILMAZ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University 

Investigation of weak form market effıcıency on brıcs-t 

countries 

İsmail DURAK 

Sena Nur CISE 

Duzce University Examining the relationship between digital financial 

behavior and crypto money 

İsmail DURAK 

Livanur BIRIKTIR 

Duzce University The relationship between technological readiness, perceived 

benefit and the use of cryptocurrency 

Şeyda BUKRUCU 

KAZKONDU 

Bülent Ecevit University An overview of the European social charter 

Kurşad OZKAYNAR 

Mustafa ERSOY 

Sivas Cumhuriyet University Marketing of new educational environments: Aı effect in 

metaverse classrooms design 

Hakan IBILI 

Mehmet OZBAS 

Erzincan Binali Yıldırım 

University 

Examination on change management and technological 

leadership competences of school managers 

Ömer EREN Hatay Mustafa Kemal University Determination of effects to greenhouse gas emissions of 

pesticide and chemical fertilizer use in Türkiye 

Fuat LULE Adıyaman University The state of agriculture and mechanization of the Malatya 

arguvan discrict 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ali Kemal ASLAN 

Authors Affiliation Presentation title 

Ali Kemal ASLAN 

Erkan BAHCE 

Munzur University Investigation of the wear properties of free-form shaped 

Ti13nb13zr alloy coated wıth multilayer 

Ti/Tin/Tic/Ticn/Tan thin films 

Ali Kemal ASLAN 

Erkan BAHCE 

Munzur University The effect of different intermedıate layers on wear resistance 

in tan-based multilayer thin fılms deposited on Ti13nb13zr 

alloy 

Mehmet SOYLEMEZ 

Yavuz DEMRCI 

Adiyaman University Solid waste storage and sealing: The case of Adiyaman 

Yavuz DEMIRCI 

Mehmet SOYLEMEZ 

Adiyaman University Evaluation of the Adiyaman landfill facility's soil 

impermeability 

 

Ergin TASKAN 

Fırat University Enhancement of bioelectricity generatıon performance of 

membraneles microbial fuel Cell (Ml-Mfc) using thermal 

pretreated grape marc 

Mustafa TOPALOGLU 

Osman GUNAYDIN 

Kadir GUÇLUER 

Adiyaman University Evaluatıon of mechanıcal propertıes of concrete with 

copolymer fiber additives 

Ahmet Erhan AKAN Tekirdag Namık Kemal 

University 

Techno-Economıc modeling of grid connected hybrid energy 

system: A case study of the Gelibolu penınsula 

Almula KOKSAL 

Merve GENC 

Yıldız Teknik University Comparıson of health investments of oecd countries, 

including Turkey 

Berna AKTAŞ SAR 

Selda TOPÇU SENDOGDULAR 

Levent SENDOGDULAR 

Erciyes University The study of the nano and micro porosıty of polymer based 

membranes used in gas and liquid phase selecter 

permeability 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Sevda KOC AKRAN 

Authors Affiliation Presentation title 

Cemil KOYUNOGLU 

Mustafa TOLAY  

Yalova University Cfd analysis of H2, fuel-oil, gas oil, and wood combustion 

comparison using ansys fluent 

Cemil KOYUNOGLU 

Hüseyin KARACA 

Hakan Serhad SOYHAN 

Yalova University Investigation combustion phenomena of “Bmw hydrogen 7 

mono‑fuel” using ansys fluent 

Numan YALCIN 

Mutlu DEDETURK 

Gumushane University On solutions of higher-order multiplicative linear differential 

equations by multiplicative power series method 

Numan YALCIN 

Ercan CELIK 

Gumushane University The solutıon of cauchy-euler and legendre differential 

equation on multiplicative calculus 

Tevfik SEZEN 

Yılmaz SECIM 

Yeliz PEKERSEN 

Necmettin Erbakan University A qualitative research on Konya-Karabağ village cuisine 

culture 

Murat TAKKACIGIL 

Yeliz PEKERSEN 

Yılmaz SECİM 

Necmettin Erbakan University Armenıan cuisine culture and dishes within the scope of 

ethnic cuisine culture 

Muhammed Kerem TOK 

Barış KURBAN 

Gökhan GELIŞEN 

Bahçeşehir University Prefabric structure developments and modular system 

implementation area growth 

Sevda KOC AKRAN Siirt University Teacher's opinions on the teaching professional law 

   

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ayman El Sabagh 
Authors Affiliation Presentation title 

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Impact of nanoparticle shape on magnetohydrodynamic 

stagnation-point flow of carreau nanoliquid: A comparative 

study 

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Simultaneous solutions for convective heat transfer in dusty-

nano and dusty-hybrid nanoliquids 

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Impact of nonlinear radiation on magnetohydrodynamic flow 

of hybrid nanofluid with heat source effect   

Bekim Grainca University Saint Cyril and Methodius Effects of employment service agencies and macroeconomic 

policies on unemployment in   Republic Of Croatia 

Spatar Vlada Nicolae Testemitanu State University 

of Medicine and Pharmacy 

The action of circadian rhythm on metabolism and energy 

balance 

Major Giurgiu Gheorghe 

Cojocaru Manole 

Titu Maiorescu University The therapeutic effects of deniplant nutraceuticals on the gut 

microbiome in patients with psoriasis 

Rodolfo Reda 

Alessio Zanza 

Dario Di Nardo 

Maurilio D’Angelo 

Luca Testarelli 

 

University of Rome La Sapienza 

 

Minimize cement excess in cement-retained implant 

restorations: A systematic review 

Larry James Keningau Vocational College Introducing interdisciplinary learning experience through 

origami puppet show on folklore 

Vorya Shabrandi Guilan of University Iranian security considerations in afghanistan after egress the 

American forces and its allies, nato troops from Afghanistan 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Anas ALKADDOUR 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Vorya Shabrandi 

 

Guilan of University 

Institutional roots of weak function İranian economic 

performance in the political economy of international 

relations after the 1979 revolution (Post-revolution) 

Rosita Dwi Rizkiana 

M. Khoirul Fikri 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in managing financials 

Karisma Vira Noviana 

Sultan Mubarok 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in social media 

Muhammad Afie Baghiz 

Hendri Hermawan 

Adinugraha 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in the purchase of used clothes (Thrifting 

clothes) 

Dita Anjani 

Sultan Mubarok  

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in buying a house without riba 

 

Nazile Abdullazade 

Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Problems of teaching Azerbaijan literary in creativity of 

Abdullah shaig 

Mohamed Kouighat 

Hafida Hanine 

Mohamed El Fechtali 

Abdelghani Nabloussi 

 

Université Sultan Moulay Slimane 

 

Screening for some drought-tolerant sesame mutants 

Khanifah Auliana 

Sultan Mubarok 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in creating youtube content 

Mari Patun Hasanah 

Hendri Hermawan A 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in accounting reporting activities 

Anas Alkaddour University of South Wales Food security and livelihood activities under crisis 

circumstances:  case study of Syria 

Anas Alkaddour University of South Wales Biogas for better access to energy and livelihoods in 

northwest Syria 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Nazire MIKAIL 

Authors Affiliation Presentation title 

Nikmatul KHOTIMAH Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in consuming food 

Mouffouk Soumia 

Mouffouk Chaima 

Haba Hamada     

 

Université de Batna-1 

 

Biochemical investigation of medicinal species Nonea 

vesicaria Rchb. 

Artanti Talitha Nurfiona 

Rinda Asytuti 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behaviour in startup funding in Indonesia 

Shinta Dewi 

Kuat Ismanto   

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in food processing 

Ayu Febriyanti 

Hendri Hermawan 

Adinugraha 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in tourism marketing communication 

Lilis Hidayati 

Novendi Arkham Mubtadi 

Halal Center of IAIN Pekalongan Halal behavior in driving 

Rozina Khattak Shaheed Benazir Bhutto Women 

University 

Tba catalysis in the redox reaction of iodide with potential 

iron based sensitizers in aqueous medium 

Pranjal Garg Banasthali Vidyapith University Pranjal garg from (Banasthali vidyapith university ) student 

of bsc biotechnology first year 

Mohamed Miloudi 

Houcine Miloudi 

Abdelber Bendaoud 

Abdelkader Rami 

Nassireddine Benhadda 

 

 

AZUR University 

 

Emc search for component placement strategy   

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Zeynep DUMANOGLU 
Authors Affiliation Presentation title 

 

Radhika Singh 

 

Banasthali Vidyapith university 

 

Women and technology; A major challenge for the future of 

work 

 

Riska Ayu Andini 

Aenurofik 

 

Halal Center of IAIN 

Pekalongan 

 

Halal behavior in self-decoration 

 

Aziza Syzdykova  

Khoja Akhmet Yassawi 

International Kazakh-Turkish 

University 

Analysıs of the effects of the covid 19 pandemıc on global 

oil prices 

Antara Sehili 

Ahmed Azbouche 

Djamel Maouche  

Nuclear Research Center of 

Algiers 

Monte Carlo calculation of gamma attenuation for 

optimization of HPGe detector shield used in gamma 

spectrometry 

Hayat El Hammi 

Loubna Jabir 

Omar Azougagh 

Mohamed nor 

Issam Jilal 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

 

 

Mohamed First University 

 

 

Preparation of a new flocculant and its application in the 

treatment of wastewater 

Hayat El Hammi 

Loubna Jabir 

Omar Azougagh 

Mohamed nor 

Issam Jilal 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

 

 

Mohamed First University 

 

 

New green flocculant and its application for clay kaolinite 

Loubna Jabir 

Hayat El Hammi 

Omar Azougagh 

Mohamed Nor 

Issam Jilal 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

 

 

Mohamed First University 

 

 

Synthesis, characterization, of a novel green of layer 

potassium cobalt oxide NIBs. 

Loubna Jabir 

Hayat El Hammi 

Omar Azougagh 

Mohamed Nor 

Issam Jilal 

Hassan Amhamdi 

Abderrahmane El Idrissi 

Mohamed Abou-Salama 

Soufian El Barkany 

 

 

 

Mohamed First University 

 

 

Novel green precursor (HEC-EDTA) organic framework for 

the synthesis of NaCoO2 

Raja Mohammad Latif Prince Mohammad Bin Fahd 

University 

Mappings in topological spaces 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Muhammad Ammar RAZA 

Authors Affiliation Presentation title 

Raja Mohammad Latif Prince Mohammad Bin Fahd 

University 

GCompactnessintopologicalspaces 

 

HARSHITA SINGH 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Economic benefits and costs of biotechnology innovations in 

health and agriculture sectors 

Mantas Grinevičius Litnuanian Sports University Occupational burnout and workplace bullying 

Bambang Septiawan Balitar Islamic University Gupuh, Aruh, Rengkuh, Lungguh, and Suguh as the business 

philosophy for gaining costumers’ satisfation (Learning 

Value From Javanese People In Indonesia) 

Coneac Georgeta 

Olariu Ioana 

Vlaia Lavinia 

Muţ Ana Maria 

Preda Marius 

Vlaia Vicenţiu 

University of Medicine and 

Pharmacy 

Preliminary studies on the formulation and rheological 

evaluation of some topical microemulsions with tea tree 

essential oil and loratadine as model drug 

Zioual Sarra 

Khelfaoui Youcef  

UniversityAbderrahmane Mira Structural optimization and the study of the mechanical 

behavior of S355J2+N steel: application to the footbridge of 

the Great Mosque of Algiers. 

Shahid shehzad kohat university of science and 

technology 

An extended COPRAS method for multiattribute decision 

making based on complex dual hesitant fuzzy Maclaurin 

symmetric mean 

Naseem Akhter Shaheed Benazir Bhutto Women 

University 

Perceptions of trends of matrimonial ceremonies in the 

Peshawar Region (From Islamic Context) 

Vijayalaxmi J 

Rohan Kapoor  

School of Planning and Architecture A review on analyzing the utility of bim platforms in 

optimizing building sustainability 

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

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

 
  

07.03.2022 | SESSION-1 | HALL-1

Kyrenia Time: 09:00–11:30

Ankara Time: 10:00–12:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Muntazir MUSHTAQ 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Pramod K Singh 

 

Sharda University 

Energy devices based on single use plastic waste electrode 

and solid ectrolyte 

 

SZJ Zaidi 

 

University of the Punjab 

Development of measurements devices by using advanced 

type nano sensors for detection of COx's in line with climate 

change 

 

SZJ Zaidi 

 

University of the Punjab 

Advancement in measurements devices by using engineered 

type nano sensors for oil and gas pipeline measurement 

Berhanu Bekele 

Aberra Melesse 

Wondmeneh Esatu 

Tadelle Dessie 

 

Hawassa University 

Growth performance and egg quality traits of Ethiopian 

indigenous chickens in three agro-ecologies 

Seyedeh Saeideh 

Babazadeh-Zavieh 

Noureddin Nakhostin Ansari 

Nastaran Ghotbi 

Soofia Naghdi 

Korosh Mansouri 

Mohammadreza 

Khanmohammadi 

Seyed Mohammad Jafar 

Haeri 

 

 

 

Tehran University of Medical 

Sciences 

 

 

 

 

Effects of dry needling plus exercise therapy on post-stroke 

spasticity and motor function: A case report 

SZJ Zaidi University of the Punjab Measuring devices by using engineered type nano sensors for 

measurement in fertilizer plant leakage 

Benmazouza Bouchra 

Adnane Mohamed 

Saad  Hamzaoui 

Université des sciences et de la 

technologie d’ORAN-MB 

Elaboration and development of a Quaternary 

Semiconductor Czts 

R. Sanjeev Kumara 

L. Tharani Kumar 

R. Ramy 

S. Bhuvaneswaric 

N.K. Udaya Prakasha 

 

 

Bharathi Women’s College 

 

Studies on the characterization of biosoot of vitex negundo, 

An aromatic plant 

Aderemi Timothy Adeleye 

Kayode Michael Oluwadare 

Promise Goodness Adeleye 

Sunday Blessing Oladipupo 

Oludare O. Osiboye                            

 

 

University of Lagos 

Rural Electrification with renewable energy in Nigeria: How 

can Nigerian Government adopt SDG #7 toward economic 

growth development? 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Asıf   SARDAR 

Authors Affiliation Presentation title 

Kayode Michael Oluwadare 

Sunday Blessing Oladipupo 

Promise Goodness Adeleye 

Oludare O. Osiboye     

Aderemi Timothy Adeleye 

                        

 

 

 

University of Lagos 

 

Environment, economic and the society: The conceptual 

intersecting framework pillars of sustainability- A bedrock to 

17 sustainable development goals (SDGs)! 

Kayode Michael Oluwadare 

Sunday Blessing Oladipupo 

Promise Goodness Adeleye 

Oludare O. Osiboye     

Aderemi Timothy Adeleye 

                        

 

 

 

University of Lagos 

 

 

E-waste: A bottleneck for the global goals and the 2030 

agenda for sustainable development 

Kayode Michael Oluwadare 

Sunday Blessing Oladipupo 

Promise Goodness Adeleye 

Oludare O. Osiboye     

Aderemi Timothy Adeleye 

                       

 

 

 

University of Lagos 

 

Direct and indirect economic benefits of energy efficiency 

and renewable energy initiatives- A mini review 

Mohamed Azegmout 

Mostafa Mjahed 

Abdeljalil El Kari 

Hassan Ayad  

 

Cadi Ayyad University 

Identification and control of stable and unstable systems 

using the invasive weed optimization (IWO) approach 

Shahid shehzad Kohat University An extended COPRAS method for multiattribute decision 

making based on complex dual hesitant fuzzy Maclaurin 

symmetric mean 

Mouffouk Soumia 

Mouffouk Chaima 

Haba Hamada     

Université de Batna-1 Acute toxicity and biological activities of the medicinal plant 

Scabiosa stellata 

Naseem Akhter Shaheed Benazir Bhutto Women 

University 

The teacher's role is a crucial part of personality development 

(In the light of seerah (PBUH) and the perceptions of the 

Students) 

Aijaz Ahmad Magray 

Ajjaz Maqbool Dar 

Govt. Holkar science college Indore Fastest searching shortest path algorithms for the massive 

road network 

Ajjaz Maqbool Dar 

Magray Aijaz 

Research scholar of DAVV A new algorithm for solving trapezoidal fuzzy transportation 

problems under average ranking method 

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

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

A.M. Prasanna Kumar 

Vijaya S.M  

 

ACS College of Engineering 

Preclusion of piracy through ir transmitter employing 

steganography system 

Dalila. Khalfa 

Abdelouahab Benretem 

Hichem Bouras  

 

Badji Mokhtar Annaba University 

A Comparative study of various extrapolation wind speed 

methods with a real data of various different meteorological 

Oussama Meghlaoui 

Dalila Khalfa 

Mounira Djemai 

 

Badji Mokhtar Annaba Universityf 

Assessment availability parameters to improve optimization 

of wind turbine performance parameters 

Fawzy Omran Mohammed 

El-karnawdy 

Ali Salem Mohamed Swaisy 

 

Al-Asmarya Islamic University 

Current status of floristic structure in Wadi El Zekr, Zliten 

city, Libya 

Siham Ali Almukhtar 

Abdulsalam 

 

Gharyan University 

Developıng teacher preparatıon and professıonal 

development in Libya through the experıences of some 

countrıes 

Zaynab Ahmed Khalleefah 

Hajer Khaled Ahmed 

Najeia Almoktar Omar   

 

Gharyan University 

Bessel functions and some applications 

Mohamed Batti 

Abdolrhman Baruni 

Yala Elhaj 

Mansour Hashad 

 

Higher institute of Engineering 

Techniques 

Transitional, hybrid ship propulsion system - OVT voltage 

inverter-synchronous machine-ship propeller 

Fatima Zahra Krimech University Hassan II Structure and dielectric properties of sol gel processed Ca 

(Fe1/2 Nb1/2) O3 ceramics 

Shila Mishra 

Manish Chauhan 

Somesh Kumar Mathur 

 

Indian Institute of Technology 

Digital economies and evolving regulations: a parametric 

and non-parametric approach with bad output across 

countries 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ayman El Sabagh 

Authors Affiliation Presentation title 

S.K. Mathur 

Prabir De 

Archana Srivasrava 

 

Indian Institute of Technology 

India’s possible alignment with the rcep trading bloc: A 

general equilibrium analysis with impacts on carbon 

emissions 

Archana Srivastava 

Somesh Kumar Mathur 

Prabir De 

 

Indian Institute of Technology 

Ex-Ante evaluation of India’s trade alliance with Indo–

Pacific Region: A general equilibrium analysis 

Amma Chorida Adila 

Rizki Fauzi 

Jainul Arifin 

State Islamic institute of Pekalongan Development of discipline character through the ta'zir 

method (An analysis study of Indonesian Islamic boarding 

school) 

M.Abhilasha 

Sahin Ahmed 

Rajiv Gandhi University Teachers’ attitude towards mathematics and students’ 

mathematics achievement in Meitei Pangal Community of 

Manipur 

Sri Wigiyanti 

Hendri Hermawan Adi 

Nugraha 

 

Halal Center Of Iain Pekalongan 

 

Halal behavior in choosing perfumes for prayer 

Sana Fatima 

Faryal Habib 

Mahnoor Fatima 

Maham Arshad 

Manzaib Gul 

Bisma Jamal 

 

 

NED University of Engineering and 

Technology 

 

 

Use of willow for interpretation of data structures and 

algorithms 

Sana Fatima 

Muhammad Aaliyan Shaikh 

Muhammad Ammar Abid 

Syed Ehtesham Naseeruddin 

Muhammad Farhan Shakil 

 

NED University of Engineering 

Science Technology 

 

Comparative analysis of ridge regression, lasso regression 

and elastic net 

Sana Fatima 

Ayan Hussain 

Syed Haseeb Ahmed 

Syed Moazzam Ahmed 

Sohaib Bin Amir 

Syed Muhammad Huzaifa 

Aslam 

 

 

NED University of Engineering 

Science Technology 

 

 

Xgboost and random forest algorithms: An in depth analysis 

Sana Fatima 

Moaaz Siddiqui 

Arbaz Shah 

Taha Hassan 

Syed Owais Ali 

 

 

NED University of Engineering 

Science Technology 

 

Predicting stock market using supervised machine learning 

algorithms: A comparative analysis 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Javeed LONE 

Authors Affiliation Presentation title 

Hilda. A. Emmanuel-

Akerele 

Anchor University Microbial and physico-chemical assessment of soil and water 

around waste dump sites in lagos. 

Brahim Mittou University Kasdi Merbah of Ouargla Multiplicative arithmetic functions (definitionds  and  

examples) 

Wahid Ullah 

Muhammad Asif Jan 

Emel Khan 

kohat university Improved firefly algorithm with different distance formulae 

Vorya Shabrandi Guilan of University American and Iran approach in Regional security suite 

unions and coalition in the middle east after the Arab spring 

developments 

Ahmed Mahdi Abdulkareem 

AlokKumar Chakrawal   

Saurashtra University A study on performance evaluation based on cost accounting 

of automobile industry in India 

Archana Srivastava 

Somesh Kumar Mathur 

Prabir De  

IIT Kanpur Faculty building Ex-Ante evaluation of India’s trade alliance with Indo–

Pacific Region: A general equilibrium analysis 

Hashim Ali 

Abdualmeer Alsherees 

University of Kufa Correlations between prostate cancer with high specific 

prostate antigen levels in patients(Cross-sectional study) 

Nasiru Adamu 

Aminu Adamu Ahmed 

Abubakar Tafawa Balewa University Influence of feed type and period on egg quality traits 

Youcef Djeldjeli University of Sidi Bel Abbes Ameliorate the power of solar plants using IOT technology 

in 5G network 

 

Nareman Yousef 

 

Al Quds University 

The availability of dimensions of administrative 

empowerment among government school principals in the 

Bethlehem Governorate 

 

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

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

 

Ibrahim-Olesin, Sikiru 

Igberi, Christiana Ogonna 

 

Alex Ekwueme Federal University 

 

Income distribution of the adopters and non adopters of crop 

rotation and diversity practices 

Wajid Rasool 

Muhammad Asif Jan 

Emel khan  

 

Kohat University 

Solving constrained optimization problems with hybrid 

particle swarm optimization 

Usman Mohammed Bature 

Ali Usman 

Abdullahi Mu’azu 

Fatima Bello 

Accountancy Department Federal 

Polytechnic 

Assessing the impact of non- compliance of tax payment on 

the economic growth of Nigeria 

Mahmood Ahmed University of Education Curcumin heterocyclics as urease inhibitors. in vitro 

biological activities and molecular docking studies 

Hafsa Iqbal 

Wafa Majeed 

Ambreen Mehmood Awan 

Muhammad Saad Tariq 

Maryam Ehsan 

 

 

University of Agriculture 

 

 

Hepatoprotective activity of probiotic Saccharomyces 

boulardii against diclofenac induced hepatotoxicity 

Aan Fadia 

Rizki Fauzi  

Pekalongan State Institute Independent curriculum for learning in the digital age adinda 

riski amalia 

Ryan Deriansyah IAIN Pekalongan The concept of national character education and love for the 

homeland (A study of sheikh hasyim asyari’s thoughts) 

Waseem Ali Mir Baba Ghulam Shah Badshah 

University 

Solving nonlinear ordered variational-like inclusion problem 

using -proximal mappings           

Fawaz Ahmad Khan 

Mohd Azhar 

Mohd Junaid Akhtar  

Aligarh Muslim University Socio-economic shocks due to advancement in artificial 

intelligence technologies 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ayman El Sabagh 

Authors Affiliation Presentation title 

 

G.P. Ashwinkumar 

N. Sandeep 

 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University 

Impact of nonlinear radiation on magnetohydrodynamic flow 

of hybrid nanofluid with heat source effect   

 

Moazzem Hossain 

Shahjahan  

 

Patuakhali Science and Technology 

University 

Development of sustainable aquaculture technique using 

Asian watergrass (Hygroryza Aristata) as feed in the coastal 

wetlands of Bangladesh 

Major Gheorghe Giurgiu 

Manole Cojocaru 

Titu Maiorescu University Neuropolen for nerve regeneration after stroke 

Kellouche Yasmina 

Kanté Seydou 

Vumi Quilulo Nunes Alvaro 

Taleb Bahmed Ismahne 

 

University Djilali Bounaama 

The simple compressive strength prediction of lime 

stabilized clayey soils using ANN application 

Dinn Wahyudin 

Ahman 

Yulia Rahmawati 

Arnidah 

 

Held in Beirut University 

Generic competencies and specific competencies between 

teacher education institutions  in Indonesia and South Korea 

Hafsa Nasir 

Sana Rehman 

 

GIFT University 

A case study of generalized anxiety disorder 

Advocate Nikita Dobhal 

Ishu Dobhal 

Shipra Dobhal 

 

Advocate in District Court Dehradun 

Video applications and multi-licensing agreement 

Sama Mohamed Eljarushi  

University of Misurata 

The trend towards religious commitment and its relationship 

to self-concept among a sample of Misurata University 

students 

Djamel Allali 

Fares Zerarga 

Abdelmadjid Bouhemadou 

 

University of M’sila 

Structural, electronic and optical properties of ag-based 

oxides mago (M= K And Rb): An Ab Initio Study 

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

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

 

 
  

07.03.2022 | SESSION-2 | HALL-3

Kyrenia Time: 12:00–14:30

Ankara Time: 13:00–15:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

HEAD OF SESSION: Dr. Harun BEKTAS  

Authors Affiliation Presentation title 

 

Shahla Alijanova 

 

Azerbaijan State University of 

Economics 

Analysis of financial stability and the direction of innovative 

development of the enterprise 

Murat Altynai 

Nakispekova Adina 

Orynbasar Aisha 

Kazakh National Women's 

Pedagogical University 

Features  traditional dance culture of the Kazakh people 

Abylayeva Aruzhan 

Alibekova Gaukhar 

Idirisova Sabina  

Kazakh National Women's 

Pedagogical University 

Activity and features of emotional development of 

schoolchildren Aged 6-10 in choreography classes 

Ridvana Mediu 

Dorina Minxuri 

University College Logos Correlation between acute coronary syndrome and other 

concomitant diseases 

Samira Liamani 

Abderahmane Sahli 

University Djillali Liabbes Contribution to the study of the thermomechanical behavior 

of buried pipes 

Kabir O. Otun 

Xinying Liu 

University of South Africa A bibliometric analysis of metal-organic frameworks (Mofs) 

and supercapacitors 

Meilita Tryana Sembiring 

Falda Morihasian Pasaribu 

University of Sumatera Utara Evaluation of market operations policy in rice price control 

in North Sumatra province using a dynamic system 

Meilita Tryana Sembiring 

Muhammad Rifandi 

University of Sumatera Utara Design of analysis model determination of msme 

development strategy based on business performance 

grouping using K-means algorithm 

Iuliana Stoica 

Ion Sava 

Ilarion Mihaila 

Andreea Irina Barzic 

Alexandru Ioan Cuza University of 

Iasi 

Photo-Induced surface relief gratings on films of polyimide-

based supramolecular systems used as flexible supports for 

nematic molecules 

Muhammad Asif 

Waseem Liaqat 

COMSATS University Islamabad Role of fraud theories in combating fraud incidence 

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

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

 

 
  

07.03.2022 | SESSION-2 | HALL-4

Kyrenia Time: 12:00–14:30

Ankara Time: 13:00–15:30

Meeting ID: 889 2167 5245 | Passcode: 555444



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ömer EREN 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Ireneusz WLODARCZYK 

 

Chorzow Astronomical Observatory 

 

Possible impact solutions of the potentially dangerous 

asteroid 2018 Hj2 

Nayyar Islam 

Muhammad Irfan 
GC University 

Poloxamer-188 and D-α-Tocopheryl Polyethylene Glycol 

Succinate (TPGS-1000) mixed micelles integrated 

orodispersible films to improve oral bioavailability of 

ebastine; in vitro and in vivo characterization 

Romualdas Malinauskas 

Tadas Rinkunas 

 

Lithuanian Sports University 

 

Perceived stress and coping with stress among junior and 

youth basketball players 

Iuliana Stoica 

Raluca Marinica Albu 

Andreea Irina Barzic 

 

Laboratory of Physical Chemistry of 

Polymers 

Polyimide reinforced with metal sulfide particles for 

photovoltaic systems 

Simona Luminita Nica 

Raluca Marinica Albu 

Iuliana Stoica 

Luminita Ioana Buruiana 

Andreea Irina Barzic 

 

Laboratory of Physical Chemistry of 

Polymers 

 

Thermostable polymers with fluorinated structures for 

optoelectronic devices 

Raluca Marinica Albu 

Marius Soroceanu 

Alexandra-Diana Diaconu 

Bogdan-Constantin 

Condurache 

Iuliana Stoica 

Andreea Irina Barzic 

 

 

Laboratory of Physical Chemistry of 

Polymers 

 

 

Semi-Aromatic polyimides loaded with metal-based fillers 

for solar cells protection 

Nur Azreen Mohd Nazir 

Nur Amira Syahhirah 

Kamarulzaman 

Wan Az Aleesa Wan 

Aminuddin 

Shazli Ezzat Ghazali 

Roslee Rajikan 

 

 

Universiti Kebangsaan Malaysia 

 

 

Food insecurıty and dietary intake among homeless students 

attending special school in Kuala Lumpur, Malaysıa 

Khanh Giang Le University of Transport and 

Communications 

Multi-Criteria analysis to select the optimal park location in 

a city applying GIS technology 

Ireneusz Wlodarczyk Chorzow Astronomical Observatory Possible impact solutions of the potentially dangerous 

asteroid 2018 Hj2. 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Shaher ABDULLATIF 

Authors Affiliation Presentation title 

 

Tulus T.H. Tambunan 

 

Competition Studies Universitas 

 

Transfer of technology, msmes and sustaınable development: 

The Indonesian story 

Hanaa Hussein Mukhlif 

Rana Mohammed Jasim 

Eman Salim AL-Khafaf 

Munther Natheer Al- Fattah 

University of Mosul  
Mothers' knowledge and behaviors toward neonatal 

Jaundice(NNJ) at Mosul city 

Y. Ait Ferhat 

H. Chorfi 

I. Abacha 

L. Benchikh 

M. Kebaili 

Center of research on Mechanical 

(CRM) Constantine 

An interaction integral method for computation of stress 

intensity factors in fgm materials under mechanical loading 

L. Brini 

A. Imgharn 

Y. Naciri 

K. H’Maida 

A. Boulahya 

S. Driouech 

A. Bouziani 

A. Hsini 

M. Arahou 

M. Fekhaoui 

Mohammed V University 

Synthesis and characterization of PANI@Heliotrope Leaves 

biocomposite with high clean-up capacity for orange G dye 

from aqueous media 

Dinoop K 

Simi JOSEPH 
Institute for Multidisciplinary  Climate change and migration: A case study of India 

Poornachandrika B 

L.R.K. Krishnan 
VIT Business School Pandemic induced work practices impacting job satisfaction 

Andrey Turner University of the Interior Information support for the activities of the national police 

Bisla Devi Rajoriya 

Thiagu Ranganathan 

Panjab University Chandigarh Social Networks, memberships, and occupational mobility in 

india: findings from Indian human development survey 

(IHDS) 2011-12 data 

Ibrahim  Slaibi Al-Quds University  

The extent to which blended learning is employed and its 

obstacles to secondary school teachers in Jerusalem schools 

affiliated with the Palestinian Authority 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Korkmaz BELLITURK 
Authors Affiliation Presentation title 

Omer Slaibi Al-Quds University  

The degree of the practice of the principals of public schools  

in Jerusalem governorate to the standers of personal quality 

from the perspective of teachers 

Naima Melzi 

Yamina ammi 

Salah Hanini 

University of Médéa 
Prediction of viscosity for non polar gas using multiple linear 

regressions 

Vidya Padmakumar 

Shine P Joseph 
Mangalore University 

Seasonal variations in physico-chemical parameters of the 

Gorai Creek, Western Mumbai, India 

Tanveer Alam 

Murtaza Gani 

Rukhsana Rahman 

Khalid ul Islam Rather 

Shere Kashmir University of 

Agricultural Sciences & Technology 

HPLC quantification of the chemical constituents from 

indigenous fruits and vegetables of Indian Himalayan Region  

Waqas Ahmad 

Hakoomat Ali 

Department of Agronomy Bahauddin 

Zakariya University 

Biofortification of zinc in chickpea cultivars (Cicer 

arietinum L.) under arid climatic conditions of Pakistan. 

Promise Goodness Adeleye 

Kayode Michael Oluwadare 

Gideon Oluwaseun Olayioye 

Sunday Blessing Oladipupo 

Aderemi Timothy Adeleye                                

University of Lagos 

Sustainable integrated biorefinery approach to valorize citrus 

waste: A pathway to achieve zero-waste and environmental 

management 

Kayode Michael Oluwadare 

Promise Goodness Adeleye 

Gideon Oluwaseun Olayioye 

Sunday Blessing Oladipupo 

Aderemi Timothy Adeleye                                

University of Lagos 

The potential threats of climate change towards achieving 

sustainable development goal SDG-#2 (SDG-#2=To end 

hunger and to achieve food security…) 

Tamar Barbakadze Tbilisi State University 
The effect of tax culture on taxpayers and state economic 

prosperity 

Miloudi Mohamed 

Miloudi Houcine 

Bendaoud Abdelber 

Benhadda Nassireddine 

Rami Abdelkader 

AZUR University  

Contribution to the study of conducted electromagnetic 

emissions in static converters connected to an electric 

network 

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

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Nazire MIKAIL 
Authors Affiliation Presentation title 

Emil MUTAFOV 

Petar MARINOV 
Trakia university-Stara Zagora 

Population migration processes and digital coverage in rural 

areas of Bulgaria 

Nayyar ISLAM 

Muhammad IRFAN 
GC University, Faisalabad 

Poloxamer-188 and d-α-tocopheryl polyethylene glycol 

succinate (TPGS-1000) mixed micelles integrated 

orodispersible films to improve oral bioavailability of 

ebastine; in vitro and in vivo characterization 

Fargana ALIZADEH 

Alakbar HUSEYNZADA 

Aygun ISRAYILOVA 

Ulviyya HASANOVA 

Azerbaijan State Oil and Industry 

University 

Synthesis and antimicrobial investıgatıon of novel 

cinnamaldehyde based schiff bases 

Ruslan GULIYEV 

Rana GANBAROVA 

Alakbar HUSEYNZADA 

Aygun ISRAYILOVA 

Ulviyya HASANOVA 

Baku State University 
Synthesis and investigations of ortho-vanillin based 

azomethine 

Nanash GASIMLI 

Rana GANBAROVA 

Alakbar HUSEYNZADA 

Ulviyya HASANOVA 

Baku State University 
Synthesis and investigation of 2,2′,2′′-triaminotriethylamine 

based schiff base ensemble 

Khadija MAMMADZADA 

Humay HUSEYNOVA 

Teymur ILYASLI 

Rana GANBAROVA 

Alakbar HUSEYNZADA 

Ulviyya HASANOVA 

Baku State University 
Synthesis and reduction of 3-nitro salicylaldehyde based 

schiff base 

Gunel ALIYEVA Baku State University 
Functionalization of nitrogen-containing heterocyclic 

compounds based on c-h activation 

Hamidov ELSHAD HAMID 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Inıtıal-boundary value problem for operator-dıfferentıal 

equatıons of the second order 

Hamidov ELSHAD HAMID 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

Initial boundary value problems for second-order operator-

differential parabolic equations in a Hilbert space 

Tokar Andre 

Dnipropetrovsk state 

University of Internal Affairs 

Dnipro 

Information support for the activities of the national police 
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HEAD OF SESSION: Dr. Tefide KIZILDENIZ 
Authors Affiliation Presentation title 

Tefide Kizildeniz 
Nigde  Omer HalisDemir 

University 
Climate Change Related Factors Simulations on Plants 

Maria Movila Movila Navarra University 
Effect of nitrogen metabolism modulators for the reduction of 

nitrate content in vegetables 

Rohayatul Akyani 

Hedri Hermawan 

Halal Center of IAIN 

Pekalongan 
Halal behavior in farming activities 

Mari Patun Hasanah 

Hendri Hermawan A 

Halal Center of IAIN 

Pekalongan 
Halal behavior in accounting reporting activities 

Turar Aruzhan Ermankyzy 

Amirkhanova Akerke 
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ABSTRACT 

Cardiovascular diseases (CVDs) are the number one cause of death globally, taking an 

estimated 17.0 million lives each year. The established of CVD is influenced by various factors 

including socioeconomic problems, dietary changes, lifestyle. People with cardiovascular 

disease or who are at high cardiovascular risk due to the presence of one or more risk factors 

such as hypertension, diabetes, hyperlipidemia, smoking, need early detection and management 

using laboratory cheek up, medical advice and medicine treatment, as appropriate. Our study 

aims to evaluate the correlation between Cardiovascular diseases and concomitant diagnoses 

such as Diabetes Mellitus, dyslipidemia, obesity and high blood pressure (HBP). In this study, 

we conclude data from 50 outpatients mean age of 64.08 ±10.36 years old, who complained of 

acute chest pain suspected ACS and were hospitalized in the Cardiology Department of Durres 

Hospital in Albania. The data were statistically treated by using descriptive statistics. Minitab 

17 software package was used for data analysis. From study cases patients result that 64 (%) 32 

out of 50 have Diabetes mellitus tip 2; 22% (11out of 50) have had more than one time CVD, 

76 % (38 out of 50) had Hypertension arterial HBP,42 % of total 50 patients had dyslipidemia. 

While in 50 patients 40% (20 patients) of them had as concomitant diagnosis more than one; 

diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension arterial in addition to cardiovascular disease. BMI 

(body mass index)  mean for all 50 patients was 27.640±3.015, minimum value 22 and max 35.  

In Conclusion, a great association was observed between ACS and other diagnoses especially 

High blood pressure, Diabetes mellitus tipe2 and dyslipidemia. Based on the mentioned facts 

continuous medical control on these comorbidity diseases can prevent ACS in the very early 

stages of presentation 

Keywords: ACS. Diabetes Mellitus, obesity, dyslipidemia, HBP, BMI 
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ABSTRACT 

Along with the development of new analysis techniques, the last decades have seen the 

explosion in the use of polymers in our environment and of polyethylene and polypropylene in 

particular. This strong growth has led to numerous studies on the behavior of these new 

materials leading to the development of techniques and methods adapted to polymers. The new 

generations of PE and PP pipes show excellent pipe cracking behavior. In addition to internal 

pressure, other loads can be exerted on a tube when it is installed or when it is in service. This 

study will consist of the study using the finite element method the propagation of a crack of 

HDPE and PP pipes under different temperatures. The results obtained for different 

temperatures show a significant effect on the value of the stresses on the material and a decrease 

in the Young's modulus leads to an increase in the values of the integral J in a linear way, and 

consequently a decrease in the rigidity of the materials, thus, the polymers exhibit a brittle 

behavior at a low temperature and a ductile behavior if they are subjected to a high temperature.  

Keywords: Pipe, Pressure, Crack, J-Integral, HDPE, PP. 

  

3



 

 

 

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF METAL-ORGANIC FRAMEWORKS (MOFS) 

AND SUPERCAPACITORS 

 

 

Mr. Kabir O. OTUN 

Institute for the Development of Energy for African Sustainability, University of South 

Africa, Private Bag X6, Florida, South Africa 

Email: otunkabir2705@gmail.com 

 

Prof. Xinying LİU 

Institute for the Development of Energy for African Sustainability, University of South 

Africa, Private Bag X6, Florida, South Africa 

Email: liux@unisa.ac.za 

 

 

ABSTRACT 

On the basis of the review of the literature and expert consultation on metal-organic frameworks 

(MOFs) and supercapacitors, this is the first study that seeks to systematically evaluate the 

scientific research output on the use of MOFs for supercapacitor application using bibliometric 

analysis. The data was retrieved from the Scopus database and was analyzed using the R 

statistical software and RStudio. Out of 3240 keywords, only 951 from 201 sources met our 

search threshold and were analyzed. The analysis and mapping results established critical facts 

including annual scientific production, publication sources and citations, authors and 

affiliations, research collaborations among others. The results also revealed that topics based 

on MOFs for supercapacitor have witnessed tremendous growth since the first application of 

MOFs for supercapacitor in 2011 to 2022, and this could be linked to the flexibility and ease of 

functionalization of MOFs that helped in tailoring their applications towards supercapacitors. 

The top contributing countries in the field of MOFs for supercapacitor applications are China, 

Japan and Australia. In summary, this study could spur the researchers in the field to focus on 

unique areas that will bridge the existing knowledge gaps and at the same time expand the 

applicability of MOFs for efficient energy storage devices. 

Keywords: MOFs; supercapacitors; bibliometric analysis; Scopus; RStudio 
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ABSTRACT 
Rice is an important staple food for Indonesian people. Indonesian household rice consumption 

in 2021 is estimated to reach 96.9 kg/capita/year. However, the current retail price of rice is 

always above the Highest Retail Price (HET) set by the government, which is Rp. 9,950. 

BULOG has an important role in maintaining food availability and stabilizing rice prices. In 

order to stabilize prices, BULOG is assigned to carry out market operations. However, even 

though market operations have been carried out, the price of rice is still above the HET. For 

this reason, it is necessary to evaluate the impact of market operations on controlling rice prices. 

The evaluation is carried out by simulating the implementation of market operations using the 

System Dynamic method with AnyLogic software. In the implementation of the simulation, 

three experimental scenarios were carried out, namely by increasing the absorption of BULOG 

and market operations by 10%, 30% and 50%, then simulation was carried out within 60 

months. Model verification is done to see if there is an error in the model. Validation of the 

model was carried out by means of the MAPE test and the results obtained were 0.908% so that 

the model is valid. From the experimental simulation results that have been carried out, the 

largest decrease in rice prices for a 10% increase is 0.134%, for a 30% increase it is 0.401% 

and for a 50% increase it is 0.668% so it can be concluded that market operations have no 

significant impact on the decline in rice prices. The government should look for other 

alternatives to control rice prices apart from conducting market operations and can be carried 

out from upstream to downstream of the supply chain, not only downstream of rice so that rice 

price control can be more effective. 

Keywords: AnyLogic, Rice, MAPE, System Dynamic  

5

mailto:meilita@usu.ac.id
mailto:falda.morihasian.10@gmail.com


 

 

 

DESIGN OF ANALYSIS MODEL DETERMINATION OF MSME DEVELOPMENT 

STRATEGY BASED ON BUSINESS PERFORMANCE GROUPING USING K-

MEANS ALGORITHM 

 

 

Dr. Meilita Tryana SEMBİRİNG 

Departement of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Sumatera Utara, 

Medan City, Indonesia 

Meilita@usu.ac.id 

 

Muhammad RİFANDİ 

Departement of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Sumatera Utara, 

Medan City, Indonesia 

muhammadrifandi331@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 
Dinas Koperasi and MSME of Medan City plays a role in collecting data on MSME and 

developing and increasing the business income of the people of Medan City. However, based 

on a preliminary conducted, it was found that the Dinas Koperasi and MSME of Medan City 

does not yet have an analysis model design for determining the development strategy of MSME 

of Medan City and not yet have data on MSME that have participated in the development 

program. Therefore, in this study will designing analytical model for determining development 

to help the Dinas Koperasi and MSME of Medan City in seeing the physical condition of 

MSME of Medan City business performance in the aspect of assets and business turnover 

whether it is the good, sufficient, or less category and also help the Dinas Koperasi and MSME 

of Medan City determine business development strategies in providing recommendations for 

business development programs in the form education training, and capital to increase the 

number of assets and business turnover of MSME of Medan City. This analytical model design 

was using data mining techniques with clustering methods using the k-means algorithm. 

Furthermore, the result of the analytical model design on 1350 of MSME data were verified 

and validated the data, the result obtained were around 4% or as many as 49 of MSME included 

in the good cluster, around 13% or 179 included in the sufficient cluster, and about 83% or as 

many as 1122 including less cluster. This shows thet most MSME of Medan City have poor 

business performance. Furthermore, the result of the recommendation for business development 

are around 98% or as many as 1329 of MSME need to be given business development 

recommendations and about 2% or as mny as 21 are not required business development 

recommendations. From a total of 1329 of MSME that need to be given business development 

recommendations, around 78% or as many as 1086 of MSME are given training-edcuation 

program and about 22% or as many as 243 of MSME are given business capital programs by 

the Dinas Koperasi and MSME of Medan City. 

Keywords : Analysis, Clustering, K-Means, Models, MSME 
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ABSTRACT 
The alignment layer is paramount for the performance current display technologies that are 

operating based on liquid crystals. Polyimide films are recommended candidates for alignment 

layers preparation due to their transparency in visible range, high thermal stability, adequate 

flexibility, easy processing and by default the ability to display specific surface features that 

can determine homogeneous arrangement of the liquid crystals. In addition, on azo-based 

polyimide films, sinusoidally modulated surface features (known as surface relief gratings 

(SRGs)) can be induced via UV-laser irradiation through a phase mask. The advantages of this 

micro-, nano-structuring manner are the absence of the electrostatic charges, the elimination of 

undesired impurities, the strong aligning ability of the nematic molecules and the tuning of the 

anchoring properties. In this context, our study provides original aspects regarding the obtaining 

of supramolecular structures, based on a polymer matrix and an azochromophore, via guest-

host strategy. This leads to flexible thermal resistant azo-polyimide films that can be tailored 

with micro and nanometric features, which arise as a consequence of UV-laser irradiation, their 

shape and dimensions being strictly controlled by the quantity of the azo component. Also, our 

study presents an insightful analysis by conducting elaborate statistical research implying the 

correlation of the tridimensional surface texture parameters evaluated from the atomic force 

microscopy measurements with the chemical structure of the polymers.  

 

 

7

mailto:stoica_iuliana@icmpp.ro
mailto:isava@icmpp.ro
mailto:ilarion.mihaila@gmail.com
mailto:cosutchi.irina@icmpp.ro


 

 

 

 

 

The evaluation of the nematic liquid crystal azimuthal anchoring energy on the proposed 

structured substrates proved  that the samples can be good candidates for application in dynamic 

switching processes, or for information storage applications. 

Keywords: supramolecular systems, azochromophore, UV-laser irradiation, surface relief 

grating, alignment layer 
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ABSTRACT 
Aim and Background: Recently, more and more attention has been paid to the fact that the 

performance of athletes also depends on the psychological characteristics of the athlete and his 

ability to cope with stress before and during the competition. Research has shown that the 

correct application of stress coping strategies ensures that the athlete is able to cope with the 

stressful situation and that this will affect athletic success. Therefore, the relevance of research 

on ways of coping with stress among junior and youth basketball players is important and 

unquestionable. The aim of this study is to determine and compare perceived stress and coping 

with stress among junior and youth basketball players. Methods and organization: To determine 

the characteristics of perceived stress in student athletes Perceived Stress Scale questionnaire 

were used, which helps to understand how different situations affect our feelings and perceived 

stress. The Brief-COPE 28 item self-report questionnaire has been used to measure effective 

and ineffective ways to cope with a stressful life event. The questionnaire can determine 

someone’s primary coping styles with scores on the following three subscales: problem-

focussed coping, emotion-focussed coping, avoidant coping. A targeted selection procedure 

was used for the present study. A total of 98 athletes were interviewed during the study. The 

analysis covered 51 junior basketball players and 47 youth basketball players. 

Results: The study showed that junior basketball players and youth basketball players did not 

differ significantly in perceived stress (p > .05). It was revealed that junior basketball players 

and youth basketball players differ statistically significantly according to the problem-focussed 

coping (p < .05): youth basketball players more often than junior basketball players use 

problem-focussed coping strategies. 

Conclusion: It is revealed that youth basketball players more often than junior basketball 

players use problem-focussed coping strategies. 

Keywords: sport schools, perceıved stress, copıng wıth stress, basketball players. 
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ABSTRACT 
In the past years, photovoltaic devices have emerged as a reliable alternative to produce energy 

by employing natural resources, which in this case resides in collecting of the solar radiation. 

Such systems seem to have a problem, which is derived from the cover glass outer layer. The 

latter is highly rigid and limits the device mounting on any surface. This work aims to address 

this problem by means of preparation of some alternative polymer-based materials for 

photovoltaic shielding. The studied hybrid composites are prepared by physical blending 

approach. A fluorinated polyimide is used as matrix and ferrous sulfide has the role of filler. A 

special attention is ascribed to the morphological and interfacial wettability aspects of neat 

polyimide and its corresponding composite films. Scanning electron microscopy and atomic 

force microscopy are employed in the morphological characterization of the samples, disclosing 

a good distribution of the metallic filler inside the obtained matrix. The presence of the fluorine 

groups renders high hydrophobicity, hence entailing good anti-soiling characteristics. Plasma 

exposure of one side of the samples grows the compatibility with the contacting layer from the 

photovoltaic cell system. This work offers new options for designing the cover parts of the 

photovoltaic devices, improving their efficiency by means of the obtained properties. 

Keywords: polyimide, metal sulfide filler, refractive index, photovoltaics. 
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ABSTRACT 
The manufacturing of the flat panel display technologies involve selection of a variety of 

materials. The operability of these devices can be substantially improved by means of the 

material structure and composition. Polymer materials seem to be a popular choice for such 

practical goals. This paper starts from the idea that the fluorine incorporation into a 

thermostable aromatic polymer determines a diminishment of the overall polarizability and this 

could positively influence the transparency. In addition to this aspect, a careful sorting of the 

monomers would allow to control the macromolecular flexibility and by this the chain 

conformation could be tuned. The latter is in strong correlation with chain packing density, 

which is known to affect the optical and dielectric characteristics of the polymer. For this 

reason, our study is trying to formulate an explanation for the structure–property correlation by 

investigation of the features ascribed to monomers used in synthesis of some imide-type 

polymers. Some classical theoretical approaches are employed for estimation of the refractive 

index and dielectric constant at wavelengths from optical domain. It was found that the bulky 

character and the molecular size of the reactants are dictating the performance of the proposed 

materials. This report is essential in designing new fluorinated polymers having importance in 

optoelectronic industry. 

Keywords: polymer, fluorine, refractive index, optoelectronics. 
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ABSTRACT 
Thermoplastic polymers found applicability in numerous engineering sciences, encompassing 

chemical engineering, physics, electronics, and so on. Solar cell panels are found to be in great 

development since material science offers many alternatives for continuous upgrading of the 

operability of these devices. This work is dealing with theoretical design of new materials 

proposed as alternatives for the conventional covers used in solar cells' manufacturing. The 

paper is aiming to perform a theoretical assessment of some basic physicochemical properties 

of imide-type polymers with impact in the production of new shielding layers with advanced 

flexibility and optical performance. Molecular modeling of the proposed polyimide structures 

during the interaction with some metal-based particles enabled us to elucidate how to prepare 

materials that exhibit an adequate balance between molecular polarizability and chain packing. 

Both features are known to seriously impact the refraction properties, which are paramount for 

diminution of the optical losses at the sample interface with the next conductive sheet from the 

device structure. Evaluation of the volumetric coefficient of the thermal expansion of the 

pristine polymer and its metal-based composites is made and analyzed in regard to that of the 

adjacent material. All the presented aspects could provide meaningful insights for making new 

covers for future photovoltaic systems. 

Keywords: polyimide, metal-based fillers, refractive index, solar cells 
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ABSTRACT  

Background: Globally, the diets of adolescents often do not meet basic nutritional guidelines. 

In Malaysia, food security has shown that people in urban low-income households indicated a 

prevalence of overall food insecurity at 65.7% to 66.6% respectively as compared to 58% 

reported in the rural low-income communities. 

Objective: This study aim to determine food intake and food security among homeless student 

attending a special school in Kuala Lumpur, Malaysia. 

Methodology: This cross-sectional study utilized a sociodemographic questionnaire, 7-days 

diet recall and KIDSCREEN food security questionnaire. Ninety-eight (98) students aged 

between 7-18 years old participated in this study.  

Result: Majority of the participants were male (61.2%) of Malay ethnicity (98%) and aged 

between 10-12 years old (38.8%). Most of the participants (60.2%) lived with their parents. 

Nearly half of the participants (45.9%) were categorized as food insecurity with hunger while 

43.9% were categorized as having food insecurity without hunger. Only 10.2% of the children 

were found to be food secure. Male participants had significantly higher energy intake 1570 ± 

398 kcal, (p=0.024), carbohydrate intake 219.3 ± 59.4 g, (p=0.045), protein intake 57.6 ±14.8 

g, (p=0.052) and fat intake 51.8 ± 14.8g, (p=0.015) compared to female participants. 

Conclusion: As expected food insecurity is apparent among homeless children. Nutrition 

education and intervention is important to improve the quality and quantity of their dietary 

intake. 

Keywords: Homeless, children, food insecurity, dietary intake, Malaysia  
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ABSTRACT 

Background: Homelessness had been found to impact one’s food intake status and insecurity 

level, yet the degree of seriousness varies among sociodemographic factors, such as 

employment status. However, such study is deficient in Malaysia. 

 Objective: This study aimed to study the sociodemographic profile, food intake, food 

insecurity domain and the association between the variables among homeless adults in Kuala 

Lumpur.  

Design: Cross-sectional study. 

 Location: Four public places around Kuala Lumpur where non-government organisation 

distributed meals to the homeless adults. 

 Participants: A cross-sectional study was conducted on eligible homeless adults in Kuala 

Lumpur. After obtaining their consent, questionnaires with sociodemographic profile, modified 

Food Frequency Questionnaire and Household Food Insecurity Access-related Conditions were 

distributed and collected. 
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Result: A total of 124 respondents participated in the study. Majority of the respondents were 

male (n=87 or 70.2%), middle-aged adults (58.0%), Malay ethnic (68.5%), had at least 

secondary education (74.2%), unemployed (67.7%) and not receiving any financial aid (87.9%). 

Bread and cereal, rice, chicken or meat, vegetable or fruit as well as drinks are the highly 

consumed foods. Noodles or rice noodles or kueyteow, kuih-muih and fish or seafood are 

moderately consumed foods. Meanwhile, legume and milk or milk products are the less 

consumed foods. Most respondents faced insufficient quality on diet (76.6%), followed by 

insufficient dietary intake and physical consequences (like hunger/starvation) (73.4%) and 

lastly, anxiety/uncertainty about household food supply (39.5%). There is no association 

between the food intake with gender, employment status and educational level, except for 

significant (p<0.05) association between gender and food insecurity aspect of “having to sleep 

in hunger at night”. 

Conclusion:  Adult homeless individuals are prone to face food insufficiency in term of quality 

and quantity thus require nutritional and social support to improve their situation. 

Keywords: Homeless, food insecurity, food intake, Malaysia 
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ABSTRACT 

Choosing a location to build any social project is difficult to meet all the criteria set forth. 

Therefore, choosing the most suitable location to build a park in a city cannot avoid those 

difficulties. Therefore, this study introduces a new approach in selecting an optimal location to 

build a park satisfying the set criteria. GIS technology is used to classify the spatial information 

of all components including their influence on the selection of the optimal park location. The 

planning criteria used include population density, proximity to a river, serving low-income 

populations, most accessible, not near any existing parks, etc. The methodology of this study 

was developed to satisfy the set criteria at the same time. Separating the research region into 

classes was the first step in determining the best park location, followed by using spatial and 

combining query and geographical data analysis processes. The results show that the selected 

park location fully meets the set criteria. The results show that the application of GIS technology 

brings many benefits to the planners in general and for choosing the optimal location of the 

park or any other project. Moreover, the proposed method can help planners save time and 

money in choosing the optimal park location compared with traditional methods, avoiding 

shortcomings in meeting multi-criteria in planning. 

Keywords: Geographical Information System (GIS), Spatial Analysis, Criteria, Database. 
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ABSTRACT 

Introduction: We present computations of possible impact solution of the asteroid 2018 HJ2) 

based on all published observation 

Computation method and results:  We based our computation on the published 106 

astrometric optical observations over intervals: 2018 April 23.41101 - 2018 May 23.460420: 

(https://minorplanetcenter.net/iau//mpc.html). 

Table 1. Starting nominal keplerian elements of the asteroid 2018 HJ2 with the error model 

‘fcct14’. 

a=(2.48797+/-1.70E-03) au 

e=(0.615992+/-2.71E-04) deg 

i=(3.123141+/-9.30E-04) deg 

long. node = (168.94706+/-5.25E-03) deg    

arg. peric. =(7.9819+/-5.24E-03) deg 

mean anomaly=(351.34+/-3.6E-01) deg 

Epoch: MJD59600 (2022-Jan-21.0) TDB 

RMS=0.3271”, 

where a is a semimajor axis, e – eccentricity, i – orbital inclination long node – longitude of 

ascending node, arg. peric. – argument of perihelion. 

Acording to the JPL NASA: https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/details.html#?des=2018%20HJ2 

Asteroid has 0.041 km diameter and 9.3e7 kg. 

To compute the possible impact solutions of the asteroid 2018 HJ2, we used the publicly 

available OrbFit v.5.0.7 software. 

We used the JPL DE431 Solar System model with an additional 17 massive asteroids as 

described in [1] and in [2]. 

To compute possible 2018 HJ2 collisions with the Earth, we integrated the equation of motions 

until  2114 Jan. 01. We used the parameter s_LOV = 3 and calculated 601 clones (VAs). 

Results: Table 1. Impact risk table for asteroid 2018 HJ2. 

     date              s_LOV    p_RE       Exp. En.     PS   

YYYY/MM                                         MT 

2085/03/09.472 -0.891 4.37E-05 9.88E-05 -4.35 

where s_LOV  denotes the position along the line of variation, LOV, in the s space and values 

of s are here in the interval [-3,3], Table 1 presents also the probability of Earth impact (p_RE) 

and Palermo Scale (PS). PS is the new hazard scale [3]. Expected energy (Exp. En.) denotes 

impact energy multiplied by impact probability. Units are in megatons MT (1 MT=4.184E15J). 

Acknowledgments: . We want to thank the Space Research Center of the Polish Academy of 

Sciences in Warsaw for the possibility of working on a computer cluster. 
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ABSTRACT 

Summary 

Economic growth and distribution are critical concerns for policy makers. Distribution of 

income is usually measured using inequality coefficients like Gini coefficient. Though current 

inequality might be of serious concern, future income inequality is reflected by the level of 

mobility in the current period. The mobility across the dimensions of income, occupation, and 

education are of importance to the policymakers. This study investigates the extent of 

intergenerational occupational mobility among households in India using a large scale 

nationally representative survey data. The study estimates the influence of demographic factors 

(age, gender, caste, education), location of the household (urban or rural type of areas), 

economic status of the household (whether a household is BPL or not) and social network 

variables (whether the household has a contact in various social networks and memberships of 

the household members in some different social groups) on inter-generational occupational 

mobility. The study particularly explores the impact of social networks and membership 

groups/associations on intergenerational occupational mobility.NThe analysis is based on 

Indian Household Development Survey (IHDS) data conducted at all India level (2011-2012), 

collected by NCAER and University of Maryland, USA. We consider the sample of data that 

contains household heads in the age range of 20 to 65 years. This comes to a sample that 

comprises of 31,559 households with information of occupation of household head and his 

father. For the analysis, we updated the National classification of occupation (NCO) 1968 codes 

to NCO 2004-05 to reflect the appropriate occupational categories. Ninety-nine NCO 2004-05 

occupational codes were then submerged into broad seven hierarchical categories of 

occupations: elementary activities (1), agricultural labour (2), lower status jobs (3) and higher 

status jobs (4), farmers (5), clericals (6) and professionals (7). Higher values of the occupational 

categories are associated with higher standing on the social status. We model intergenerational 

occupational mobility as the transition of the occupation of the household head from that of 

his/her father. An upward mobility would mean moving up the occupational status and 

downward would mean moving down the occupational status from his/her father. We use 

multinomial logit to model mobility.NWe find that all levels of education of the household head 

are positively associated with mobility and is statistically significant at 1% level of significance, 

sons with one higher level of education increases their chances of upward mobility by 7%. 

Household head being a decrease the chances of upward mobility by 4 per cent. As compared 

to male headed households, female household heads found to have 28 per cent higher 

probability of upward mobility. Head belonging to OBC and SC categories are more likely to 

move upward in occupational ladder compared to their fathers. Age of household head does not 

affect occupational mobility. Upward mobility is prominent in case of eastern regions of India  
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as compared to northern states. Households with higher assets level in terms of wealth affect 

their investment in their children’s’ education and upbringing and further leads to chances of 

upward mobility employing in better occupations by 9 per cent as compared to the households 

with less or no wealth. We also find significant influence of membership and acquaintances on 

intergenerational occupational mobility. Households having acquaintances with youth 

memberships within community in urban areas, increases the chances of upward mobility by 6 

per cent compared to the networks outside community. Households with membership in 

religious groups, social groups and caste association have higher chances of upward mobility 

of 3%, as compared to no memberships. Household having networks with NGO’s and 

Development groups have 5 % higher chances of upward mobility. Having networks with 

government officer are statistically significant at positive correlated with upward mobility. 

Households’ connection with government officer outside the community helps individuals 

indirectly in securing jobs in better occupation. It increases the chances of upward mobility by 

3% whereas a connection with the government employees have only 1 % higher chances of 

upward mobility if the households have networks outside the community. Overall, our study 

suggests that the households of better background characteristics and are less likely to be in the 

same occupation of their fathers and social networks and memberships have an important 

influence on upward mobility. 

Key words: Networks & Memberships, Intergenerational Occupational Mobility, multinomial 

logit model, India Human Development Survey (IHDS), India. 
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ABSTRACT  

Detection and prevention of fraudulent practices is a challenging assignment. Fraudulent 

practices such as money laundering, investment scams, fund embezzlement and corruption 

culture are widely spread all over the world. Fraudsters commit fraud to fulfill their unlimited 

human wants like greediness, living beyond means, large expenses, personal debt, family 

financial problems, drug addiction and poor living standard. To overcome these fraud practices, 

the financial institutions of the countries hire services of the professional accountants, auditors 

and adopt forensic accounting procedure. Past studies are evident of effective implementation 

of accounting procedures, taking services of professional accountants and auditors in combating 

financial criminal practices. In this regard, the role of fraud theories is very important to study 

the behavior of fraudsters. Fraud triangle and fraud diamond theories discusses the basic 

element of committing fraud. In this research the fraud theories has been discuss and try to find 

the relationship between elements of fraud theories and fraud incidence. The results of the 

survey has produced significant association between element of fraud theories and fraud 

incidence.  
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ABSTRACT 

Indonesia is committed to the success of achieving 17 sustainable development goals (SDGs) 

by 2030. One group of business actors who have also an important role in achieving this effort 

are micro, small and medium enterprises (MSMEs) because they are the largest source of job 

and business opportunities in the country. But to be able to carry out this role, they need 

technological assistance and the Indonesian government really hopes that foreign direct 

investment (FDI) can transfer their technologies to local MSMEs through e.g. subcontracting 

arrangements. This article is about the importance of MSMEs in achieving sustainable 

economic development and transfer of technology (ToT) from FDI to these enterprises in 

Indonesia. Although without strong evidence due to lack of data and empirical research, it 

assumes that the government's efforts to promote ToT have not been very successful due to 

various problems including in its ToT policy. It also discusses the ecosystem of technology 

transfer and diffusion. 
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АННАТАЦИЯ. 

В  работе  найдёны  условия  разрешимости  в  абстрактных  пространствах  гладких  

вектор- функий  для  некоторых  начально – краевых  задач  для  уравнения  второго  

порядка  с  операторными  коэффииентами. Все  эти  условия  выражены  свойствами  

коэффииентов  операторно- дифферениального  уравнения. 

Kлючевые слова:Гилбертово пространство ,орераторно-дифференцифлъных 

уравнений,гладких решений.  
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АННОТАЦИЯ 

Соңғы бірнеше онжылдықта бүкіл әлемде косметикалық өндіріс қарқынды дамуда. Бұл 

көптеген факторларға байланысты: әлеуметтік және экономикалық, денсаулық, 

әлеметтік желі жіне жарнамалық бизнес. Аймақтың экономикасындағы жағдай және 

халықтың қаржылық қауіпсіздігі сияқты аймақтық ерекшеліктерді ескеру қажет. Сұлы 

экстрактысынан сыртқа бет терісін сергіту үшін, әлсіреген және солғын терідегі қартаю 

белгілері бар бет міселелерін жою үшін, терінің қалпына келуін ынталандыру үшін, безеу 

мәселелерін жою үшін, бет терісін тазарту үшін, бетті ағарту үшін қоладанады. Сонымен  
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қатар, сұлы экстрактысы A, B1, B2, PP дәрумендеріне және фофор, кальций, магний 

сияқты минералды тұздарға бай.  Беттегі безеулер мен әжімдер мәселелерінің жалпы 

Медициналық және әлеуметтік маңызы бар екені белгілі. ДДСҰ мәліметтері бойынша, 

12 жастан асқан жасөспірімдерден бастап егде жастағы адамдарды қоса безеу және де 

әжімдермен кұресуде. 12 жастан бастап безеу мәселелерімен кездессе, ересек кезден 

бастап әжім проблемасымен кездеседі.Жас адамдарда жиі кездесетін акне мәселелері 

мен егде жастағы адамдарда жиі кездесетін әжім мәселелері бүгінгі күнде өзекті мәселе 

болып табылады және көптеген адамдарда алаңдаушылық тудырады. Көп жағдайда тек 

ауруы бет терісінде мәселелері бар адамдар косметика құралдарымен өз бетінше 

емделеді немесе косметолог мамандарымен кеңесе отырып кешенді емдеу қолданады 

немесе механикалық тазалауға барады. Бет терісінің проблемаларының алғашқы 

көріністері көрінгеннен бастап емдеуді бастаған жөн. Сөйтіп, бет терісінің мәселелерінің 

алдын алу үшін бет терісінің гигиенасына арналған парафармацевтикалық 

препараттарды қолдану қажет. Қазақстандық фармацевтикалық нарықта сұлы негізіндегі 

косметикалық құралдар жасалмаған, ал әлемдік фармацевтикалық нарықта нақты 

жасалған ғылыми жұмыстар жоқ. Бірақ сұлы негізіндегі тонерлер мен маскалар 

болғанымен. Олар негізгі өндірушінің өзіндің құпиясы болып табылады. Мысалы 

innisfree кәсіпорынының сұлы экстрактысы негізіндегі тонері бар. Ал маскаға келетін 

болсақ көптеген өндірушілер сұлы негізінде маскалар жасаған. 

Кілт сөздер: сұлы, акне, косметикалық өнімдер, фитоөнімдер, маска, тонер, технология 

 

 

  

24



 

 

 

INNOVATIVE METHODS OF RESEARCH BIOCHEMICAL COMPOSITION OF 

LEAVES OF CHARD VARIETIES 

 

Idrisova A.B., and year doctoral student 

Altynai Idrissova 

altu2304@gmail.com 

Orcid No:0000-0002-6264-4042 

 

Myrzabaeva G.A. Ph.D., professor of sciences 

myrzabaeva60@mail.ru 

Orcid No:0000-0002-6264-4042 

 

Abdigapbarova A.I., master, senior lecturer 

Aitkul_kaznau@mail.ru 

OrcidNo: 0000-0003-3754-6237 

 

Kazakh National Agrarian Research University Almaty, Kazakhstan 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ ЛИСТЬЕВ СОРТОВ МАНГОЛЬДА 

 

Идрисова А.Б., докторант 2 курс 

Altynai Idrissova 

altu2304@gmail.com 

Orcid No:0000-0002-6264-4042 

 

Мырзабаева Г.А. ,к.с-х.,наук  профессор 

myrzabaeva60@mail.ru 

Orcid No:0000-0002-6264-4042 

 

Абдигапбарова А.И., магистр, старшый преподаватель 

Aitkul_kaznau@mail.ru 

Orcid No:0000-0003-3754-6237 

 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет 

г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: Мангольд не образует корнеплодов, поэтому в кулинарии исполь-зуются 

только листья и черешки. При уходе во время выращивания мангольда растения 

нуждаются в хорошем освещении, недопустимо выращивать ее под покровом других 

культур[1]. Мангольд-это благодарнейшая культура для выращивания в защищенном 

грунте. За каждый срезки можно получить до 8 кг ценных листьев и черешков. Мангольд    

жизнестойкая, с хорошим иммунитетом, поэтому демонстрирует повышенную 

устойчивость к неблагоприятным погодным и климатическим факторам. Необходимо 

увеличить количество зимних теплиц в Казахстане для обеспечения населения 

качественной продукцией в условиях дефицита овощных культур[2,3,4].  

Ключевые слова: сочный, мясистый, зеленолистный, гидропон, субстрат, технология, 

энергосберегающий, конкурентоспособный, биохимический состав. 
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На сегодняшний день Национальная полиция Украины начала внедрять ряд 

реорганизационных моментов, увенчавшихся успехом. Реформы были проведены для 

улучшения функционирования каждого подразделения полиции и введения в них новых 

стандартов, связанных с изменением общества. В большинстве своем это касалось 

улучшения введения и использования информационного обеспечения полицейских. 

Одним из таких подразделений есть превентивная деятельность. Данное подразделение 

было образовано после реорганизации, а именно: принятие и утверждение Закона 

Украины "О Национальной полиции Украины", меняется название подразделения 

общественной безопасности на "превентивную деятельность" [1]. Прежде всего, следует 

отметить, что именно представляют подразделения превентивной деятельности - это 

такой вид деятельности подразделений полиции, который направлен на предупреждение 

и предотвращение совершения новых правонарушений в сфере обеспечения 

общественного и публичного порядка [2]. Поэтому, как уже было сказано, данное 

подразделение функционирует, в большинстве, в общественной сфере. Поэтому для его 

надежного и эффективного функционирования следует обратить внимание на 

обеспечение информацией разного типа и содержания, что может оказаться 

необходимым в предотвращении правонарушений. Необходимо учесть тот факт, что 

полиция превентивной деятельности в рамках своей юрисдикции реализует 

государственную политику в сфере обеспечения публичной безопасности и порядка, 

безопасности дорожного движения, организации работы разрешительной системы, 

превентивной и профилактической деятельности, предотвращения и прекращения 

насилия в семье. Поэтому вполне логично, что для обеспечения применения 

профилактической деятельности подразделения превентивной деятельности внедрять 

следующие информационно – аналитические факторы, требующие дальнейшего 

совершенствования: Во – первых, обеспечение качественного поступления электронных 

заявлений и сообщений о фактах совершенных правонарушений. Например, таких как 

насилие в семье, поступление других обращений граждан и юридических лиц, органов 

государственной власти и т.д. Во – вторых, стоит обратить внимание на те ситуации, 

которые происходят во время патрулирования, ведь только тогда, когда полицейские 

смогут получать быстро информацию благодаря электронным и информационным 

ресурсам, это существенно влияет на снижение уровня совершенных правонарушений. 

Правоохранители будут вовремя остановить и прекратить те или иные виды 

преступлений.В-третьих, улучшить фиксацию входящей информации, а также ее 

передачу. Понятно, что на данном этапе развития информационного общества есть ряд  
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проблем, которые существуют в информационном пространстве. Поэтому необходимо 

регистрировать любую документацию и каждую входящую информацию, которая 

понадобится в деятельности полицейских. В некоторых случаях поиск необходимой 

информации может осуществляться за счет самостоятельной работы и собственной 

инициативы работников полиции, уполномоченных на профилактическую работу. 

Таким образом, современное развитие и распространение применения информационных 

технологий в сфере работников превентивной деятельности приобрело значительно 

новый прогресс и является определяющим в становлении и расширении возможностей 

полицейских, улучшении их профессиональной деятельности. Введение такой системы 

работы работников превентивной деятельности, несомненно, поможет в 

противодействии преступности и повышению эффективности функционирования 

данного органа исполнительной власти. 
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ABSTRACT 

Pyrrols, pyridines, Pyrimidines and other nitrogen containing heterocycles and their derivatives 

are compounds important in biological applications and human medicine. Substituted 

heteroarenes especially nitrogen-containing heterocycles form the core of numerous 

pharmacologically active agents and drug substances, as well as pesticides in agrochemical 

fields, ligands for complexes and supramolecules, secondary metabolites, polymers and 

electronic materials. Synthesis of pyridine derivatives is carried out by various methods. The 

use of transition metal catalysts to synthesize arylation derivatives of pyridine is widespread, 

and the most widely used of these methods is the Suzuki Miyaura coupling reaction. These 

arylation reactions are carried out by C-H activation and are the most widely used heteroarenes 

processing for the formation of carbon-carbon bonds in the Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura 

combination of heteroarenes (pseudo) halogenated with various (hetero) aryl boric acids/esters, 

especially in pharmaceutical discovery chemistry forms an approach. Our reseaerch was to 

synthesize a compounds of various aryl- and heteroaryl-substituted pyridines derivatives. The 

synthesis of these compounds was planned by the Suzuki-Miyaura coupling reaction of the 

halogenated (iodinated) pyridine derivatives and aryl- or heteroaryl-boronic acid (Scheme 1).  

In this experiment, we used 1,4 diboronic acid and nicotinic acid derivatives, dioxane used as 

solvent. Reaction carried out at 80ºC, 24 hours. All compounds analysed by NMR spectroscopy, 

UV and FTIR spectroscopy.  

 

 
 

Scheme 1. A regioselective Suzuki Miyaura coupling of bromopyridine derivatives with 1,4 

diboronic acid  

Keywords: C-H activation, boronic acid, N-containing heterocycle 
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ABSTACT 

Schiff bases are aldehyde or ketone-like compounds with an imine or azomethine group in place 

of the carbonyl group. They have a wide application in the industry. In addition to it, they also 

demonstrate a wide spectrum of biological activity. The reduction of Schiff bases has become 

indispensable for the creation of secondary amines in recent years. Secondary amines 

participate in more complex reactions than Schiff's bases, and this trait is important from the 

point of coordination chemistry. Moreover, reduction products of Schiff base exhibit a wide 

range of biological action. Considering the above-mentioned, 3-nitro salicylaldehyde based 

Schiff base was synthesized and further, a reduction reaction in the presence of sodium 

borohydride with the synthesizing of novel secondary amine was performed. The structures of 

synthesized products were determined by 1H, 13C NMR, mass spectroscopy methods, as well 

as elemental analysis. Subsequently, the biological activity of mentioned compounds was 

investigated against gram-positive and gram-negative bacteria.  
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Obtained results were compared with the activities of the known antibiotics (cefotaxime and 

ceftriaxone) and promised results were obtained. 

 

 
Figure: Synthesized Schiff base 

Keywords: Reduction of Schiff base, 3-nitro salicylaldehyde, biological activity 
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ABSTRACT 

Imines, also known as Schiff bases, are synthesized via condensation reactions of aromatic 

amines with aldehyde and ketone derivatives. Schiff bases play an extensive role in the 

preparation of dyes and are often used in the synthesis of coordination polymers  as well. 

Metal complexes of Schiff bases synthesized from condensation of an amine with carbonyl 

compounds are widely used for industrial purposes such as catalysts, pigments and dyes, 

intermediates in organic synthesis, polymer stabilizers, and corrosion inhibitor. Medicinal 

chemists give attention to new chemotherapeutic Schiff bases and their metal complexes owing 

to numerous applications in pharmacology as antiviral, antibacterial, antifungal, antimalarial, 

antituberculosis, anticancer, anti-HIV, anti-inflammatory, and antipyretic agents. Taking into 

consideration all above mentioned, the synthesis of novel azomethine on the basis of  2,2′,2′′-

triaminotriethylamine was performed. The structure of synthesized Schiff base was investigated 

by 1H, 13C NMR and mass spectroscopy methods, as well as elemental analysis. Subsequently, 

the structure of the synthesized compound was modified with GO nanolayers. The obtained 

ensemble was studied by XRD and FTIR methods. Further, the biological activity of 

synthesized novel ensemble and pure azomethine was investigated against various gram-

positive and gram-negative bacteria. Obtained data were compared with the activity of pure 

antibiotics (cefotaxime and ceftriaxone) and promised results were obtained. 

Figure: The new Schiff base we synthesized 

Keywords: GO nanolayers, ensemble, Schiff base. 
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ABSTRACT 

One of the classes of organic compounds that have found wide application in industry is the 

Schiff bases. This class was first discovered by the German Nobel Prize-winning chemist Hugo 

Schiff in 1864. Schiff bases are synthesized by a condensation reaction between an amine and 

a carbonyl compound. Due to their potential applications in various fields, there is a continued 

interest in synthesizing macrocyclic ligands on the basis of them. Schiff's bases are considered 

an important class of compounds in both the medical, pharmaceutical and biological fields. 

They were found to exhibit a broad range of activities, including antifungal, antibacterial, 

antimalarial, antiproliferative, anti-inflammatory, antiviral, and antipyretic properties. Taking 

into account all mentioned, new azomethine containing ortho-vanillin moiety was synthesized 

and its biological activity was studied. Novel azomethine was synthesized by the condensation 

reaction of 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde with TAEA. The structure of the 

synthesized novel compound was investigated by 1H, 13C NMR, and mass spectroscopic 

methods. Further, the biological activity of the synthesized compound was tested against 

various bacteria, and positive results were obtained. 

Keywords: Azomethine, TAEA, o-vanillin 
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ABSTRACT 

The C=N bond is vital in boosting certain biological functions, that’s why Schiff bases (also 

known as azomethines) are intensively explored in the areas of medicinal, organic, and 

inorganic chemistry. These remarkable compounds are commonly created by combining a 

primary amine and an aldehyde. According to several publications in the literature, azomethine 

derivatives are prospective lead molecules for new antibacterials, antileishmanials, 

antiplasmodials, trypanocidals and antifungals. On the other hand, cinnamaldehyde has a 

number of biological qualities, including the ability to prevent the growth of fungus and 

bacteria. Cinnamaldehyde contains conjugated double bonds, and its combination with amine 

(–NH2) produces another double bond. The total formed conjugated double bond system arises 

biological properties, which are widely mentioned in literature. Taking into consideration all 

above mentioned, novel azomethines based on cinnamaldehyde and polyamines such as tris(2-

aminoethyl)amine and 2,2′-(ethylenedioxy)bis(ethylamine) were synthesized. 1H and 13C NMR 

as well as mass spectroscopy methods were used to study the structures of the produced Schiff 

bases.  

 

 
Fig: The novel Schiff base  
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The activities of cinnamaldehyde based Schiff bases on Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, and Pseudomonas aeruginosa bacteria were investigated and it was found that these new 

Schiff bases had higher inhibitory activity than the reference chemical, Cefotaxime and 

Ceftriaxone. 

Keywords: Schiff base, cinnamaldehyde and derivatives, antibacterial activity. 
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ABSTRACT 

Geodemographic as a scientific discipline includes the mechanical movement in its 

nomenclature, which, in turn, contains demographic processes of settlement and emigration, 

which form the mechanical growth of the population. It is interesting to trace the intertwining 

of migration processes with Internet access and the extent of its use in rural areas. The 

development includes research and analysis of the mechanical movement of the population in 

rural municipalities (region) and districts of the country, united in their regions according to the 

NUTS classification for the period 2015-2019. The mechanical movement of the population in 

tables and figures is visualized, indicating the dynamics of numerical values in per thousand 

(‰) and their change during the study period. On the other hand, data on the share of Internet 

access and its regular use are presented. Conclusions are presented in the conclusion of the 

review of the mechanical movement of the population in rural areas of the country and how this 

may affect the trends for accessibility and coverage of digital services. 

Key Words: Rural areas, mechanical traffic, migration, internet access and digital services.  
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ABSTRACT 
Conducted electromagnetic emissions demonstrate difficult-to-predict phenomena, particularly 

in a complex electrical network comprised of static converters, which are thought to be the 

source of these disturbances. The Electromagnetic Compatibility (EMC) behavior of a 

switching cell is investigated in this paper utilizing experimental and simulation experiments. 

A comparison of the outcomes is also provided. The shape and amplitude of the executed 

disturbances are significant in the propagation of disturbances to an electrical network 

employing a line impedance stabilization network (LISN). The object of this paper is to 

investigate and describe the EMC signature of conducted EM disturbances created by static 

converters. The ultimate objective is to provide methods to mitigate the impacts of these 

disruptions to safeguard prospective victims, such as the electrical network to which these 

devices are attached. The results will be used in future work to improve the dimensioning of 

the EMC filter to be positioned at the converter's input based on the network and converter 

impedances. 

Keywords: Electromagnetic Compatibility (EMC), Line Impedance Stabilization Network 

(LISN), Power Electronics Devices, Conducted Emission, EMC Modeling, Electrical Network. 
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ABSTRACT 

Tax culture strategies are particularly important for taxpayers and state economic prosperity. In 

general, strategies are - legal conduct of economic activities, regulating obligations by law and 

managing economical risks. Those strategies support raising awareness of responsibilities in 

taxpayers, which serve avoiding their and states economic loss. Managing tax system implies 

regulating its components by state. Regulating means following processes – refinement of taxes, 

making processes and results of avoiding processes clear about liabilities and rights for each 

involved side (tax authority and taxpayer). As an outcome, tax system is based on three main 

points – tax legislation, communication between tax authority and taxpayer and tax control. Tax 

legislation in Georgia is constantly changing and leads to unstable environment for business 

development within country. For effective tax administration and economic development have 

been identified several obstructive issues: 

• Constant change of tax legislation; 

• Non-compliant sanctions; 

• Low awareness of tax legislation in taxpayers.  

In order to raise tax culture, it is not important to focus on the strictness of the punishment, but 

on a comprehensive system of control. In Georgia, tax code in addition has normative act as a 

separate document. Both documents should be equally understandable for both – taxpayers and 

tax auditors. Tax culture is important for state economic policy and for creating developed 

economic environment for taxpayer. In addition, it will promote the economic activity of small 

and medium-sized businesses in Georgia. 

Keywords: Taxpayer; Tax Code; Tax control; tax legislation. 
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ABSTRACT 

Citrus fruits are common fruits cultivated which are also good for consumption and equally 

suitable to be processed various kind nutritious juices globally. With huge rate of consumption 

across the globe and factories processing them to a lot of good juices and large quantity of 

wastes are being generated annually and globally seen as threats to the environment which need 

to be addressed as this may in turn affects human health through environmental degradation. 

Citrus waste represents approximately 40–50% of total fruit weight, which consists of 

(membranes and cores), pulp, seeds, and peel (albedo and flavedo), which are good candidates/ 

precursors for the synthesis of value-added products (VAPs) such as renewable biofuels and 

some good chemicals etc. Nevertheless, the huge generated wastes are not being converted to 

wealth. Therefore, there is need to employ sustainable integrated biorefinery approach for 

valorization of waste generated from them to various useful products as this will help us curb  
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the effects of wastes on the environment and also create employment opportunities with boost 

on national GDP through agriculture. Therefore, the strategic approaches required towards 

zero-waste and effective environmental management are reviewed in this work which can 

optimize the development of green waste for sustainability and economic benefits.  

Keywords: Zero-waste, Pollution, Sustainability, Biorefinery, GDP 
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ABSTRACT 

The major focus of Sustainable Development Goal #2 is to end hunger, achieve food security 

and improved nutrition to promote sustainable development. As we also know that the SDG-

#13 is on climate action which was spelt out according to UN to mean ‘’Take urgent action to 

combat climate change and its impacts’’. The specific objective of this research was to explore 

the relationships between SDG #2 and #13 with their major impacts on each other towards 

shaping productivity (GDP/capita) growth. SDG 2 focuses more on eliminating hunger and 

promoting sustainable agriculture but with the recent effects of anthropogenic global climate 

change will SDG #2 achieve its proposed targets in the presence of harsh climate effects? Will 

farming/food production in general not going to be affected? How do SDG #2 intend to 

eliminate hunger? From the existing published articles, the poverty remains one of the global 

challenges across the countries of the world. It has been reported that, one in five people lives 

on less than $1 a day and one in seven suffers from chronic hunger. Likewise, the developing 

countries are severely dealt with through poverty and hunger. In order not to experience food 

crisis and for SDG #2 to accomplish its purpose SDG #13 which is on climate change has to be 

taking seriously. The works concludes that climate change reduces access to drinking water, 

negatively affects the health of people and poses a serious threat to food security.  

Keywords: Food security, Climate change, SDGs, CO2 emissions, Environment 
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 ABSTRACT 

The World Health Organization estimates that nearly 1.6 billion people, primarily preschool 

Children and pregnant women are in risk of iron (Fe) deficiency or anemia in the world. Major 

health consequences include worm infections, poor pregnancy, higher risk of morbidity in 

children, reduced work productivity in adults, and other infectious diseases. These detrimental 

effects of Fe deficiency on human population result in higher health costs and decline in 

economic sustainability. Although there is ubiquitous presence of Fe in earth’s crust but low 

solubility of Fe compounds in soils leads to low uptake of Fe in plant and ultimately creates the 

deficiency. Micronutrient malnutrition is a serious problem to human health throughout the 

world, primarily in resource limited countries. Biofortification” or “biological fortification” 

refers to nutritionally enhanced food crops with increased bioavailability to the human 

population that are developed and grown using modern biotechnology techniques, conventional 

plant breeding, and agronomic practices Agricultural strategies that are used to improve the 

nutritional value of crop plants are known as biofortification strategies. The objective of this 

research is to determine the effect of seed priming and foliar application of iron and zinc in 

different forms improves the,  

 seedling growth, 

 Morphological and yield parameters, 

 Grain yield,  

 Grain zinc concentration, 

 Grain iron concentration. 

 To provide edible parts of crops plants with sufficient iron. 

 To provide edible parts of crops plants with sufficient zinc. 

 It provides the cost effective option to global zinc and iron malnutrition. 

A field experiment to evaluate the impact of bio fortification of iron and zinc in chickpea will  

carried out in  arid and  semi-arid climatic conditions at agronomic Research farm, Bahauddin 

Zakariya University Multan in semi-arid climate and Research farm Bahauddin Zakariya 

University sub campus Layyah in arid climatic conditions  in the year 2018-2020.The 

experiment were laid out in randomized complete block design having 3 replications with a net 

plot size 5 m x 1.6 m .In this research, two experiments were carried out at the same time at 

two different sites .In the first experiment three varieties of chickpea NIAB CH-2016, NOOR- 

2013 and Venhar were used and seed priming with zinc with five levels  0, 10,20 40,and 50 mg 

Zn kg-1  and seed priming with iron with different five levels will be carried out.  In the second 

experiment three varieties of chickpea NIAB CH-2016, NOOR- 2013 and Venhar were used 

and foliar application of zinc with five levels 0, 0.5%, 1.0 %, 1.5%,and  2.0 % zinc  solution   

and foliar application of  iron with different five levels 0, 0.1 %,  0.5 % , 1.0% and 1.5%   FeSO4 

solution  will be carried out.  
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The agronomic practices were kept normal and uniform for all the treatments. Data on growth 

and yield parameters and content and yield of chickpea were recorded by using standard 

procedure. The data obtained were analyzed statistically using Fisher’s analysis of variance 

technique and difference among treatments, mean were compared by using least significant 

difference test (LSD)  at 5% probability level. The Duncans, s multiple range Test (DMRT) at 

5% probability level will be used o compare the difference among treatments means. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present work was to determine the phytochemical profiles by HPLC of the 

indigenous fruits and vegetables. The phenolic contents showed diverse variation in the selected 

fruits and vegetables. Development of genuine and dependable analytical methods with profile 

marker phytoconstituents in an extract containing a mixture of several components is a 

challenging task. A simple, rapid, precise and reliable HPLC method was developed for the 

quantification of phytochemicals from the extracts of selected minor fruits and vegetables. The 

Taraxacum officinale genus comprised a mixture of different bioactive compounds belonging 

to different chemical types, such as flavonoids, sesquiterpenes, triterpenes, phenolic acids, 

sterols. Malva neglecta contains different compounds including several phenolic acids, 

flavonoids and some non-phenolic compounds. Caffeoylquinic acids (3-, 4-, and 5-O-

caffeoylquinic acids and 3,5-dicaffeoylquinic acid) are mainly present in Cydonia oblonga 

pulps.  Three different hydroxycinnamic acid derivatives (neochlorogenic acid, p-

coumaroylquinic acid and chlorogenic acid) were detected and quantified in Prunus avium. 

Key Words: Analysis; Crops; Gradient; HPLC; Minor; Phytochemicals.  
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ABSTRACT 

This paper presents the analysis of Physico-chemical parameters of the estuarine region of 

Gorai Creek zone, Mumbai, Maharashtra, India. The study was conducted for a period of 2 

years between May 2017 to May 2019 to determine the factors affecting the water quality and 

biodiversity of the area. Gorai Creek is known for its margin of thick lush mangrove vegetation 

housing a large variety of birds and other fauna. For the study, nutrients, chlorophyll-a, and 

environmental parameters were investigated during the 24 months. The physical, chemical and 

biological parameters of this estuarine water followed a seasonal rhythm and were induced by 

the annual cycle of the monsoon. Surface water temperature ranged from 27.4°C to 32.2°C with 

a wide range of salinity from 1.20 PSU to 27.10 PSU followed by Dissolved Oxygen (DO) from 

2.11 to 4.57 g/L. The concentration of chlorophyll-a was found to be varying from 0.02 to 0.15 

mg/m3. Nitrate, phosphate and ammonium concentrations ranged between 0.40 to 3.53 mg/L, 

0.01 to 1.92 mg/L and 0.06 to 1.24 mg/L, respectively. Pearson correlation coefficients showed 

a significant relationship between nitrate and TDS, nitrate and pH, ammonium and salinity, 

temperature and salinity, temperature and TDS, phosphate and light attenuation in the estuarine 

environment. The estuary was found to be mesohaline in nature. Estuarine Water Quality Index 

(EWQI) calculated from phosphate (PO4), suspended matter (SM), and dissolved oxygen (DO) 

indicate very good water quality (4.95). The significantly seasonal difference for salinity, water 

temperature and, TDS was observed probably related to tidal flow and upstream river runoff.  

Keywords: Estuary, Physico-chemical parameters, Nutrients, Chlorophyll a, Gorai Creek  
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ABSTRACT  

In the current study, a multiple linear regressions (MLR) have been used to develop predictive 

models for estimation of viscosity for non polar gas at multiple pressures over a large field of 

temperatures and substances. The quality and reliability of each method were estimated in terms 

of the correlation coefficient (R), mean square errors (MSE), Root Mean Square Error (RMSE) 

and in terms of External validation coefficients (Q2ext). A good correlations were found (root 

mean squared errors in the total databases were 0.1400 for MLR). The Comparison between 

the results of the multiple linear regressions and the empirical models showed the superiority 

of multiple linear regressions. 

Keywords: Prediction, viscosity, multiple linear regressions. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the extent to which blended learning is employed and the extent of 

its obstacles for secondary school teachers in schools affiliated with the Palestinian Authority 

in Al-Quds Al-Sharif, and to know the effect of both academic qualifications and years of 

educational experience on that. The researchers used a questionnaire to measure the extent of 

the use of blended learning in secondary schools of the Palestinian Authority in Jerusalem, and 

another questionnaire to measure the extent of obstacles to the employment of blended learning 

in those schools. School during the second semester of the academic year 2020/2021. After 

applying the study to the sample, its results showed that the extent of the employment of blended 

learning in secondary schools of the Palestinian Authority in Jerusalem was average, as the 

arithmetic mean reached (3.03), and that there are differences in the employment of blended 

learning due to the variable of academic qualification and in favor of teachers who have a 

master’s degree or above, and that There are differences due to the variable years of experience 

between the study sample and in favor of new teachers less than 5 years old. As for the extent 

of obstacles to the employment of blended learning, the results showed that the obstacles to 

blended learning in Jerusalem secondary schools of the Palestinian Authority were at a high 

degree, where the arithmetic mean of the obstacles was (4.35), which is a high percentage, and 

the results also showed that there were no statistically significant differences in the extent of 

obstacles to employment Blended learning in secondary schools affiliated with the Palestinian 

Authority in Jerusalem, and the results also showed that years of experience had no effect on 

the obstacles to blended learning in the study sample. It is also necessary to provide 

communication between e-learning and face-to-face learning in order to reach effective positive 

results for blended learning And the necessity of providing computers for teachers and linking 

these devices to the Internet, contributing to the teachers’ subscriptions on the Internet, and 

providing , Balfon devices for teachers and students so that the two parties, the teacher and the 

student, can communicate correctly in the electronic educational classes, and the need to 

provide an educational environment in schools to achieve the goals of education.                                                           

Keywords: Blended learning, e-learning, face-to-face learning, Jerusalem schools, Palestinian 

Authority 
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ABSTRACT                                                                                                                             
The school principal is considered one of the most important educational leaders in education, 

and the Ministry of Education relies on him to achieve the goals of education. The principal 

plays a leading role and must have a set of characteristics and qualities that make him able to 

carry out those tasks. He is knowledgeable, has a positive attitude towards work and has the 

ability to apply regulations and laws in a way that convinces others of his wisdom and 

management of the school and to be able to develop effective communications between the 

school and the local community and the ability to improve the educational environment. They 

had qualified in the study to become managers, and accordingly this study came to answer the 

question: To what degree do public school principals in the Jerusalem area practice personal 

quality standards from the teachers' point of view? This study attempted to answer the following 

questions: 1- To what degree do public school principals in the Jerusalem area practice personal 

quality standards from the teachers’ point of view? 2- Do the study sample members’ estimates 

of the extent to which school principals in the Jerusalem area practice personal quality standards 

differ from the teachers’ point of view within the variables of gender, academic qualification 

and years of experience in education? Objectives of the study: 1- To reveal the degree to which 

school principals practice personal quality standards in their personal areas and human relations 

from the teachers’ point of view 2- Evaluating the degree of personal quality standards practice 

by school principals in the Jerusalem area and identifying their training needs for this 3- It is 

considered a guide for officials to develop programs for training managers within the results of 

the study according to personal quality standards the importance of studying: 1- This study is 

one of the few studies that dealt with the subject of the personal quality of the school principal 

in the Jerusalem area. 2- The study results and recommendations may contribute to the 

development of rehabilitation programs for school principals in Palestine The study used the 

descriptive approach, which is an appropriate approach to it. The study population consisted of 

all teachers of public schools affiliated with the National Authority in Jerusalem and their 

number. The sample of the study consisted of public school teachers in the Jerusalem area, 

numbering (381). The tool and its stability, and the researcher benefited from the statistical 

program (spss) to analyze the data and get the results Results: After conducting the statistical 

processes for the data obtained by the researcher, the study reached the following results: 1- 

The degree of public school principals in the Jerusalem area’s practice of personal quality 

standards from the teachers’ point of view reached a medium degree (3.34). In the field of 

human relations it was (3.41) and the field of effective communication was (3.20), and in the 

field of superior work it was (3.47). The study also proved that there is no statistically 

significant effect at the level (α ≤ 0.05) for gender, educational qualification and years of 

experience on the practice of school principals of personal quality standards in government 

schools affiliated with the Palestinian Authority in Jerusalem.                                                     
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ABSTRACT 

Orodispersible films composed of hydrophilic polymers were loaded with poloxamer 188 and 

D-α-tocopheryl polyethylene glycol succinate (TPGS-1000) mixed micelles to improve the oral 

bioavailability of a poorly soluble drug, ebastine (EBT). Mixed micelles formed by thin-film 

hydration process were incorporated into HPMC and glycerol containing film using solvent 

casting technique. The micelles and films were thoroughly evaluated for physicochemical 

characterization (size, polydispersity index, zeta potential, entrapment efficiency, thickness, 

weight, surface pH studies, disintegration time, swelling indices, mechanical properties, FTIR, 

PXRD, DSC, SEM, AFM, in vitro drug release, in vivo bioavailability and toxicological 

studies). The results showed that the average particle size of mixed micelles was 73 nm whereas 

the zeta potential and PDI of the optimal formulation were -26 mV and 0.01 to 0.29, 

respectively. Also, the maximum entrapment efficiency about 82% was achieved. The 

disintegration time of films was in the range of 37 to 102 sec in aqueous media. The integrity 

and properties of micelles were not affected upon incorporation in films. Importantly, the 

micelle loaded films revealed rapid absorption, high permeability and increased bioavailability 

of EBT 7 folds as compared to the pure crystalline drug. This could be due to existence of 

amorphous form of ebastine in the films which was confirmed by PXRD. Further, the results 

evidently established in-vitro and in-vivo performance of bioavailability enhancement, 

biocompatibility and good safety profile of micelles loaded orodispersible EBT films. Finally, 

it was concluded that film loaded with poloxamer 188/TPGS-1000 mixed micelles could be an 

effective carrier system for enhancing the bioavailability of BCS class II drugs. 

Keywords: ebastine; poloxamer 188; D-α-tocopheryl polyethylene glycol succinate; micelles; 

bioavailability; toxicity 
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ABSTRACT 

The sudden pandemic has pushed every organization all over the world to change their working 

practices into work from home. COVID-19 , a global pandemic made significant modifications 

to work and management styles. The pandemic has posed many challenges in every field of 

work. However, discussions are going around to figure out the long-term impact on the future 

of work in organizations. Based on the existing literature, this paper approaches the link 

between working practices and job satisfaction during covid-19 pandemic. The study has 

investigated through online sources using key words such as work from home (WFM), job 

satisfaction, job performance and work-life balance. There is extensive evidence that has been 

established that there is a relationship between job satisfaction and change in working pattern 

during pandemic. And also, people who work remotely, or work outside their traditional office 

are happier compared to in-office employees. Working pattern is very important for any job, as 

job satisfaction of an employee leads to job performance which in turn mediates the relationship 

between performance and competence at work. This study is mainly focused on qualitative and 

subjective patterns, and may show certain level of bias due to absence of quantitative data. But 

regardless of the limitation, this study will assist future researchers in both qualitative and 

quantitative design. This paper also enhances the human resources literature by revealing how 

changes in working pattern are impacting job satisfaction during a global pandemic. 

Key words: Covid-19, Work-life balance, Job performance, Work from Home (WFH), Home 

Office (HO), Employees, Productivity 
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ABSTRACT 

The international society has become increasingly concerned about climate change. Its impact 

on migration is one of its implications that is attracting more attention from policymakers and 

experts. This article is divided into four parts; Introduction, climate change in India, India is a 

big greenhouse gas emitter as well as one of the world's most vulnerable countries to climate 

change. Water stress, heat waves, and drought, severe storms and flooding, as well as the 

detrimental implications on health and livelihoods, are already occurring throughout the 

country as a result of climate change. Twenty-eight cyclonic storms have hit India during 2018, 

11 of which originated in the Arabian Sea.  Kerala is witnessing repeated cyclonic storms with 

high-intensity rain, demonstrating the gravity of climate change. Furthermore, repeated 

cyclonic storms with high-intensity rain, as Kerala is experiencing, demonstrate climate 

change's seriousness Climate change in Kerala, and conclusion. Kerala has seen more 

devastating floods and landslides in recent years due to irregular and intense rainfall, leading to 

an exodus of people from susceptible areas. Eventually, the Kerala development model will 

have to be changed in response to on-going climate challenges.  

Keywords: Climate change, Migration, India, Kerala, climate refugees  
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ABSTRACT 

Novel polyaniline composite with plant leaf powder of Heliotrope (PANI@HL) were 

synthesized using chemical oxidative polymerization, characterized, and used for the removal 

of Orange G dye from water. Batch adsorption experiments were carried out as a function of 

pH, contact time, initial concentration of the adsorbate, adsorbent dosage and temperature. 

Experimental results disclose that the pseudo-second-order kinetic and Langmuir isotherm 

models exhibited a good depiction of the whole experimental data. These findings revealed that 

the as-prepared composite PANI@HL, has the potential to be employed as a low-cost adsorbent 

for the adsorption of OG from aqueous media. 

Keywords: Adsorption, Orange G dye, Biocomposite, Polyaniline, Heliotrope leaves. 
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ABSTRACT  

The aim of this work is to present the principle of the implementation method of the domain 

integral in FGM materials, for the purpose of verifying the independence of the integration 

contours on the evaluation of FICs by the global approach, we test the efficiency and robustness 

of the developed calculation program. For this purpose, the results obtained will be compared 

with other numerical and experimental works that exist in the literature 

Keywords: stress intensity factors, integral M, mixed-mode, FGM materials. 
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ABSTRACT  

Background and aim: Neonatal jaundice can be defined as the presence of yellowish color of 

the eyes and the skin for the neonate, which is caused by bilirubin accumulation. The aim of 

the current study is to assess knowledge, and behavior for neonatal jaundice among their 

mothers. 

Material and methods: A descriptive cross-sectional study design, the study started on the 

10th of March 2021 until the 13th of December 2021, the samples were collected from Ibn-Al-

Atheer pediatric teaching hospital, and Al Khansaa women teaching Hospital. A random sample 

was used for selecting the mothers’ participation (207), through questionnaire constructed, and 

correlation for items which that the reliability estimate for was (r = 0.84).  Data collected and 

analyzed by Statistical Package for the Social Science (SPSS, Version 24) the data a significant 

at (P. value ≤ 0.05).  

Results: The study shows the percentage of the mothers' knowledge of moderate level (34.8%), 

While a higher percentage of the mothers' behavior was (22.2%) of strongly agree about 

neonatal jaundice,  

Conclusions: Knowledge and behavior were moderate of neonatal jaundice among mothers. 

There was a significant relationship between mothers' knowledge and their educational levels 

(0.031), a source for information (0.000). As well as a significant relationship between mothers' 

behavior and breastfeeding (0.036), a source for information related to neonatal jaundice 

(0.050) at P value ≤ 0.05 

Recommendations: The present study was recommended that are neonatal jaundice must be 

further addressed at the community level and existing maternal health services strengthened on 

all aspects of neonatal jaundice.  We need to increase the awareness of mothers for all aspects 

and elements of neonatal jaundice such as causes, side effects and emergent cases, to prevent 

complications. 

Keywords: Knowledge, Behaviours, Neonatal Jaundice 
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ABSTRACT 
Constrained optimization problems (COPs) are very important in that they frequently appear in 

the real world. A COP, in which both the function and constraints may be nonlinear, consists 

of the optimization of a function subject to constraints. Constraint handling is one of the major 

concerns when solving COPs with particle swarm optimization (PSO) combined with the 

Nelder–Mead simplex search method (NMPSO). This article proposes embedded constraint 

handling methods, which include the gradient repair method and constraint fitness priority-

based ranking method, as a special operator in NM-PSO for dealing with constraints. 

Experiments using 13 benchmark problems are explained and the NM-PSO results are 

compared with the best known solutions reported in the literature. Comparison with three 

different metaheuristics demonstrates that NM-PSO with the embedded constraint operator is 

extremely effective and efficient at locating optimal solutions. 

Keywords: constrained optimization; Nelder–Mead simplex search method; particle swarm 

optimization; constraint handling 
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ABSTRACT 

The study was conducted between November and December 2018, to determine the influence 

of feed type and period on egg quality traits. A total of 246 commercial laying hens were used 

for the study. The experimental birds were managed in battery cages system and fed ad-libitum. 

The parameters recorded were egg weight (EW), egg length (EL), egg width (EWd), shell 

thickness (ST), shell weight (SW), yolk weight (YW), yolk length (YL) and albumen weight 

(AW). Data generated were analyzed using analysis of variance. The overall mean EW, EL, 

EWd, ST, SW, YW, YL and AW were 56.73 kg, 53.18 mm, 44.47 mm, 0.49 mm, 7.71 kg, 

14.15 kg, 36.08 mm and 34.78 kg. Feed type had no effect on all traits observed. However, 

significantly higher EW, EL, EWd, YW and AW were observed in the morning period than 

afternoon hours (57.74±0.42 vs 55.71±0.49 kg; P<0.01, 58.64±0.49 vs 53.73±0.61 mm; 

P<0.001, 46.51±0.52 vs 42.44±0.65; P<0.05 and 35.69±0.34 vs 33.86±0.41 kg; P<0.001). For 

shell thickness, the latter period had higher value than the former (0.56±0.02 vs 0.42±0.02 kg; 

P<0.001). The study revealed that feed type had no influence on egg quality traits and the results 

obtained for morning period was high compared to the afternoon hours. 

Keywords: feed type, egg quality trait, laying hens, period  
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ABSTRACT  

We report ab initio density functional theory calculations of the structural, electronic and optical 

properties of Ag-based ternary oxides MAgO (M= K and Rb) using the full-potential linearized 

augmented plane-wave (FP-LAPW+lo) method basis set as implemented in the WIEN2k code. 

Calculated structural parameters, including the two lattice constants, (a) and (c), three internal 

coordinates, yM, xAg, and xO, bulk modulus (B) and its pressure derivative (B'), for the 

considered compounds using both the local density (LDA) and generalized gradient 

approximations (GGA–PBEsol) are consistent with the available data in the scientific literature. 

To calculate the electronic properties, the exchange-correlation potential is treated with various 

functionals, and we find that the newly developed Tran–Blaha-modified Becke–Johnson (TB-

mBJ) functional significantly improves the band gap. Band structure, total and site-projected l-

decomposed densities of states, charge-carrier effective masses, charge transfers and charge 

density distribution maps were obtained; analyzed and compared with the available theoretical 

data. The frequency-dependent complex dielectric function, absorption coefficient, refractive 

index, extinction coefficient, reflectivity and electron energy loss function spectra were 

calculated with an incident radiation polarized parallel to both [100] and [001] crystalline 

directions. The origins of the peaks and structures in the optical spectra are determined in terms 

of the calculated energy band structures. 

Keywords: Ag-based oxides, Ab initio calculations, Structural parameters, Electronic 

properties, Optical spectra. 
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ABSTRACT 

Since the Shortest Path problems (SSP) are amidst the most premeditated network flow 

optimisation glitches, with the exciting applications in a range of fields. One such solicitation 

is in the arena of (GPS) routing systems. These systems important to rapidly resolve enormous 

shortest path problems (SSP) but stand classically inserted in devices with the restricted 

memory and the external storage. Conservative procedures for the solving shortest paths (SP) 

within enormous networks cannot be used as they are either too slow or need enormous 

quantities of storage. In this paper we have reduce the runtime of the conventional techniques 

by exploiting physical structure of the road network and we are also using network pre-

processing techniques. Our algorithms may guarantee optimal results but can offer major 

savings in terms of memory necessities and processing speed. Our effort uses heuristic estimates 

to sure the search and directs it towards the destination. We also associate a radius with each 

node that offers a measure of significance for roads in network. The further we acquire from 

either the origin or destination the extra selective we become about the roads we travel on, 

giving significance to roads with bigger significance (roads with larger radii). By using these 

techniques we are able to reduce the runtime performance equated to conventional techniques 

while still maintaining an acceptable level of accuracy. 
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ABSTRACT 

In this paper the main aspect is to find the least transportation cost in order to solve the fuzzy 

transportation problem, where supply and demands are the fuzzy trapezoidal numbers. Fuzzy 

trapezoidal number is converting in to crisp form by using average ranking techniques and 

solved by proposed algorithm for fuzzy transportation problem. Therefore we use the proposed 

algorithms for solving a fuzzy transportation problem when all the decision parameters, i.e. the 

supply available at each source, the demand required at each destination as well as the unit 

Transportation costs are given in a specific way.  Thus the use of Fuzzy transportation problems 

is more applicable to model and solve the factual world problems. The proposed method is easy 

to understand and may be used in real life problems for the decision making.  
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ABSTRACT 

Moving picture entertainment is a foremost source of amusement for populace during today’s 

existence. To keep amused populace a lot of speculation is put into film production by the 

motion picture maker. Their endeavour is individual ruined by few people by pirate the movies 

substance. They accomplish it by capture the videocassette recorder recording in mobile phone 

camera in addition to upload it to websites or put up for sale it to people which cause huge loss. 

In this research work we are propose a novel technique for reduction of film piracy by avoiding 

fake video recordings of video in theatres. An indistinguishable luminosity is projected starting 

the display to the complete spectators that spray on the camera lens which is sensitive to infrared 

light rays Makes the recorded video unfit to watch. A method is developed for anti-piracy 

system for film industry using steganography technique in MATLAB. 
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ABSTRACT 

To overcome the common energy crisis around the world, we must resort to new sources. The

 most important of these sources is wind power, which is one of the fastest and most powerful 

alternatives currently available for preserving the environment.The problem with wind turbine

s is that their components deteriorate and their performance declines over time, leading to low

reliability, several critical components such as a drive train, gearbox, generator and electrical 

system, each of which has different failure frequencies and effects. Each single component may 

also have different failure modes. Generally, the reliability data of equipment come from 

statistical analysis based on extensive experiments and operations. However, wind turbines, as 

expensive large-scale equipment with long lifetime, face with the dilemma of lacking enough 

statistical data, and leads to insufficiency reliability data for field operations and thus results in 

frequent wind turbine faults. A new reliability assessment method based on Markov model 

considering derated degradation, is proposed in this paper. The derated degradation rule of wind 

turbine component is derived using the monitoring data of performance parameters. However, 

the increase in the number of transitions and the number of components processed makes the 

resolution of systems too complex, which requires a great simplification and more precise the 

estimate that the failure rate must always remain constant 𝜆 = 𝑐𝑠𝑡, which is not always the case, 

the material behavior varies over time depending on the age of the material, especially for the 

mechanical subsystems and the electrical subsystems of the wind turbine. In this study, we will 

compare the results of the Markov model developed with the results of a system that takes into 

account a failure rate 𝜆 = 𝜆(𝑡) for most of the subsystems of the turbine studied. The results 

show that there is a large gap between the Markov model (𝜆 = 𝑐𝑠𝑡) and the model with (𝜆 =
𝜆(𝑡)) , in conclusion, making simplifications in a complex system does not give a very clear 

vision on the performance parameters of this system. 

Keywords:  Markov modeling .Reliability .Maintainability. Availability. RDB. Wind energy 

system. 
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ABSTRACT 

The importance of characterizing the wind shear at a specified location for the utilization of 

wind turbine is of vital importance. Such study is considered necessary both for the turbine 

design and prediction of its power output. In situations where the wind speed at different heights 

is required if measured values are known at one height then, reason that several studies have 

been made by various authors to determine the best suited formula for wind speed extrapolation. 

This work is aimed at preceding the research issue addressed within a previous study, where 

some extrapolation models were tested and compared by extrapolating the energy resources at 

different heights. However, comparable results are returned by the power law and the log law 

which indeed proved to be preferable. In this context, this paper deals the assessment of several 

wind speed extrapolation laws (seven laws); by comparing the analytical results obtained with 

real data for three different meteorological Sites « an extremely rough site, average rough site, 

average rough site, and a feeble rough site ».The comparison has led to the following results: 

For an extremely roughs sites, the one seven law is a very efficient law for the 

extrapolation of the wind speed and Weibull parameters of reference altitude at higher 

altitudes, For an average roughness, it’s recommended the modified power law 2, for a very 

best wind speed extrapolation, and the logarithmic power provides a good level of accuracy for 

a feeble roughness. 

Keywords: Wind speed, Extrapolation Laws, Weibull Parameters, Meteorological Sites, 

Measure of Dispersion, Roughness 
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ABSTRACT 

The current study addressed the current floristic composition in Wadi El Zekr, Zliten City, 

Libya. Through six field trips, a total of 30 randomly-located stands each of 10 m2 were 

sampled. In each stand, a complete list of all species with their updated taxonomic families and 

life-span were recorded. A total of 86 species belonging to 80 genera and 35 families were 

recorded in Wadi El-Zekr, Zliten City, Libya. Four families (Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae 

and Poaceae) were the leading families, collectively contributing by 44.19% of the total number 

of surveyed species. The surveyed species were distributed into 47 annuals and 39 perennials. 

Concerning life-forms, the surveyed species are distinguished into 45 therophytes (52.33% of 

the total recorded species), 12 hemicryptophytes (13.95%), 11 phanerophytes (12.79%), 10 

chamaephytes (11.63%) and 8 geophytes (9.30%). The bi-regional elements had attained the 

highest contribution by 31.40% (27 species), followed by mono-regional elements (26 species 

= 30.23%), worldwide taxa (18 species = 20.93%) and pluri-regional taxa (13 species = 

15.12%). Furthermore, the Mediterranean chorotypes are represented by 55 species (64% of the 

total recorded species in the study area), while Saharo-Sindian, Irano-Turanian and Euro-

Siberian elements are represented by 29, 20 and 9 species, respectively. 

Keywords: Flora, Wadi El-Zekr, Libya, chorotypes, Mediterranean taxa. 
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ABSTRACT 

Global changes, contemporary challenges and new technology impose on education systems 

the speed of change and renewal in all its elements. In order to fit with this development, and 

since the teacher occupies an important position in this educational sector, it became necessary 

to prepare and train him through modern developmental programs. Therefore, this study aimed 

to develop teacher preparation and professional development in Libya in light of the 

experiences of Malaysia and the United States of America, and to achieve the objectives of the 

study was adopted The researcher used the descriptive analytical method. Given that it is most 

appropriate to the topic of reforming and developing teacher preparation systems and 

developing them professionally, the study concluded that despite the efforts made by Libya in 

the field of teacher preparation and professional development, it suffers from shortcomings and 

weaknesses, and it must be developed by re-examining the criteria for accepting students in 

special colleges for preparing teachers. And the need to raise the level of their curricula, pay 

attention to practical education programs and develop their capabilities, activate the partnership 

between preparation institutions, schools and the Ministry of Education, and the need to pay 

attention to teacher training programs and continue them every five years. In the processes of 

developing curricula and setting administrative decisions for the school, and making use of 

information and communication technology in the field of teacher preparation and professional 

development. 

Keywords: Teacher, Preparation, Professional development. 
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ABSTRACT 

This research aims to study Bessel functions and Bessel differential equations, which have 

many scientific and practical applications in the fields of mathematics, chemistry, engineering 

as well as physics and other sciences, where the Bessel equation and functions were studied and 

some of its applications that are of great importance in all fields were presented. 

Keywords: Bessel’s Functions, Bessel’s Equation, Applications of Bessel Functions.  
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ABSTRACT: 

Thanks to modern power electronics systems and sophisticated DSP control algorithms, todays, 

the electric propulsion ship systems are very attractive solutions of the propulsion system, it is 

due to the proper dynamics of the system, efficiency, economic operation, optimal use of spaces 

on the ship, no rotating parts passing through the hull ship and with no doubt incomparably 

better maneuverability. Although it seems theoretically that the electric propulsion system will 

supersede traditional propulsion systems, and even improved hybrid systems, however a large 

number of ships in operation with traditional propulsion systems will not be easy to convert 

radically, for obvious economic reasons. Therefore, the article presents a proposal of a hybrid 

propulsion system of a ship consisting of the use of a shaft generator as a source of electricity 

with an induction machine cooperating with a voltage inverter as an AC / DC converter 

connected via a DC voltage line with the propulsion system of a ship propeller through a 

synchronous motor controlled by a multi-level inverter voltage. The proposed system can serve 

as a target solution, i.e., an electric drive, or as a transition solution for the simple conversion 

of a conventional drive system. The second part of the article presents the propulsion system 

using a marine propeller driven with an electric synchronous motor controlled by a multi-level 

voltage converter OVT. The OVT inverter generates a voltage wave with a low total harmonic 

distortion THD in a simple way by sequential switching of voltage space vectors, without a 

need to use the PWM technique, thanks to which there are less losses in the electrical machine 

and greater reliability of electrical insulation. 

Keywords: Electrical propulsion; hybrid propulsion; energy efficiency; Marine systems; 

control system technologies; Fryze Power Theory. 
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ABSTRACT 

In this work, barium iron  niobate,  Ba  (Fe1/2Nb1/2)  O3  powder  has  been  successfully  

synthesized by the sol-gel method. The formation of the perovskite structure of BFN was 

followed with the help of X-ray diffraction (XRD), and has shown a crystallite size at a 

nanometric scale. The pure perovskite phase was obtained at relatively low temperature (900°C 

/8 h) compared to the conventional solid-state reaction. Moreover, dielectric measurements 

showed strong relaxation and diffuse phenomena, and a maximum of the dielectric permittivity 

at a temperature lower than those reported in the literature, together with resonance 

phenomenon at high frequency values. Impedance parameters were extracted from the 

permittivity analysis and enabled us in particular, to determine the coefficient charge of the 

sample. 

Keywords: DRX ; Sol-gel; Ceramics; dielectric relaxation;  
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ABSTRACT 

The historic decision to withdraw from the largest free trade agreement was taken by India in 

November 2020 because of various reasons. Presently, there are 15 nations involved in the 

agreement namely ASEAN+ China, Japan, Republic of Korea, Australia and New-Zealand. The 

present paper uses the general equilibrium model GTAP – E (Environment and Energy) to 

analyse the gains and losses of India and the RCEP nations, among others, under two 

experimental simulation scenarios: the first in which India bilaterally liberalizes on one to one 

basis with the 15-RCEP nations and the second is the one in which India becomes part of the 

comprehensive RCEP treaty. We further attempt to analyse the carbon emissions in the two 

experimental scenarios along with welfare and GDP gains/losses, among others.The results 

reveal that if we adopt comprehensive policies such as trade and capital liberalization, make 

concerted efforts to improve productivity of skilled labor, impose carbon taxation to address 

climate change and also adopt industrial policies to improve the productivity of the transport 

and communication sector, there would be relatively higher gains in terms of welfare 

(equivalent variation) and value of GDP growth for India in the first scenario as compared to 

the second simulations when India possibly becomes a part of RCEP in future. However, when 

India becomes part of RCEP, there would be gains for India in terms of reduction in carbon 

emissions and having positive trade balance with the rest of the world.Hence trade, freer capital 

flows, human capital formation and industrial policy all adopted together have potential to tide 

over the negative trade pattern of the developing nations by shifting comparative advantage in 

favour of high value added goods and negate the negative trade balance with rest of the world 

which one witnesses in the trade patterns of SSA, Latin American and South Asian economies 

in general. Agriculture, domestic investments and transport and communications gains the most 

in both the scenarios in India. All sectors grow except the coal sector in India. Japan, Korea, 

China, New-Zealand and Australia are the major gainers of the RCEP deal. ASEAN 10 nations 

are the laggards in the economic alignment processes. 

Keywords: GTAP-E, Bilateral Liberalization, Free Trade Area, Comprehensive Trade 

Agreement, Trade Policy, Industrial Policy, Human Capital Formation, Free Capital Flows, 

VGDP, Equivalent Variation, Carbon Emissions, RCEP Treaty 
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ABSTRACT 

The study attempts to analyse the economy wide impact of Indo-Pacific alliance between India 

and rest of the 45 participating members. We introduce four simulation scenarios in the general 

equilibrium model. First scenario is the one in which India bilaterally liberalizes trade in terms 

of both tariffs liberalization alone and then removal of tariffs and reduction of non-tariff barriers 

together with all the countries of Indo-Pacific region. Second scenario is when India bilaterally 

liberalizes trade with all the Asian countries of the Indo-Pacific region. Third scenario is when 

India bilaterally liberalizes trade with all the countries of the Indo-Pacific region but excludes 

China from the region because of the current geo-political reasons. Fourth scenario is the one 

when free trade is considered among all the countries in the Indo-Pacific region. The paper uses 

GTAP (Global Trade Analysis Project) model simulations for the analysis and the results reveal 

that for India the welfare gains in terms of equivalent variation and real GDP are maximum in 

the third simulation scenario. The Indo-Pacific alliance seems to go beyond strategic alliance 

with the 46 Indo-Pacific participating countries, wherein the members gain due to potential 

movement of capital and welfare and economic gains because of tariff and non- tariff 

liberalization among the member countries. The paper suggests the roadmap for maximum 

welfare gains for India keeping strategic and economic engagements with other member 

countries and sub-regions. JEL Classification: F15 

Key words: GTAP 10, Welfare Effects, Tariff, Non-Tariff Barriers, VGDP, Sectoral Impacts, 

Equivalent Variation, Asia-Pacific Alliance 

  

69



 

 

 

DEVELOPMENT OF DISCIPLINE CHARACTER THROUGH THE TA'ZIR 

METHOD 

(AN ANALYSIS STUDY OF INDONESIAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL) 

 

Amma Chorida Adila* 

State Islamic institute of Pekalongan, Indonesia 

ammachorida20@gmail.com 

 

Rizki Fauzi 

State Islamic institute of Pekalongan, Indonesia 

rizkifauzi359@gmail.com 

 

Jainul Arifin 

State Islamic institute of Pekalongan, Indonesia 

jainul.arifin@iainpekalongan.ac.id 

 

 

ABSTRACT 

Character education is important because of the moral and ethical crisis in today's young 

generation. Good morals and manners are formed through habituation that is done consistently. 

In general, the quality of educational institutions can be seen from the level of strict discipline. 

The focus of this research is on the discipline of female students at the Bustanul Mansuriyah 

Islamic Boarding School. The purpose of this study was to analyze the ta'zir case carried out by 

female students at the Bustanul Mansuriyah Islamic Boarding School. The research method 

used in this research is a descriptive qualitative approach with the type of field research. the 

formation of the character of discipline affects an activity. The Bustanul Mansuriyah Islamic 

boarding school tried to mobilize the security of the lodge to monitor activities, record and give 

punishment. The security sector at the Bustanul Mansuriyah Islamic Boarding School has 

applied the ta'zir method well to students, especially in research for female students. 

Keywords: Discipline, ta'zir, Bustanul Mansuriyah Islamic Boarding School  
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ABSTRACT 

Secondary school students in the socio-economically and educationally backward indigenous 

Manipuri Muslim ethnic group the Meitei Pangal community in India’s north-eastern state of 

Manipur do not perform well in mathematics when compared to their counterparts in other 

communities. There could be various reasons for this low achievement. Research findings have 

indicated that mathematics achievement of students is determined by many factors including 

students’ attitude towards mathematics which is shaped by several factors like classroom 

teaching methods, school support system, mathematics teachers’ attitudes in teaching 

mathematics etc. Teachers’ positive attitude towards mathematics will motivate students to 

form a positive attitude towards the subject and their learning and achieve better in the subject 

while teachers’ negative attitude could be responsible for students’ lower mathematics 

achievement. This paper explores secondary school mathematics teachers’ attitude towards 

mathematics and its influence on Meitei Pangal students’ mathematics achievement in Thoubal 

district of Manipur. It also suggests measures to improve teachers’ attitude towards 

mathematics for students’ better achievement in the subject which will go a long way in 

enabling the community’s participation in various important fields in this era of science and 

technology. This research has implications for the secondary mathematics teachers 

administrators and education policy makers.  

Keywords: mathematics achievement, teachers’ attitude, secondary school, Meitei Pangal  
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ABSTRACT 

Many people wear perfume to increase their self-confidence. The various aromas can also be 

chosen according to the tastes of each individual. However, for Muslims choosing perfume can 

not be arbitrary. There are concerns that the products used are not halal because of the alcohol 

content in perfumes. This makes some Muslims do not use perfume when carrying out worship. 

In fact, appearing fragrant when worshiping is part of the sunnah. Not only a little alcohol 

content in perfume, but perfume must also be made from halal ingredients. The purpose of this 

study is to find out how important it is to choose a halal perfume for prayer. This study uses a 

literature study where the information is taken from journals, previous research and books. The 

results of this study are that choosing a halal perfume for prayer is very important and it is an 

obligation for the Muslim community. 

Keywords: Halal behavior, perfume, Islam 
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ABSTRACT 

AS the Technology grows day by day, The teaching of basic programming, data structures and 

algorithms has a very dominant place in courses of computer-aided learning. Software evolution 

includes crucial concepts of these domains. Instructing and composing lectures of these courses 

is time-consuming as teachers have to design and reform complex examples by drawing 

sketches on boards and preparing slides. Also, they find it difficult to update and symbolize the 

changes in the existing algorithm. Similarly, students face the same problem due to the extent 

of conception and are unable to discover new techniques due to lack of visualization. Other 

tools for visualization like Kanon and Python tutor exist but only provide limited options to 

illustrate the algorithms. This research includes the in depth study of WILLOW which is a 

browser-based interactive tool that helps in the visualization of data structure and algorithms in 

the teaching-learning process.  

 

73

mailto:JAMAL4304719@cloud.neduet.edu.pk


 

 

 

It assists in the creation and provision of the most eloquent visuals, which advocates the 

effective and easier portrayal of algorithms by using heap and stack memory abstractions which 

in turn provide ease in learning .  

Keywords: Educational tool, data structures and algorithm, algorithm visualization, program 

visualization, program navigation. Learning 
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ABSTRACT 

Regression is an essential part of machine learning which has made great strides in the recent 

years, most importantly in predictive analytics as it identifies patterns in data and provides us 

insight to make objectively better decisions and predictions in various domain. This research 

paper aims to present a comparative analysis between ridge, LASSO and Elastic Net regression, 

all three of which are widely used algorithms in supervised machine learning. The first half of 

the paper gives an overview of techniques like cross validation, gradient boosting, bias variance 

tradeoff, while the latter half analyses all these techniques with respect to each of the regression 

analysis methods. The mathematical procedures of ridge and LASSO for dealing with 

dependent and independent variables are discussed and a test dataset is used to analyze the 

advantages for each of the procedures manifesting which regression should preferably be used 

for a certain type of analysis or predictive modeling on datasets. 

Keywords: Machine Learning, Linear regression, LASSO, Elastic-Net, Ridge Regression, 

dataset  

  

75

mailto:Sanafatima@cloud.neduet.edu.pk


 

 

 

XGBOOST AND RANDOM FOREST ALGORİTHMS: AN IN DEPTH ANALYSIS 

 

Sana FATİMA 

Department of Software Engineering NED University of Engineering& Technology, Karachi, 

Pakistan. 

sanafatima@cloud.neduet.edu.pk 

 

Ayan HUSSAİN 

Department of Software Engineering NED University of Engineering& Technology, Karachi, 

Pakistan. 

hussain4301638@cloud.neduet.edu.pk 

 

Syed Haseeb AHMED 

Department of Software Engineering NED University of Engineering& Technology, Karachi, 

Pakistan. 

chishti4305167@cloud.neduet.edu.pk 

 

Syed Moazzam AHMED 

Department of Software Engineering NED University of Engineering& Technology, Karachi, 

Pakistan. 

Ahmed4302619@Cloud.Neduet.Edu.Pk 

 

Sohaib Bin AMİR 

Department of Software Engineering NED University of Engineering& Technology, Karachi, 

Pakistan. 

amir4307601@cloud.neduet.edu.pk 

 

Syed Muhammad Huzaifa ASLAM 

Department of Software Engineering NED University of Engineering& Technology, Karachi, 

Pakistan. 

aslam4301641@cloud.neduet.edu.pk 

 

ABSTRACT 

With the advancement in technology, machine learning has also gained significance in many 

applications like weather prediction, Social Media Analytics, Global market price prediction, 

etc. This significance invoked the demand of some efficient predicting models that can easily 

handle complex data and provide maximum accurate results. XG Boost and Random Forest are 

upgradable ensemble techniques used to solve regression and classification problems that have 

evolved and proved to be a dependable and reliable machine learning challenge solvers. The 

first half of the research includes relevant overview on both of the techniques, significance and 

evolution of both algorithms. Second half of the research includes comparative analysis on 

Random Forest and XG boosting on the basis of their time complexity, accuracy, reliability, 

etc. Their procedure of dealing with regression and classification problems has also been 

discussed on the basis of their criteria of dealing with training and testing datasets. 

Implementation of both of the algorithms using python is also the part of this research paper.  

Keywords:  Machine Learning, XG Boost, Random Forest, Regression, Classification. 
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ABSTRACT 

Machine Learning plays a vital role in dealing with data analysis and has seen significant 

advancements recently. It is now utilized in many businesses and organizations for better 

predictions and decision-making. This research paper aims to show a comparative analysis of 

different Machine Learning algorithms in predicting the future prices of the Stock market. 

Predicting prices in the stock market has always been a great challenge for experts all around 

the world due to its dynamic, unpredictable, and complex nature. The intrinsic volatility in the 

market prices around the world makes the task even more challenging. To ensure the lower risk 

in investment, the risk involved with forecasting needs to be minimized as much as possible. 

Therefore, this research paper explores different supervised machine learning algorithms for 

predicting stock prices. A comparative study is done in this paper to show the results given by 

different popular algorithms in forecasting the stock market prices. The algorithms were tested 

with both large and small datasets based on the data obtained from popular sources. 

Keywords: Machine learning, KNNs, Naive Bayes, SVM, Stock prediction, supervised 

algorithms, Random Forests, SoftMax regression 
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ABSTRACT 

In Nigeria, the reliance on sanitary landfills is a common phenomenon in the disposal of waste 

materials. The aim of the study was to ascertain the physicochemical and microbiological effect 

landfill has on its surrounding soil and water. Four water samples and five soil samples were 

collected each from Ile-Epo and Legacy dumpsites and the adjoining areas. Physicochemical 

parameters determined were temperature, pH, total dissolved solids (TDS), total hardness (TH), 

and electrical conductivity. Most of these parameters indicated pollution but were below the 

World Health Organization (WHO) limits for consumption in the water. Microbiological 

analysis was carried out using standard microbiological procedures. The mean bacteria count 

and fungal count for water and soil samples are 26.41 CFU/mL and 10.00 CFU/mL; and 26.30 

and 14.50 (CFU/G) respectively. The antibiotic susceptibility pattern of the bacterial isolates 

against conventional antibiotics displayed varying degree of susceptibility and resistance; the 

bacterial contaminants were susceptible to Augmentin, Gentamycin and Chloramphenicol and 

resistant to Pefloxacin, Amoxacilin, Tarivid, Streptomycin, Sparfloxacin and Ciprofloxacin. 

The results obtained in this study showed that the leachate generated from the landfill site has 

a minimal impact on the groundwater and soil quality in the locality. 

Keywords: Antibiotics, Dumpsite, Landfill, Microbiological, Physicochemical. 
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ABSTRACT 

Number theory, like many other branches of mathematics, is often concerned with sequences 

of real or complex numbers. In number theory, such sequences are called arithmetic functions. 

In other words an arithmetic function is a real or complex valued function defined on the 

positive integers. An arithmetic function f  is called multiplicative if f  is not identically zero 

and if 

f(mn)=f(m)f(n) whenever (m,n)=1. 

In our talk, we want to give some properties of the multiplicative arithmetic functions and give 

some examples of them. 

Keywords: Arithmetic function; Multiplicative function; Completely multiplicative function.  
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ABSTRACT 

Modern optimization algorithms are often  meta heuristic algorithms and they are promising in 

NP -hard problems. Nature inspired meta heuristic algorith- ms, those based on swarm 

intelligence, have attracted much attention in the last ten years. Firefly algorithm and its 

literature has expanded dramatically with dive- rse applications appeared in about five years 

ago. In this research work, we show that how to use the developed Firefly algorithm to solve 

non-linear designed pro-blems, and briefly review the fundamentals of FA together with a 

selection of rec-       ent  publications. Then we discuss the optimality associated with balancing 

explo- ration and exploitation which is essential for all meta heuristic algorithms.Firefly 

algorithm is an unconstrained and nature-inspired optimization alg-   orithm, that works on the 

behavior of attraction to the flashing lights of fireflies at night. In this research work, we will 

use different distance formulae on FA search technique, which give us more better results. In 

order to demonstrate the perfo- rmance of FA on different distance formulae, CEC 2019 

unconstrained real-  parameters test functions suite will be used. The algorithm will be run 50 

times independently for each problem in MATLAB environment. For performance evaluation, 

the simulation results of FA on different distance formulae will also be compared with the top 

three performing algorithms of CEC2019 and  some other algorithms designed for 

unconstrained optimization. 

Keywords:  Optimization, Meta heuristics, Distance formulae, Firefly algorithm (FA), 

Exploration and Exploitation. 
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ABSTRACT 

The Middle East, the Arab world, has been transformed and developments since2010. 

occurrence of popular movements in the Arab world since late 2010 has significant changes in 

the Arab world's environmental differences between the United States and the Arab countries 

of the Gulf region, especially Saudi Arabia. The US strategy began a new stage in US foreign 

policy in the Middle East after the Arab Spring developments, which included three important 

parts: first: attempts to weaken or if possible, change the regime in opposition to Iran, second: 

pursuing a gradual establishment policy Reforms in traditional strategic countries, the United 

States succeeded in changing the regime in Iraq, but failed to weaken or change the regime in 

Iran. Third: Saudi stability and Arab countries and their support for major threats in Iran and 

providing the security of the Persian Gulf region .Accordingly, the present paper seeks to 

analyze the American and Iran approach in the Middle East Regional Security Collection in the 

form of unions and coalitions in the midst of Arab Spring developments in the domestic and 

international surfaces of the region's kingdoms with two challenges. The threat of security and 

stability of the internal and stability of the strategic allies of the United States and Iranian power, 

is one of the obvious features of an area of regional security, the presence of an external factor 

in a regional security complex that Barry Buzan is called "Cover" Takes. This research was 

carried out using descriptive-analytic method. 

Key words:America, Iran, Alliances and Coalitions, Barry Buzan, Middle East, Regional 

security complex. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this article is to study the cost management and classified various cost in 

cost-sheet of selected automobile companies of India. Two samples were selected in this study: 

Tata Motors Ltd. and Hindustan Motors Ltd. The period of this study is starting from 2015-16 

to 2019-20. Two ratios are used in this article prime cost to direct material ratio and prime cost 

to direct labor ratio. To test hypothesis T-Test was used. The major findings of this study 

indicate that there would be no significant difference in Prime cost to direct material ratio and 

prime cost to direct  labour ratio in Tata motors Ltd. And Hindustan motors Ltd. during the study 

Period. Based on the data interpretation the average of prime cost to direct material ratio and 

prime cost to direct  labour ratio of Tata Motors Ltd. are higher than the Hindustan Motors Ltd. 

so, this study is suggest that Tata Motors Ltd. should Decrease their Prime Cost. 

Keywords: Performance, Cost Accounting, Material, Labour and Industry.  
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ABSTRACT 
Background: The effect of different races possess, ethnic differences, and geographical have 

their respective reference ranges of serum prostate-specific antigen (PSA). The distribution of 

serum PSA in men without prostate cancer. 

Aims: We studied the importance of early detection of LUTS patients in whom prostate cancer 

was suspected in the transition area of prostate cancer through transurethral resections(TURP), 

in the case of negative transrectal ultrasound (TRUS) biopsy. 

Methods: A total of 63 patients undergoing TURP were evaluated of the period from July 2019 

to March 2020. TRUS biopsy patients before TURP (group with cancer) and not (without 

cancer) were compared to the prostate detection rates. All charts, including prostate-specified 

antigen (PSA), digital rectal exam (DRE) results, TURP (including volume of resection and a 

pathology report), TRUS and TRUS biopsy results, were evaluated retrospectively.  Ethnicity 

has not been recorded since Al-Najaf  is multi-ethnic. Description statistics, statistic tables, the 

arithmetic medium, standard error, default and two extremes used to analyze the results. 

Results: PSA values in different age groups were non significant difference in cancer detection 

rate between with  and without biopsy groups, the PSA mean was 4.7±1.6 ng / ml and 3.4±0.8 

ng / ml,  and also IPSS  was 10.8± 1.4 and 9.1 ± 2.65 and p>0.05and while APEL(%) maen was 

5.65±2.5 ng / ml and 10.5±1.35 ng / ml that significant difference between with  and without 

biopsy groups and  p<0.05.,  The detection rate for prostate cancer and PSA (p<0.05) have been 

positively correlated. 

Conclusion : The results of serum PSA must be standardized by country and ethnic group. 

Ultimately, the diagnosis of prostatic carcinoma in a particular region will increase accuracy 

Keyword: Prostate-specific antigen; carcinoma ;Prostate cancer  
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ABSTRACT 
Massive installations, a solar PV station can include hundreds or even thousands of photovoltaic 

panels, where the stability and quality of the power-generated correlate with the operating state 

of each cell. The challenge raised, in this type of installation, is how to monitor the huge array 

of photovoltaic cells in order to maintain normal operation of the station. Generally, PV 

generators square measure thought-about reliable compared to different systems however like 

all processes a PV system are often exposed many failures inflicting the malfunction of the 

latter several studies have found that the responsibleness of PV systems is extremely dependent 

on the equipment used. For the construction of PV panels, temperature, humidity and solar 

radiation. A PV system can have many faults, whether they are construction type faults, or 

material and electrical faults caused by climatic conditions. As such, we are able to cite the 

foremost normal fault encountered during a PV generator that is that the partial shading fault 

With-in, this document a brand-new technique has been set down to the detection faults and to 

avoid management. therefore, the maintenance of the alternative energy plants even for the 

panels selected for private and individual use by the employment of the detectors connected 

with IOT transmitters and 5G network. Who sent messages to the upkeep center or the user 

with a fault location even we are able to use this technique to provide a periodic report on the 

case of panel? 

Key words: PV, IOT, 5G, sensers and photovoltaic.  
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ABSTRACT 

This study determined the income distribution of the adopters and non adopters of crop rotation 

and diversity practices among rural farmers in Ebonyi State, Nigeria, in a bid to know whether 

the adoption of crop rotation cropping system has financial benefit over non adoption. 

Multistage sampling technique was used to select 180 respondents, and data collection was 

done with the use of structured questionnaires and interview schedules. The results of the study 

revealed that the majority (87.78%) of the farmers were not aware of crop rotation practices, 

but were rather involved in other cropping systems. The mean annual income of the farmers 

was N455,055.60, while the majority of the farmers earn between N300,000.00 to N499,000.00. 

The highest income earners were the adopters of crop rotation, with 81.8% of them, 

representing 10% of the entire population of the respondent, earning between N700,000.00 to 

N899,000.00, while 18.2% of them, representing 2.2% of the entire population of the 

respondents, earn N900,000.00 and above. The Chi-square test static revealed that at P=0.000, 

income is a significant determinant of the adoption of crop rotation cropping system, while the 

major identified constraints were lack of the knowledge of the cropping system (85.55%), lack 

of planning skills (73.33%), lack of extension service delivery (72.22%), and Inexistence 

demonstration plots (71.11%). It concludes that the adoption of crop rotation increases farmers’ 

income, and the study recommends proper extension services, demonstration plots and 

outreaches to make it known and practiced by the farmers for increased income.  

Keywords: Farmers, Rural people, Cropping systems, Adoption, and Farming practices  
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ABSTRACT 

This paper assesses the impact of non-compliance (tax avoidance and tax evasion) of tax 

payment on the economic growth in Nigeria. The study is conceptual in nature. Thus an analysis 

has been done in line with research objective in order to assess the impact of non-compliance 

on the economic growth in Nigeria. Data of the study was obtained from secondary sources and 

the result of the findings were discussed in a narrative form, the study revealed how negatively 

non-compliance of tax payment affect economic growth in Nigeria, therefore the study 

recommends  among others that since tax evasion and tax avoidance have negative effect on 

gross domestic product of Nigeria, penalties for tax evasion such as monetary fines, jail terms 

or a combination of both should be adopted by the tax authorities on people who purposely try 

to evade filing and payment of their income taxes. For tax avoidance, tax authorities should 

look for measures to close the loopholes with which tax avoiders use to limit their tax liability. 

It also recommends that the tax administration should be effective so that adequate personal 

income tax would be collected and as well proceeds from tax should be used for developmental 

projects in order to encourage tax payers to be paying their taxes as at when due. 

Keywords: Tax avoidance, Tax evasion, Economic growth, Gross domestic product, Tax rate 
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ABSTRACT 

Curcumin has shown large number of pharmacological properties against different phenotypes 

of various disease models. Different synthetic routes have been employed to develop its various 

derivatives for diverse biological functions. In this study, curcumin derived azomethine, 

isoxazole, pyrimidines and N-substituted pyrazoles were synthesized to investigate their urease 

enzyme inhibition. The structures of newly synthesized compounds were described by IR, 1H 

NMR and 13C NMR spectral data. Urease enzyme inhibition was evaluated through in vitro 

assays and inhibition assays result revealed that thiourea conjugated curcumin was found to be 

more potent (IC50 = 2.44±0.07 µM) among the tested compounds. The compounds with diazine 

ring system showed better urease inhibition (IC50 = 11.43±0.21-19.63±0.28 µM) than the 

standard urease inhibitor thiourea (IC50 = 22.61±0.23 µM).  Kinetic data revealed that these 

compounds were competitive inhibitors with Ki values 20.0, 19.87, 20.23 and 19.11 µM 

respectively. Molecular docking studies were also performed to identify the plausible binding 

mode of the most active compounds.  

Keywords: Curcumin, pyrimidines, pyrazole, isoxazole, urease, docking  
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ABSTRACT 

Saccharomyces boulardii is a strain of yeast which has been broadly studied by scientists for its 

probiotic characteristics from decades. The purpose of our study was to analyze the antioxidant 

potential of probiotic Saccharomyces boulardii, determination of role of toxic dose of 

diclofenac in liver injury and to explore the therapeutic efficacy of probiotic Saccharomyces 

boulardii. The strain of S. boulardii was cultured and growth of the cells was harvested by 

centrifugation at 6000 × g for 5 min. Biochemical analysis of liver markers such as alanine 

aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase and liver function 

tests (total bilirubin, total cholesterol and LDL) were performed. Antioxidant potential of 

S.boulardii was evaluated by determining the oxidative stress markers (GSH and MDA), 

antioxidant enzyme levels (CAT and SOD) and histopathological analysis. Results of the study 

have confirmed the antioxidant potential of S. boulardii by increasing the antioxidant enzyme 

levels (SOD and CAT) and reducing oxidative stress markers (GSH and MDA). Results also 

indicated that S. boulardii has potential to decrease the level of hepatic markers (ALT, AST, 

ALP) that were increased by toxic dose of diclofenac. Diclofenac induced histopathological 

changes were also recovered in probiotic treated group. Succinctly, overdose of diclofenac 

elevates liver oxidative stress and our conclusion revealed S. boulardii has protective effect 

against diclofenac (overdose) induced hepatotoxicity.  

Key words: Probiotic. Saccharomyces boulardii. Hepatotoxicity. Antioxidant enzymes. 

Diclofenac. Oxidative stress markers. 

 

  

88

mailto:hafsakang2@gmail.com
mailto:wafamajeed@hotmail.com
mailto:ambreenmehmood025@gmail.com
mailto:muhammad.saad.tariq7@gmail.com
mailto:maryameh98z@gmail.com


 

 

 

INDEPENDENT CURRICULUM FOR LEARNING IN THE DIGITAL AGE 

 

Adinda Riski AMALİA 

öğrenci.,Pekalongan Devlet Enstitüsü, Endonezya, ilkokul öğretmenliği fakültesi,Departement 

of öğretmen 

Adindariski75@gmail.com 

 

Aan FADİA 

Dr.,Pekalongan Devlet Enstitüsü, Endonezya, ilkokul öğretmenliği fakültesi,Departement of 

öğretmen 

aanfadiaannur@iainpekalongan.ac.id 

 

Rizki FAUZİ 

Dr.,Pekalongan Devlet Enstitüsü, Endonezya, ilkokul öğretmenliği fakültesi,Departement of 

öğretmen 

rizkifauzi359@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 
So far, the learning process has only relied on educators as the main source, so that students are 

less involved in learning. Along with the progress of the times and technology, of course, 

quality human resources (Human Resources) are needed. A strategic step for the realization of 

the above objectives is the existence of educational expert services that are effective and highly 

efficient, such as student active learning. The purpose of this study is to describe the 

Independent Learning Curriculum in the digital era. This research method uses literature 

rivew/library research related to the Independent Learning Curriculum in the Digital Era 

sourced from journal articles and books. The results of this study show Merdeka Learning is a 

new policy program of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia 

(Kemendikbud RI) which was proclaimed by the Minister of Education and Culture of the 

Republic of Indonesia for the Advanced Indonesia Cabinet, Nadiem Anwar Makarim. Freedom 

to learn means freedom to learn, which is to provide students with free and comfortable learning 

opportunities to study calmly, relaxed and happily without stress and pressure by paying 

attention to their natural talents. 

Keywords: Education, Curriculum, Independent learning, Educators, Students  
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ABSTRACT 

National character education and love for the homeland are now very necessary considering the 

challenges of the times are getting tougher for the young people who will succeed the nation. 

The current of globalization is getting faster, information is more freely spread out, so anything 

can be accessed and anything can be imitated today. No exception in terms of lifestyle. There 

are many lifestyles in this modern era that imitate western and Korean culture. Many young 

people imitate the way they dress, socialize, and live a lifestyle like them. Of course this is very 

dangerous if there is no control and is left alone. Because Indonesian culture is different from 

theirs, and following them excessively will gradually diminish the love for the Indonesian 

homeland, in fact it can actually make this nation love other nations even more. So there needs 

to be a process of preventive action, namely by planting national character education and love 

for the homeland. Sheikh Hasyim Asy'ari as a national hero as well as a cleric, has revolutionary 

views and thoughts that have succeeded in moving this nation to fight against the invaders. He 

stated that this nation must carry out a "jihad revolution" movement as a form of national 

struggle. Besides that, because of his love for his country, Indonesia, in one of his works he 

quoted a maqolah that, "hubbul wathon min al-iman". Love for the country is part of faith, 

meaning that we love the homeland where we were born, get food there, drink there, and seek 

Allah's sustenance there, so it would be bad if we didn't love the homeland where we stand. So 

education for the character of the nation and love for the country needs to be upheld so that the 

spirit of nationalism of the nation's successors, namely the youth, can be maintained and 

continue to be nurtured and grow a sense of love for their own nation. 

Keywords: Character Education, Love for the Homeland, Nationality 
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ABSTRACT 

In this paper, we study a nonlinear ordered variational-like inclusion problem in real ordered 

positive Hilbert spaces. We have shown that our problem is equivalent to a fixed point equation. 

Based on this equivalence, we develop an iterative algorithm in order to obtain the solution of 

nonlinear ordered variational-like inclusion problem. The concept of 0-DQCV, 𝜂-proximal 

mappings, properties of XOR and XNOR operations are used to prove an existence and 

convergence result. Many previously known problems can be obtain from our problem. 

Key words:  0-DQCV, Ordered space, η-proximal mapping, Variational-like inclusion, XOR-

operation. 
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ABSTRACT 
The World Economies and Societies are greatly influence by the collision of Industrial and 

Digital revolution. Every aspect of Socio-economies whether its firm, society or country as a 

whole, all are affected by this collision and the forthcoming Artificial Intelligence (AI) 

Revolution is the hot drop of inventions and influential aspects on the Socio-Economies. This 

AI revolution will bring the immense opportunities and threats to the society and become the 

cause of Socio-Economic Shocks. It's no secret that artificial intelligence (AI) is having a 

significant impact on society. This has led to an array of initiatives to establish ethical principles 

for the adoption of socially beneficial artificial intelligence. Sadly, the staggering number of 

proposed principles threatens to overwhelm and confuse the readership with their complexity. 

These advances present an opportunity to create better tools, solutions, and services to help 

address some of the world's most pressing challenges, as well as deliver positive social impact 

in accordance with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). The 

Widespread Usage of AI inventions will definitely revolutionize the life and Society. In the 

report AI and Robotics in 2017, World Economic Forum (WEF) warned that the world 

economies are still defenseless for the emerging wave of “Automation and Robotization” and 

may cause mass unemployment. Utilizing the benefits of AI Technologies, providing the 

opportunities and productivity improvement while avoiding the pitfalls of unemployment and 

economic inequalities are the greatest challenges that societies and firms are facing. This paper 

presents the trends, perceptions and integration of Artificial Intelligence and Socio-Economic 

life with all its pros and cons. 

Keywords: Socio-Economic Shocks; Technological Disruption; Artificial Intelligence; Social 

Indicators; Development 
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ABSTRACT 

This investigation is performed to deliberate the novel significance of nonlinear thermal 

radiation effect on magnetohydrodynamic flow of Casson hybrid nanoliquid caused by a curved 

stretching sheet. The flow and thermal transport nature of three different hybrid nanoliquids in 

the stimulus of viscous dissipation, nonlinear radiation and magnetic force is discussed 

numerically. The novelty of this work is to obtain the simultaneous solutions for three different 

types of hybrid nanoliquids, they are obtained by suspending titanium alloy (Ti6Al4vs.) is 

composed of titanium, aluminum and vanadium in the ratio of 90:6:4 respectively and 

aluminium alloy (AA7075) is compossed of Aluminum, Zinc, Magnesium and Copper 

nanoparticles in the ratio of 90:6:3:1 respectives with added metals Silicon, Ferrous and 

Magnesium. in three various working liquids viz. methanol, ethylene glycol and engine oil. The 

flow governing PDE’s are transmuted into ODE’s with suitable similarity transformation and 

solved by using Runge-Kutta and Newton’s approach. Numerical outcomes of flow and 

temperature profiles are presented via graphical trends, also skin friction coefficient and rate of 

thermal transfer are illustrated via tabulated values. Major outcomes reveal that, inclusion of 

hybrid nanometer sized particles in pedestal liquid lead to an large hike in thermal transfer 

performance. Importantly, thermal transport rate and temperature profiles of the hybrid 

nanoliquid rises with improving nonlinear radiation values and these results are significant in 

nonlinear radiation case as compared with linear radiation case. 

Keywords: hybrid nanofluid, MHD flow, curved stretching surface, viscous dissipation, 

nonlinear radiation. 
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ABSTRACT 

The present study investigates the heat transfer and flow behaviour of magnetohydrodynamic 

dusty-nano and dusty-hybrid nanoliquids caused by the stretched surface. We considered the 

copper oxide (CuO) and magnesium oxide (MgO) nanoparticle suspension in water (H2O) as 

the base liquid. Similarity transformations are used to transform the partial differential 

equations to ordinary differential equations and solved by the Runge-Kutta Fehlberg 45 method 

with a shooting procedure. Outcomes of the velocity and thermal gradients for diverse physical 

impacts are depicted via plots and the skin friction factor and heat transfer rate are illustrated 

via tabulated values. Results reveal that dusty-hybrid nanoliquids and their conductive 

properties play an important role throughout the study. A growth in the mass concentration of 

dust particles augments the temperature and the Nusselt number, but the reverse reaction to the 

friction factor and velocity profile has been seen. The Eckert number has a propensity to 

magnify the temperature of the fluid phase and dust phase. The interaction of dust and 

nanoparticles extends to the greater heat transmission in the dust phase associated with the fluid 

phase. Hybridization showed a positive response in the heat transmission of the nanoliquid. The 

dusty hybrid-nano liquid shows higher heat dispersion compared to the dusty nanoliquid. 

Keywords: Magnetohydrodynamics, dust particles, hybrid nanoliquid, convection. 
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ABSTRACT 

In this paper, a numerical computational work is carried out to investigate the significance of 

nanoparticle shape on magnetohydrodynamic stagnation-point flow of Carreau nanoliquid 

caused by a horizontally moving thin needle. The drive and thermal transport nature of 

Ti6Al4V+Ethylene glycol nanoliquid under the stimulus of space-dependent heat source and 

magnetized force is discussed numerically. The novelty of this work is to obtain the 

simultaneous solutions for three different shapes of nanoparticles namely spherical, cylindrical 

and laminar. The flow governing partial differential equations are transformed into ordinary 

differential equations with appropriate similarity variables and solved numerically by using 

Runge–Kutta and Newton’s approach. Numerical outcomes of velocity and thermal 

distributions under the influence of different physical parameters are illustrated via graphical 

trends, wall friction and rate of heat transfer are interpreted using tabular values. It reveals from 

results that the thermal transfer performance of the Carreau nanoliquid is advanced when 

spherical shaped nanoparticles are used as compared with cylindrical and laminar-shaped 

nanoparticles. Also, it is witnessed that needle thickness parameter plays vital role in 

augmenting thermal transport rate of the nanoliquid. 

Keywords: Carreau model, nanofluid, MHD, nanoparticle shape, thin needle, Sakiadis flow 
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ABSTRACT 

The price of commercial fish feed increased globally which threats aquaculture as well as food 

security of poor all over the world and creates problem for sustainable aquaculture development 

utilizing natural resources. Asian watergrass is an aquatic macrophyte that contains desired 

amount of nutrients and is a preferred food of some species of fish particularly the grass carp 

and its root is a desired food of tilapia and silver bard. This macrophyte can be used as fish feed 

directly as raw condition or as feed materials in aqua feed development to reduce aquaculture 

production cost. An experiment was conducted under three treatments each with three 

replications using Asian watergrass as fish feed in comparison with commercial floating feed 

in the coastal wetlands of Bangladesh. Grass carp, common carp, black carp and tilapia were 

stocked with a similar density at 12500 fish ha-1 in all treatments and treated for 12 months. In 

treatment one, the grass was planted and grown on the bottom soil before stocking of fish (T1; 

in-situ grass); in treatment two, the grass grown elsewhere was collected and supplied as fish 

feed in raw condition (T2; ex-situ grass); and in treatment three, the fishes were fed with 

commercial floating fish feed (T3; control). Important water quality parameters were measured 

throughout the study period those were suitable and acceptable range for fish culture. The 

survival, growth (weight gain and specific growth rate-SGR) and total production were 

calculated. The survival of the fish varied from 76.00% to 85.14% irrespective of species. The 

weight gain and SGR of grass carp and common carp were highest in in-situ grass, followed by 

ex-situ grass and control, whereas tilapia showed the highest growth in control, followed by in-

situ and ex-situ grass. The total production of fish was highest in in-situ grass (9060.70 kg ha−1 

year−1), followed by control (8469.70 kg ha−1 year−1) and ex-situ grass (8001.23 kg ha−1 year−1). 

The net economic benefit and benefit-cost ratio were also highest in in-situ grass (US$ 

17,994.96 ha−1 and 4.52), followed by ex-situ grass (US$ 14,278.30 ha−1 and 2.78) and control 

(US$ 4818.63 ha−1 and 0.32). The present findings indicate that the Asian watergrass H. aristata 

can be used for commercial aquaculture development to reduce the fish feed cost significantly. 

The coastal people are encouraged to apply his technology in their poorly used coastal wetlands 

that enhance their livelihood as well as increase the total national fish production and economy 

of the country. 

Keywords: Coastal Aquaculture, Asian watergrass, Fish production, Economic efficiency. 
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ABSTRACT 

Background  Ischemic stroke is the leading cause of long-term physical and psychological 

disabilities. Stroke can occur when a brain blood vessel becomes blocked, preventing nearby 

tissue from getting essential nutrients. The brain possesses an extraordinary ability to heal itself 

after stroke. This ability, known as neuroplasticity. Within weeks of a stroke, new blood vessels 

begin to form, and newly born neurons migrate long distances to the damaged area to aid in the 

regeneration process of the brain. Obiective The healing process cannot happen on its own. It 

requires your help to activate it. To determine whether Neuropolen can be a potential treatment 

for stroke recovery.Materials and methods To arrive at these observations, we examined how 

Neuropolen and diet solve disabilities.Results The key to treating a stroke and minimizing long-

term damage is to quickly and effectively restore blood flow to the brain. Authors tested the 

effect of Neuropolen. We found that Neuropolen may be important for functional recovery after 

stroke. Stroke patients may have access to Neuropolen that may help minimize the degree of 

complications, stimulation enhances plasticity of the brain, in which noninjured parts of the 

brain can pick up the job of the injured brain areas. It allows you to regain movement and other 

skills after a stroke. Conclusion When a stroke occurs, part of the brain becomes damaged and 

many of these connections are destroyed. Our findings suggest that Neuropolen may be a 

potential therapy for recovery after stroke, it can quickly feed oxygen to the brain and protect 

tons of brain cells 

Keywords: Neuropolen, neuroplasticity, regeneration brain cells after stroke 

 

  

97

mailto:deniplant@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5449-2712
https://orcid.org/0000-0002-6871-577X
https://orcid.org/0000-0002-6871-577X


 

 

 

THE SIMPLE COMPRESSIVE STRENGTH PREDICTION OF LIME STABILIZED 

CLAYEY SOILS USING ANN APPLICATION 

 

Kellouche YASMINA* 

Department of Earth Science and Univers, University Djilali Bounaama, 44225 Khemis-

Miliana, Algeria 

Orcid No: 0000-0003-3052-844X 

y.Kellouche@univ-dbkm.dz 

 

Kanté SEYDOU 
Department of Earth Science and Univers, University Djilali Bounaama, 44225 Khemis-

Miliana, Algeria 

seydkante7@gmail.com 

 

Vumi Quilulo Nunes ALVARO 

Department of Earth Science and Univers, University Djilali Bounaama, 44225 Khemis-

Miliana, Algeria 

Vumijunior.al@gmail.com 

 

Taleb Bahmed ISMAHNE 

Geomaterials Laboratory, University Hassiba Benbouali, 02000 Chlef, Algeria 

ispahane26@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

The laboratory tests are performed to determine the efficiency of mineral additions used in the 

soil stabilization, which costs time and expense. Hence, to avoid this problem, the use of the 

Artificial Neural Networks (ANN) technique allows rapid and efficient prediction of the 

geotechnical properties of soils. In the present work, this technique was applied to develop a 

simple compressive strength prediction model of lime stabilized clay soils. However, a database 

collected from the experimental results of several previous research was used by considering 

the influencing parameters on the compressive strength. The training, testing and validation 

performance of the model showed a good correlation reaching 98% and a low MSE. On the 

other hand, the parametric study and the comparison of the predicted values with experimental 

results not included in the database proved the performance of the model. According to the 

found results, the ANNs model is reliable and could be used for the prediction of the simple 

compressive strength of lime stabilized clay soil. 

Keywords: Clay soils, stabilization, lime, artificial neural network, prevision, simple 

compressive strength. 
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ABSTRACT 

Based on the research findings, generic and specific competencies have been adopted and 

developed by Teacher Education Institutions (TEIs) in Indonesia. However, they may be varied 

in terms of: Instructional planning; teaching methods and strategies; and evaluation. The 

generic and specific competencies lead to the understanding of the philosophical issues and the 

implementation of curriculum. It is applied in the teaching-learning situations, in the conduct 

of research, and in developing educational policies. Competencies represent a dynamic 

combination of knowledge, understanding, skills and abilities. Fostering these competencies is 

the object of educational programmes. In addition. competencies are formed in various course 

units and assessed at different stages. In the 2nd year, the research will focus on comparative 

studies of generic and specific competencies that shall be mastered by prospective teachers of 

TEIs in Indonesia and South Korea. In addition, the purpose of study also to have relationship 

between competencies and teaching philosophies implemented by individual lectures of TIEs 

among two countries. Descriptive research will be used in collecting data without changing the 

environment/setting of study. Instruments used were questioners, interview, focus group 

discussion, and documentation study. Result how generic and specific competencies can 

influence individual teaching philosophies of lecturers of TIEs in two countries. How they will 

strongly influence and inspire by institutional teaching philosophy in TIEs among two 

countries. Results will show that teacher competencies affect their values, behaviors, 

communication, aims and practices in school and they support professional development and 

curricular studies in TIEs among Indonesia and South Korea. 

Keywords: Generic competencies, specific competencies, teacher education in Indonesia and 

South Korea. 
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ABSTRACT 

Generalized Anxiety Disorder (GAD) is characterized by persistent and excessive worry about 

a number of different things. This case study is about  35 years old female. She belongs to a 

middle class family. She comes here from city Ghakkhar due to the symptoms of restlessness, 

Loss of sleep, headaches and muscles pain  panic, fear, uneasiness, heart palpitation, Dizziness. 

She had come for the purpose of psychological assessment and psychological treatment.  

Psychological assessment is conducted through formal and non-formal assessment. In formal 

assessment Clinical interview, Mental status examination (MSE), Behavioral observation and 

Visual analogue were used. Rotter Incomplete Sentence Blank (RISB) and Manifest Anxiety 

scale (MAS) were used in formal psychological assessment. According to DSM-5 results, client 

was diagnosed with GAD. The management plan was advised to manage her problem related 

to her issues. Different therapeutic techniques such as psycho-education, Rapport building, 

CBT Relaxation techniques were applied on client. 

Keywords: Anxiety, GAD, Relaxation techniques, CBT 
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ABSTRACT 

Multi-licensing agreements play an important role in today's world. The method of distributing 

under distinct sets of terms and conditions is commonly referred as multi licensing. Last year, 

Mohalla Tech Private Limited has declared a multi-year and multi-nation agreement with music 

label T-Series on 4, August, 2021. Mohalla Tech Private Limited is a private limited company 

located in Bangalore, Karnataka and incorporated on 08, January, 2015. Moj application was 

set up after the Government of India banned TikTok. It is similar to TikTok and was launched 

in India on 29, June, 2020. ShareChat is one of the top-ranking video status applications which 

is used to see different audios, videos and messages. The purpose of this partnership is to allow 

Moj and ShareChat to get access of vast catalogue of Indian music. This agreement also aims 

to boost the experience of its creator communities. ShareChat and Moj are the initial and 

primary Indian social media and short video platforms which entered into a multi-year and 

multi-nation music licensing deal agreement with T-Series. The collaboration of Moj and 

ShareChat with T-series will help them to explore a variety of sound recordings from the music 

library of T-series and would enhance the pleasure of users of these social media applications. 

New creative formats would originate in the upcoming future as a result of the licensing of Moj 

and ShareChat by T-series. This will help the parent company behind Moj and ShareChat to 

earn more financial gains. The multi-licensing agreement between T-Series and Mohalla Tech 

Private Limited for social media applications like Moj and ShareChat will help in strengthening 

the businesses of both the companies. It would also add value to the businesses of both the 

companies by encouraging more artists and providing the users of Moj and ShareChat an 

incredible experience all over India. It will also be beneficial to the users of these applications 

as it would provide more choices to them for making and accessing different types of videos, 

pictures, messages, etc.  

Keywords: “Multi-licensing agreements, Video applications, Mohalla Tech Private Limited, 

Moj, Tik Tok, ShareChat. 
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ABSTRACT 

Religion is considered the main pillar in human life, as it plays a major role in his behaviour, 

and the best example is the messengers who are role models for humans, as he conveyed to 

people faithfully the revelation and sincerity, and they endured the burden and hardship in order 

to convey what they were commanded. Religion provides the individual with a set of values, 

principles, standards and social simulations that provide him with adaptation with himself and 

with those around him. Whereas behaviour is not disturbed by the individual’s separation from 

these standards and by his nature that God created him according to, this instinct greatly affects 

the individual’s psychological health and his enjoyment of happiness and contentment and 

enables him to be compatible with his life and with society. The knowledge that a university 

student seeks has no limits. Academic life begins at the primary stage and then moves to 

secondary education. Education after that is more difficult and then enters the university stage. 

This stage has characteristics and advantages that distinguish it from the rest of the periods. 

This period is a period of vitality and activity, a period of strength, giving and creativity, and a 

period of Personality formation, life direction determination, and self-determination. This 

directs the student at this stage to think about his words and actions and his dealings with others, 

and he must comply with the commands of God Almighty, and stay away from what He has 

forbidden, and nourish his soul with the love of faith and self-satisfaction. In light of the 

findings of the research, some recommendations can be used as a guide within educational 

institutions by holding lectures and seminars to address some problems and directing parents’ 

attention to the development of religious and moral values that help in achieving religious 

commitment. She also presented some proposals for conducting more research aimed at interest 

and spreading religious awareness and its relationship to formation and psychological insight. 

Keywords: Idiomatic and procedural concepts, The trend towards religious commitment, Self-

concept.  
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ABSTRACT 

A teacher is a source of knowledge. In the formation and progress of nations, a teacher performs 

a critical role. Nobody can deny the significance of a teacher in the development of mankind 

and science. Since the dawn of time, a teacher has been at the forefront of the educational 

system. A teacher's contributions to the next generation's development, society's well-being, the 

development of humanity's spirit, and individual training are valued. As a gardener takes care 

of his plants, same a teacher becomes involved in instructing his students at all times. Teaching 

is a vocation that is valued not only in Islam but also in every other religion and community in 

the world. However, it is a universal reality that world knowledge has never shown the genuine 

importance and prestige of a teacher in the same manner that Islam has. The teacher is regarded 

with great honor and reverence in Islam. Allah, the Exalted, represents the greatness of the Holy 

Prophet as a teacher in the Qur'an. The Holy Prophet stated, "I have been sent as a teacher." In 

Islam, the function of the teacher is extremely significant. Because he is a teacher and mentor, 

Islam has bestowed the title of spiritual father on him. This research tries to clarify the role of 

a teacher in light of Seerah and to investigate how a teacher influences the development of a 

person's personality. As a result, an empirical examination of the existing situation was 

conducted, as well as the perspectives of students at the University of Sufism and Modern 

Sciences, Bhitshah, Matiari. To collect data in the form of student opinions, the questionnaire 

method was utilized. To find out what students thought about the topic, ten questions were 

created and 120 questionnaires were distributed among 120 students. Selected students 

provided 80 replies. The acquired data were processed and displayed in various diagrams as a 

statistical result. This demonstrates that today's teacher is committed to his job and is carrying 

out all of the duties of a good educator. The majority of kids expressed satisfaction with the 

demeanor and teachings of today's teacher. As a result, the research's hypotheses were shown 

to be incorrect after the data was analyzed. Because of its unique field, this study may be of 

interest to readers and scholars. 

Keywords: Teacher, Seerah of the Holy Prophet (PBUH), Role, Personality building, Current 

Scenario 
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ABSTRACT  

The known Maclaurin symmetric mean (MSM) and the dual MSM (DMSM)  are found as in 

principal operators to pick up mltiattribute group decision making (MAGDM) information . 

The MSM and the DMSM operators have the important quality of precisely relate the 

interrelationship of multi-input argument . Because of their advantages we extend the MSM 

and DMSM into Complex dual hesitant fuzzy environment to find different information and we 

propose some new operators , namely complex dual hesitant fuzzy MSM, complex weighted 

dual hesitant fuzzy MSM, complex dual hesitant fuzzy dual MSM , and complex weighted dual 

hesitant fuzzy dual MSM operators , Moreover , we discuss some properteis and remarks of 

diferent operators and we formulate new approach for complex dual hesitant fuzzy MAGDM , 

finaly we test the applicability and feasibilty of our proposed method by solving selection of  

information system to improve Health managment system during covid-19 in KP hospital. 

Keywords: complex dual hesitant fuzzy set ,complex maclaurin symmetric mean , Health 

managment system ,multiattribute group decision making. 
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ABSTRACT 

The object of this paper is to present results about identification and control of four systems 

belonging to four different types of behavior: stable (aperiodic and damped oscillatory), 

unstable (divergent and non-damped oscillatory), by using conventional and intelligent 

methods. For identification, is analyzed using a second-order model. The parameters of this 

model are computed using the least squares approach. the least squares (LS) method remains 

by far the most widely used method due to its simplicity and efficiency. For control or correcting 

systems, PID approaches are widely used. With these approaches, the reference model (RM) 

method makes it possible to adjust the parameters of controllers and thus offers better 

performances for our systems. In recent years, artificial intelligence and meta-heuristic methods 

have been proposed to address this type of problem; they produce solutions that are widely used 

in a variety of applications, they have a high degree of implementation simplicity, and they 

have the ability to minimize a specific objective. Swarm intelligence algorithms and 

evolutionary algorithms are two well-known methods. On the other hand, the heuristic method 

Invasive Weed Optimization (IWO) is used for both application (identification and control) and 

compared to conventional methods, Simulation result demonstrates that our proposed method 

is more efficient and robust. 

Keywords: Identification, PID Control, Reference Model, Least Square Method, Invasive 

Weeds Optimization 
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ABSTRACT 

In 2015, P. Padma and S. Udayakumar introduced a new type of closed sets called Q* closed-g  

sets and Q* open-g  sets in topological spaces and also investigated basic properties and 

applications of Q* closed-g  sets.  In  this paper, we introduce a new class of mappings called 

Q* continuous-g  functions, Q* irresolute functions,-g  Q* open-g  functions, Q* closed-g  

functions, Pre Q* open- -g  functions, and Pre Q* closed- -g  functions, and investigate basic 

properties and characterizations of these new types of mappings in topological spaces.  

Mathematics Subject Classification (2020): 54C05, 54C08, 54C10. 

Keywords and Phrases: Topological space, Q* open-g set, Q* closed-g  set, Q* interior-g

set, Q* closure-g  set, Q* continuous-g  function, Q* irresolute-g  function,  Q* open-g  

function,  Q* closed-g  function, pre Q* open- -g  function, pre Q* closed- -g  function. 
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ABSTRACT 

Biosoot is defined as the smoke or soot generated when burning the biomaterials which may 

either be of plant or of animal origin. These soots are found to differ in their characteristic 

features as size, shape and their chemical composition according to the plants. In this study, an 

attempt was made to characterize the biosoot developed using the leaves of Vitex negundo (an 

aromatic plant). The soot from Vitex negundo produced a number of important secondary 

metabolites, like alkaloids, flavonoids, steroids, glycosides, polyphenols and amines. DLS 

studies revealed the presence of Carbon nanoparticles of different size ranging from 100-

200nm, 500-1200nm reveling their coalescing properties. The study also reveals the generation 

of Particulate Matter from the Biosoot. SEM revealed the size range of Biosoot ranging from 

200nm to 220nm in size. This shows that the biosoot are carbon nanoparticles which have the 

capacity to airborne. EDX revealed the presence of Carbon in large amount among biosoot. 

FTIR revealed the presence of associated organic compound along with the core Carbon 

Nanoparticle. The results in detail will be discussed. 

Keywords: Biosoot, Vitex negundo, Aromatic plant, Carbon Nanoparticles, SEM & EDAX.  
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ABSTRACT  

Wit provisions and improvements on cost-effective energy efficiency, there are many benefits 

to enjoy. This initiative has capacity to present us enhanced beneficial macroeconomic impacts, 

advancing economic development and subsequently result to creation of employments. The 

required quantity of energy for activities such mobility, lighting, heating, cooling and other 

services can be minimized via energy efficiency. Efficient management of the cost of energy 

services frees up resources for households, businesses and governments. According to the 

published reports in 2017, the European Commission came up with different scenarios that 

evaluate elevated targets for the EU’s 2030 energy efficiency target. In the report estimated 

analysis reported interesting improvements in energy efficiency at various levels of ambition 

by 2030 compared to a 2007 baseline. Energy efficiency can induce job creation. Both direct 

and indirect economic benefits have been reported through energy efficiency and renewable 

energy adoption. Directive projects that the efficiency measures developed as part of the 

directive will lead to 0.8 million additional jobs by 2020. In addition, the energy services market 

provides a further source of employment. Other benefits such as health and consciousness to 

salvage environment from degradation are equally obtainable with these approaches. 

Keywords: Energy, Renewable Energy, Economic Benefits, Environment, Health 
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ABSTRACT 

The Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development pursuit is to end poverty 

and hunger, defend the human rights of all, accomplish gender equality and the empowerment 

of all women and girls, and provide the lasting protection of the planet and its natural resources. 

Therefore, the Global Goals are really important and deserve attention and energy for efficient 

actualization. The Global Goals are integrated and indivisible, and balance the three major 

dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental. The goals 

were set to be achieved by the year 2030, however, there are bottlenecks that demand urgent 

attention if these goals are to be accomplished. E-waste is one of such bottlenecks. Globally, e-

waste has been recognized as one of the major waste streams that should be urgently addressed 

as we pursue sustainable development. Speedy socio-economic development and technological 

advancement are the principal factors that responsible for these environmental issues. The 

negative effects of e-wastes have been reported on ecological sphere and as on human health. 

There is a call to seek for better techniques to manage this environmental issue owing to various 

hazardous chemical components they release. 
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Presently, some of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) have been affected due to 

the generation of e-wastes. Such as SDG #6 on water, SDG #3 on health etc. Even it has also 

added to climate action which is SDG #13. Therefore, this work seeks to review e-waste and its 

likely negative effects on achieving 2030 sustainable agenda. 

Keywords: E-wastes, Global goals, SDGs, Environment, Pollution,  
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ABSTRACT 

Provision of adequate modern services to the people in the rural area is crucial to economic 

growth, social development and environmental development. Generally, it is clear that socially, 

inhabitants of rural locations are disadvantaged of modern development compared to their 

counterparts living in urban areas. Such issues they suffered include lack of access to potable 

drinking water, inability to access adequate health facility, and disadvantaged educational 

services which can largely be attributed to lack of energy to cater for the required services. 

Furthermore, their state of economics cannot be compared or rated with that of urban residents 

as inability to access adequate energy to attract the trained workforce, public and private 

financial resources are not available. Nigeria as one of the developing countries is currently 

facing new industrial development with environmental issues while this environmental threat 

is climate change. Cities are often excessively affected by it, which poses challenges in terms 

of adaptation and mitigation. In an attempt to address these challenges in a concentrated 

international effort, the United Nations in 2015 came up with a strategic plan tagged Sustainable 

Development Goals (SDGs), which comprised 17 SDGs with SDG #7 basically on access to 

renewable energy. An important pathway to address the SDGs is the provision of (renewable 

energy-based) electricity to a wider population. As of today, more than 1 billion people 

worldwide still lack access to electricity. Access to electricity is a prerequisite for industrial 

progress and an increased standard of living for these people. Additionally, renewable energy-

based village grids (RVGs) are - in light of the SGDs - the most appropriate solution to provide 

rural poor with access to electricity.  

Keywords: Energy, Renewable Energy, Economic Growths, Electrification, Environment 
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ABSTRACT  
The three major pillars (social, economic and environmental) of sustainability, normally 

denoted by three intersecting circles with global sustainable indicator at the centre which has 

recently become universal reference point. In this paper we identified the background and 

theoretical foundations of global sustainability and review its relevance to Economic, 

Environment and the Society toward achieving sustainability globally. From the published 

reported works, we discovered that there is no single point of origin of the three major pillars-

Social, Economic and Society of sustainability however, a steady report from various critiques 

in the previously reported articles of the economic status quo that revealed the important of 

both social and ecological perspectives on the one hand, and the pursuit to pursue economic 

growth as an effective and efficient sustainable solution to social and ecological challenges on 

the part of the United Nations on the other. The popular three circles diagram appears to have 

been first presented by Barbier, albeit purposed towards developing nations with foci which 

differ from modern interpretations. This is thought to be in part due to the nature of the 

sustainability discourse arising from broadly different schools of thought historically. 

Therefore, we justify the important and needs to embrace them in our present dispensation to 

total sustainability globally and also as bedrock to pursue 17 SDGs. 

Keywords: Society, Economics, Environment, Sustainability, United Nations 
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ABSTRACT 

CuZnSnS is a quaternary semiconductor; it is composed of abundant materials. It is a type of 

absorber for thin film solar cells .This film obtained by replacing half of indium atoms in 

CuInSe2 chalcopyrite with zinc, the other half with tin and the substitution of selenium with 

suffer. In this work we are going to present the elaboration and development of a quaternary 
semiconductor CZTS deposed into glass substrates by (SILAR) method at room temperature for the 
photovoltaic applications. The experimental process consists of four beakers the first beaker contain 
mixed cationic precursor solution (Copper, Zinc, Tin) and the second beaker contain the distilled water 
to remove the loosely adsorbed cations from the substrate, the third beaker consists the anionic 
precursor solution and the fourth beaker contain the double distilled or deionised water to remove 
the powdery deposit or precipitate on the substrate, this operation called one time in our work we 
need lot of times. Our samples were analysed and the optical and electrical property confirms the 
formation of the CZTS thin films, the SEM images show that thin films layer with uniform thickness and 
homogeneous. 

Keywords: CZTS, Thin films, SILAR, Photovoltaic. 
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ABSTRACT 

Temperature and Pressure along the fertilizer plants are done using pneumatic probes. The 

required benchmarks of measurements depend on gas flow rates, composition and 

compressibility factors which provide accurate readings during recording of actual volumetric 

mass flow rate via electronic volume controllers. Sensing devices using conductive materials 

may be employed  for the  measurement of parameters of concern in Ammonia converter. In 

this study,  we use 3d printed chips formed by using conductive polymers and diffusion 

channels of steel mesh on a substrate of MnO2 for the flow channels in pipelines. Carbon 

polymer based sensors exhibit a reasonable effect in their capacity to detect  the volumetric 

flow rate. Moreover, the MnO2 employed provide excellent conductivity which induce accurate 

flows which showed maximum turbulence and volumetric controller provide more accurate 

readings then conventional sensors.  

Keyword: Sensors, conductive polymers,3d printed chips 
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ABSTRACT 

Background and purpose: The use of dry needling (DN) with other treatments may be more 

beneficial in managing post-stroke spasticity. We report the effects of DN plus exercise 

therapy (ET) on wrist flexor spasticity. 
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Patient presentation: The patient was a 45-year-old man with an 8-year history of stroke. The 

outcome measures included the Modified Modified Ashworth Scale (MMAS), Hmax/Mmax ratio, 

H-reflex latency, Action Research Arm Test (ARAT), Fugl-Meyer Assessment (FMA), and 

range of motion (ROM) which were assessed before (T1), after (T2), and after 3-week follow-

up (T3). 

Conclusion: The MMAS was improved at T2 from “3” to “2”. The Hmax/Mmax decreased from 

0.77 to 0.53 at T3. The H-reflex latency increased from 15.4 ms to 18.5 ms at T3. The wrist 

active and passive ROM increased ∼30° and ∼20° at T2, respectively. 

A 4-session DN plus ET may improve spasticity and ROM. No meaningful improvement was 

observed in function. 

Keywords: Dry needling, Exercise therapy, Motor function, Motor neuron excitability, 

Spasticity, Stroke 
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ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate indigenous chickens for their growth performances, and 

external and internal egg quality parameters across three agro-ecologies. For experiment, 540 

(180 male and 432 female) chickens were used in three agro-ecologies (lowland, midland, and 

highland) that distributed at their 20 weeks age. Body weight was recorded from each chicken 

during distribution, 24th week, and 28th weeks of their age. Egg quality traits were evaluated 

from randomly selected 270 eggs (90 from each agroecology). Egg weight has a highly 

significant and strong positive (p<0.0001) phenotypic correlation with egg length (0.69), and 

egg width (0.67). Likewise, egg weight has a highly significant (P<0.0001) and negative 

correlation with shell thickness (-0.23). Egg width was non significantly (P=0.1194) and 

negatively correlated with shell thickness (-0.10). The correlation of shell weight was positive 

with all evaluated external egg quality parameters. Among the internal egg quality parameters 

only albumen weight had a significantly (P<0.05) higher in midland than highland. Most of the 

variation in egg weight was due to the positive correlation with egg length (69%), and egg width 

(67%). There was a variation for performance and egg quality traits of indigenous chickens in 

different agro-ecologies, especially better in midland, which might be resulted from the 

variation in environment, feed resource availability, and better management. 

Keywords: Agroecology; correlation; egg quality; Ethiopia; indigenous chicken  
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ABSTRACT 

The construction industry has a significant impact on the environment as it consumes a large 

number of resources, resulting in a growing demand for sustainable buildings. The use of BIM 

platforms in construction planning is on the rise. The aim of this paper is to distil and summarize 

research findings of the projects that have implemented BIM platforms to assess the success of 

using various tools and techniques that help in optimizing sustainability. This will provide a 

complete overview of academic works on BIM and sustainability, highlight research gaps and 

trends while suggesting prospective future research paths. 249 papers were chosen from a 

comprehensive literature survey and assessed using two lenses – a.) a descriptive analysis and 

b) a thematic analysis. The paper covered both the quantitative and qualitative analysis.  The 

findings of the descriptive analysis emphasizes the importance and promise of BIM and 

sustainability, the qualitative character of the study, and the dominance of European nations 

and the United States of America at the forefront of research. In the thematic analysis, multiple 

dimensions in which BIM enhances sustainability were identified, demonstrating the emphasis 

of research on BIM integration and sustainability. The study can lead to a better understanding 

of the capabilities and potential of BIM platforms in improving the sustainable aspects of a 

building from its conception stage to the operational stage. It can suggest how BIM can be 

leveraged to design, construct and operate buildings in a more sustainable way. 

Keywords: Building Information Modelling (BIM); Building Sustainability Assessment 

(BSA); Embodied energy; Sustainability 
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ABSTRACT 

Temperature and Pressure along the oil and gas transmission pipelines are done using 

pneumatic probes. The required benchmarks of measurements depend on gas flow rates, 

composition and compressibility factors which provide accurate readings during recording of 

actual volumetric mass flow rate via electronic volume controllers. Sensing devices using 

conductive materials may be employed  for the  measurement of parameters of concern in 

pipelines. In this study,  we use 3d printed chips formed by using conductive polymers and 

diffusion channels of steel mesh on a substrate of MnO2 for the flow channels in pipelines. 

Carbon polymer based sensors exhibit a reasonable effect in their capacity to detect  the 

volumetric flow rate. Moreover, the MnO2 employed provide excellent conductivity which 

induce accurate flows which showed maximum turbulence and volumetric controller provide 

more readings then conventional sensors.  

Keyword: Sensors, conductive polymers,3d printed chips  
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ABSTRACT 

The conductivity of carbon nanotubes (CNTs) to COx, for gas sensation at  ambient conditions, 

is presented in this work. A configuration on the aspect of CNT deposition under galvanostatic 

conditions at advanced configuration for silver electrodes, supported on a 3d conductive 

polymer substrate, was observed for the sensation  device; utilized for the surface detection for 

FTIR and SEM. The experimental results exhibited a p-type assessment of the CNTs, with 

decrease in resistivity with increase in current flow at a surface per unit area, under influence 

of volumetric flow rate CO gas (97ppb) and CO2 (97 ppb). Also, the sensor provide well 

organized detection of CO2 97 ppb together with timely  stability, at 57 ppb for CO. This study 

performed for the first time in line of action with COP 26 agenda for the climate change and 

controlling Cox gases in atmosphere. 

Keywords: CNTS,sensors,COX,ppb 
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ABSTRACT 

Dumping of single used plastic is well known problem which affects health and wealth. In this 

Covid pandemic situation everyone has shown dependency on green materials. Moving forward 

a step we have tried to develop plastic cane waste plastic-based carbon as electrodes and 

environmentally safe polymeric material as electrolyte. Porous carbon materials have been 

developed using plastic bottle throne within campus of Sharda University while veriety of low 

viscosity ionic liquid doped solid polymer electrolytes have been prepared using solution cast 

technique. Energy devices based on these electrodes and electrolyte shows excellent 

performance.  

Keywords: İonıc Liquid, Polymer electrolyte, Supercapacitor, Dye sensitized solar cell 
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ABSTRACT 

Marriage is the union of two people in a conjugal relationship. This bond is crucial in Islam 

because it forms a family, which then transforms into a clan, which then moves through society. 

Because this link is held in such high regard in Islam, simplicity is preferred in this relationship. 

The goal of this study was to look at the marital rituals in Peshawar. According to the 

investigation, the vast majority of people in the Peshawar region of Khyber Pakhtunkhwa accept 

non-Sharia wedding rites. The majority of wedding rituals in Peshawar are based on Hindu 

customs. For data collection, a statistical technique was adopted, and 200 samples were made, 

each with ten questions. The results were displayed in a variety of measurement tables after the 

samples were distributed at random among the participants (males and females). According to 

the majority of individual opinions, the Peshawar region is embracing non-Shariah wedding 

rites. It is an explanation for those who do not understand Islamic teachings. Individuals are 

headed toward ruin as time passes due to a lack of information about Islam. In this way, there 

is a great need for Islamic principles to be followed and for wedding rites to be simple. For 

scholars and readers in this topic, this research paper can be useful and informative. 

Keywords: Islamic teachings, Trends, Matrimonial ceremonies, Peshawar region, Male and 

female  
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ABSTRACT 

The choice of a material for a given application requires ensuring durability in its conditions of 

use. This work carried out on the structural optimization and the study of the mechanical 

behavior of the steel S355J2+N the latter is a general-purpose steel that is suitable for structural 

applications with different technological properties such as welding, forming, bending, hot-dip 

galvanizing and machinability. In terms of bending, this general-purpose steel is suitable for 

bending in the rolled state, whereas in the case of cold finished products, breakage is avoidable 

after thermal pre-treatment (annealing and standardization). All types and grades of non-alloy 

steels for structural use are generally well machined to machine tools for common operations. 

Steel S355J2+N according to its chemical composition and method of elaboration, the choice 

of alloy is based on the type of load, environment and cost, this steel is used in several areas 

such as the manufacture of pedestrian bridges that are subject to very severe and complex 

conditions. Repeated stresses are the main causes of their degradation. This study aims to 

understand fatigue and wear behavior and to meet mechanical requirements, we carried out a 

series of mechanical tests based on wear, resilience and tensile tests as well as the structural 

characterization carried out by X-ray Diffraction (DRX). 

Keywords: S355J2+N, structural, annealing, DRX. 
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ABSTRACT 

Current strategies investigated to optimise percutaneous penetration of drug substances, 

ensuring the therapeutic efficacy and also the safety of topical preparations, include the use of 

microemulsions as nanocarriers for active substances and of essential oils as chemical 

penetration enhancers. In addition, essential oils can synergistically enhance some 

pharmacodynamic effects of drugs, reducing the risk of side effects and resistance to treatment. 

In this context, the present study aimed to formulate biocompatible L/H gel microemulsions 

(MEGELs) with 1% (w/w) loratadine, intended for topical therapy of allergic skin reactions. 

Pseudoternary phase diagrams were constructed for different oil-surfactant/cosurfactant 

mixtures, using tea tree essential oil (oil phase), macrogol-40-glycerol hydroxystearate 

(surfactant), diethylene glycol monoethyl ether (cosurfactant) and water. From the MEGELs 

region of the pseudoternary phase diagrams obtained for the oil-water-surfactant/cosurfactant 

mixtures, with a surfactant/cosurfactant ratio of 3:1, 4:1 and 5:1, seven formulations containing 

10% and 25% tea tree essential oil and 45 % and 50% surfactant/cosurfactant were selected. 

The physical and rheological properties of loratadine MEGELs were evaluated. 

The physico-chemical characteristics of MEGELs (appearance, homogeneity, pH, drug 

content) were in accordance with the official requirements in force. The results of the 

rheological tests revealed differences between the formulations, most likely determined by the 

variation in the proportions of the MEGELs components. 
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In conclusion, MEGEL formulations containing 1% loratadine, 10% tea tree essential oil, 45% 

or 50% surfactant/cosurfactant mixtures 4:1 or 5:1 and 39% or 44% water respectively, can be 

used for further investigations in order to develop a new biocompatible semisolid topical 

preparation, effective in the treatment of skin allergies.     

Keywords: gel microemulsions, loratadine, tea tree essential oil, topical, allergies    
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to explore about gupuh, aruh, rengkuh, lungguh, and suguh as the 

main point that has to be applied seller for gaining costumers’ satisfaction for improving the 

sales turnover, learning from javanese value. It  absolutely has a significant role in business as 

the seller. It is not only has the great product or services but also it needs an ethics that can 

make costumers feel comfortable and happy for having transaction in a business. Many people 

in business mostly focus on earning money and they don’t remember the costumers’ is a human 

that requires to be treated well. Sometimes, modern business fogets about the ethics or value. 

For example in fast food restaurant normally costumers take the food by theirselves and it is 

essencially contrary with the right service philosophy that costumers are the king then whatever 

they want, seller must be deliver to them. Moreover, the javanese value can be analyzed and 

make it as the strategy to satisfy the costumers. Therefore, business not only money but also 

treats costumers humanly. This study is included in qualitative and employed literature study 

approach from alot of resources related to javanese value about gupuh, aruh, rengkuh, lungguh, 

and suguh that can be adobted for business philoshophy in gaining costumers’ satisfaction. The 

result of this study shows Gupuh means rushing and enthusiastic when receiving or welcoming 

customers. Aruh means to say hello, that is, we have to open up through conversation so that 

the customers don't feel awkward expressing their intentions and goals openly. Rengkuh means 

graciously accepting someone's presence, even though it is not expected. Lugguh means to 

invite someone to come in immediately and have a seat. The last Suguh means to give a treat 

or a modest dish or best service for the costumers. 

Keywords: business ethic, costumers’ satisfaction.  
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ABSTRACT 

High resolution semiconductor detectors are the most used in experimental nuclear physics, and 

environmental radioactivity measurement (gamma spectrometry) laboratories.  One of Major 

concerns is the contribution of background events which can affect the HPGe detector spectra. 

These background events have origin in the radioactive decay of environmental radionuclides, 

and also are produced by cosmic-ray.  To improve the detection limits in such experiments, the 

background has to be reduced as much as possible. The shielding around the detector can help 

optimizing the sensitivity of the germanium crystal through scattered and attenuated radiations.   

In this work, the overall performance of the active shield was investigated using both 

experimental and simulation via MCNP5. a virtual  model  of  a Canberra HPGe detector also 

the shielding around it were produced  using  Monte  Carlo  N  Particle Transport Code  

(MCNP5). The optimized detector model was validated by comparison of simulated 

efficiencies with experimental efficiencies for measurement configurations of point-like 

sources at fixed distance from the detector surface and source. The calculation of gamma 

attenuation in the different materials making up the shielding around the detector obtained using 

a specific point sources 241Am, 137Cs, 60Co and 152Eu. The results obtained by simulation are 

then compared with the experimental measurements in order to validate the proposed model 

and optimize the sensitivity HPGe detector by optimizing the shielding attenuation parameters. 

The results from this study are useful to provide optimal parameters for the shielding of 

germanium detectors against the external radiation and environmental gamma rays 

Keywords: Shielding, MCNP5, Gamma Spectrometry, Background. 
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ABSTRACT 
In 2017, S. Jeyashri, Pious Missier, and O. Ravi introduced and studied properties of a new 

class of sets in topological spaces namely ˆ closed g  sets and ˆ open g sets.  We will extend the 

concept of compactness via ˆ open g  sets by introducing ˆ compactness g  in topological 

spaces and will investigate their relationships among them as well as their characterizations by 

making use of generalized mappings including ˆ continuous g functions and ˆ irresolute g  

functions. The objective of this paper is to introduce the new concepts called ˆ compact g  

space, ˆ Lindelof g  space, ˆcountably compact g  space, ˆalmost compact g  space, and 

ˆmildly compact g  space in topological spaces and investigate fundamental properties and 

characterizations of these new notions in topological spaces. 

2020 AMS Subject Classification. Primary: 54B05, 54D20, 54D30. 

Key Words and Phrases:  Topological space, ˆ closed set, g  ˆ open set, g  ˆ compact g

space, ˆ Lindelof g  space, countably  ˆ compact g space, ˆalmost compact g  space, mildly  

ˆ compact g space    
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ABSTRACT 

In this work, our aim is to provide more specific and engineering -orientated information on the 

synthesis of MOF material expected for use as SCS precursor, where layered sodium cobalt 

oxide has been synthesized by new precursor (HEC-EDTA) as green and ecofriendly organic 

framework in which the metal-organic bending was ensured by carboxylate electrostatic 

interactions. The synthesis of    HEC-EDTA at high advanced crosslinking degree (up to 92 %), 

was cried out using DAEDT and DMAP as acyl transfer agent, where the lamellar morphology 

(2D-dimensional microstructure) was suggested from the average functionality of the reaction 

system. The proposal structures were confirmed using structural analyzes (FTIR and 13C 

CP/MAS NMR). Refinement of the NaxCoO2 layered structure was carried out using x-ray 

diffraction, the material was indexed using the hexagonal P63/mmc space group with lattice 

parameters a = 6.5222 (1) , b= 6.5222 (1) Å and c = 10.2885(1) Å. 

Key words: metal organic frameworks, hydroxyethyl cellulose ethylenediaminetetraacetic 

acid, sodium ion battery 
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ABSTRACT 

In this study, the new green flocculant  was used as a cationic flocculant, to form a novel water 

treatment flocculant (flocculation  the bentonite suspension). The resulting material was 

chemically and structurally characterized by the determination of Zeta potential; degree of 

substitution  and infrared spectroscopy with Fourier Transform Infrared (FT-IR); and X-ray 

diffraction (XRD). The flocculation capacity of cationic  flocculant was evaluated by measuring 

transmitance. HCQ proved to be an effective water treatment flocculant, reducing turbidity. 

This work demonstrates a natural and environmentally sustainable alternative to homologous 

commercial flocculants. 

Key words: Flocculation, bentonite. 
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ABSTRACT 

A new green  flocculant QC was synthesized through an environmental friendly process. The 

HEC was modified by quaternary ammonium .Orthogonal tests were carried out to achieve the 

optimal conditions of the reaction process. Influential factors, which included reaction 

temperature, reaction time were investigated.  The structural characterization of FT-IR, and 1H 

NMR and 13C NMR , DSC ,DRX were carried out and further confirmed the successful of the 

reaction . Influence factors including flocculant dosage, pH and flocculation time were 

discussed in this study. As a result, the newly synthesized flocculant represents a novel 

candidate that has the potential to be an acceptable flocculant at the industrial level, especially 

given its environmental qualities and high efficiency with short contact durations. 

Key words: green flocculant kaolinite, hydroxyethyl cellulose (HEC). 
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ABSTRACT 

Bıochemıstry, study of the chemical substances and processes that occur in plants, animals and 

microorganisms and of the changes they undergo during development and life. It deals with the 

chemistry of life and intrinsically it draws on the techniques of analytical, organic 

and  chemistry, also as those of physiologists concerned with the molecular basis of important 

processes.All chemical changes within the organism either the degradation of drugs, generally 

to realize necessary energy,  or the build-up of complex molecules necessary for all times 

processes are collectively termed metabolism.These chemical changes depend upon the action 

of organic catalysts referred to as enzymes, and enzymes, in turn, depend for his or her existence 

on the genetic apparatus of the cell. It's  not surprising,  therefore, that biochemistry enters into 

the investigation of chemical changes in disease,drug action, and other aspects of drugs, also as 

in nutrition, genetic,  and agriculture.  
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ABSTRACT 

В  сепарабельном  гильбертовом  пространстве  H  рассмотрим  параболическое  

операторно-дифференциальное уравнение 

𝑢″(𝑡) + (𝑝𝐴 + 𝐴1)𝑢′(𝑡) + 𝐴2𝑢(𝑡) = 𝑓(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑅+ = (0, ∞)              (1) 

    00,00  uu                                                 (2) 

где    tutf ,  –  вектор – функции  со  значениями  в  H ,  а  коэффициенты уравнения  

(1)  удовлетворяют условиям: 

1) ,0p  

2) A   – положительно  определённый  самосопряженный  оператор 

3)    1211 ,, HHLHHLA   

Здесь  производные  понимаются  в  смысле  теории  распределений   [1],  YXL ,  – 

пространство линейных  ограниченных  операторов  действующих    из пространство  X   

в  Y .  Пусть    ADH   гильбертово  пространство  с  нормой 

  .,0,, 0 HHADxx  


 

Определим  следующие  гильбертовы  пространства [1]  
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При  𝑚 = 4  определим  подпранство  пространства: 𝑊2
4(𝑅+; 𝐻): 
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Аналогично  определяется  пространство   ,;2 HRW m
  где    ,R .   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  𝑓(𝑡) ∈ 𝑊2
2(𝑅+: 𝐻)  существует   вектор – функция   

𝑢(𝑡) ∈ 𝑊2
4(𝑅+; 𝐻),  которая  удовлетворяет  уравнению  (1)  тождественно   в   R ,   

граничные   условия (2)    в   смысле   сходимости 

  ,0lim
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и оценку  ‖𝑢‖𝑊2
4(𝑅+;𝐻) ≤ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡‖𝑓‖𝑊2

2(𝑅1;𝐻) ,  то  будем  говорить  что  задача      (1), (2)  

корректно  разрешима  в пространстве  𝑊2
4(𝑅+; 𝐻). 

В данной  работе  мы  находим  условия  на  коэффициенты  уравнения  (1),  которые  

обеспечивают  корректно  разрешимости задачи  (1), (2)  в  пространстве 𝑊2
4(𝑅+; 𝐻). 

 Обозначим  через   

    uAudtdPuPuAuApuudtdPuP  111
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Сперва  исследуем  корректно  разрешимость  уравнение  fuP 0   при  𝑓 ∈

𝑊2
2(𝑅+; 𝐻), 𝑢 ∈ 𝑊2

4(𝑅+; 𝐻). 

Теорема 1. Оператор   0P  изоморфно отображает  пространство   HRW ;
4

2

0

    на  

𝑊2
2(𝑅+; 𝐻).. 

   

Лемма 1.  Пусть   2,0 p . Тогда при  любом  HRWu ;
4

2

0

  имеет  место  равенства 

‖𝐹1(𝑑/𝑑𝑡; 𝛾; 𝐴)𝑢‖𝐿2(𝑅+;𝐻)
2 + (𝑎1(𝛾)𝑎2(𝛾) − 𝑎0(𝛾) − 2𝑝)‖𝑢′(0)‖3/2

2 = 

= ‖𝑃0𝑢‖2 − 𝛾‖𝐴𝑢′‖
𝑊2

2(𝑅+;𝐻)
2 ,        (3) 

где  
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10 1,1, papaqa                            (4) 
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Замечание.  Легко видеть,  что  операторный  пучок   AF ;;1    представляется в  виде: 

           ,,0,;; 2
211 pAEAEAEAF    

причем    ,0Re 1    ,0Re 2    при  2,0 p . Из теоремы  1 и  из  теоремы  о  

промежуточных  производных   следует,  что  число 

𝑁1 = 𝑠𝑢𝑝
0≠𝑢∈𝑊

0

2
4(𝑅+;𝐻)

‖𝐴𝑢′‖𝑊2
2(𝑅+;𝐻) ⋅ ‖𝑃0𝑢‖

𝑊2
2(𝑅+;𝐻)

−1  

есть  норма  в  пространстве   HRW ;
4

2

0

   эквивалентной  нормой ‖𝑢‖𝑊2
4(𝑅+;𝐻).  Теперь  

найдём  точное значения  нормы  1N . 

Лемма 2.  Норма 
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Теорема  2.   Пусть  выполняются  условия   1)-3),  причем 
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Тогда  задача  (1), (2) корректно  разрешима  в  пространстве  𝑊2
4(𝑅+; 𝐻).  

Kлючевые слова:Гилбертово пространство ,орераторно-дифференцифлъных 

уравнений,гладких решений, вектор- функий  , самосопряжённый   оператор. 
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ABSTRACT 

Biotechnology is most important for its implications in health and medicine.Through genetic 

engineering controlled and alteration of genetic material.Whereas agriculture and health are 

most important area for the future of biotechnology and keeping with the nature of this 

conference, I will nonetheless concentrate my discussion on biotechnology from the point of 

view of agriculture and health. Pharma opportunities biotechnology can help bring food fuel 

and health to undeserved populations at more accessible costs in a most and much shorter 

frame.Agriculture biotechnology providing Economic and Environmental, Benefits like biotech 

crops, contribute significantly to reducing the release of Green House Gas emissions from 

agriculture practices.This paper will discuss the contemporary economic challenges to the 

sector of biotechnology and will try to design the roadmap for future economic development of 

this sector.  

Keywords: economic, Bio ethics, Biotechnology, Economic Benefits, Innovations and 

Biotechnology. 
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ABSTRACT 

Nowadays, not a few women are competing to beautify themselves or commonly referred to as 

good looking to look beautiful both themselves and others.  Many women decorate themselves 

without paying attention to the halalness of the products used. Many buy beauty products 

without paying attention to the impact that will occur in the future. This study aims to explain 

about halal behavior in self-decoration. The method in this study is a literature study sourced 

from journals related to halal behavior in self-decoration. Based on the results of the study, it 

can be seen that women in decorating themselves should not be excessive and need to pay 

attention to the products used such as the ingredients used and how to obtain these products. In 

Islam there is a prohibition to decorate oneself excessively especially in front of a man who is 

not his mahram. Therefore, women must understand how to decorate themselves according to 

the Islamic religion so that they are seen as good and in accordance with what is taught in Islam. 

Such as wearing clothes that cover the genitals, meaning not tight and not see-through, not 

pierced, not stingy with eyebrows, not aligning teeth, not growing eyelashes, and so on. 

Keywords: behavior in self-decoration, halal 
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ABSTRACT  

When one women helps another, amazing things can happen, professional careers leap forward. 

That’s what women in technology is all about As the primer professional association for women 

in the technology industry, we understand the unique challenges you face. No matter where you 

are in your profession development, or what technology – related field you are in , our 

community offers a broad range of support , programs and resources to advance women in 

technology from the classroom to boardroom. what is truly worrying is that we know that the 

technology sector is growing steadily. It is currently creating and will continue to create 

numerous jobs for people with technological profiles in areas such as AI, data analytics, 

robotics, etc. This is why we should expect more women to be interested in this field. The scant 

presence of women doesn’t just represent a lost opportunity for them but for society as a whole. 

Greater diversity at work would provide a global and more accurate view of the major 

challenges our society faces. To understand and effectively respond to the problems of the 

world in which we live, we need an egalitarian society in which men and women can be found 

in every industrial, scientific, and technological sector. If women are left out, not only will the 

gender gap and inequality continue to grow; it will also be harder for us to address and overcome 

issues related not just to equality but to economic and social problems as well. 

Keywords: Science and technology, modern technology, women empowerment. 
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ABSTRACT 

The definition of electromagnetic compatibility brings out two aspects that bring together an 

EMC problem, namely the notions of immunity and emission. Immunity corresponds to the 

ability of equipment to resist electromagnetic disturbances from the environment. At the same 

time, the equipment can also itself generate electromagnetic disturbances to the environment, 

i.e. emission. To solve an electromagnetic compatibility problem, it is important to understand 

the phenomena involved and to know their orders of magnitude. Generally, it is desirable to 

increase the electromagnetic immunity of the disturbing element and to reduce the amplitude 

of the electromagnetic noise delivered by the disturber. When developing a system integrating 

both the disturbance source and the victim circuit. This strategy is like the game of chess: we 

know the rules for handling each piece, but it is not possible to write the rule that makes you 

win. It all depends on the case to be treated. There is, however, logical order in the decisions to 

be made. This paper will first present the most widespread EMC protection techniques, 

numerous possibilities of action on the disturbing source, on the propagation paths. Then he 

will turn to the study of EMC performance of static converters, detailing the method of 

optimizing the EMC filter at the input of our switching power supply. We will first present 

some general techniques useful for EMC protection, then the reduction of conducted PEMs in 

power electronics which will be studied in detail. 

Keywords: EMC, Converter, İmmunity-Emission, Component. 
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ABSTRACT  
Biotechnology is technology that utilize biological system. Biotechnology is the manipulation 

of living organism and organic material to serve human needs.it was concluded that at the scope 

of biotechnology application broadening , research works should focus on the risks and 

challenge identified, especially in agriculture applicatuon.   Living organism or parts of this to 

develop or create different products. The first molecular and cellular tools of modern 

biotechnology emerged in the 1960s and 70s. a fledging  biotech industry began to coalesce in 

the mid to late 1970. Biotechnology covers many different discipline ( eg. Genetics , 

Biochemistry , Molecular biology etc.)New technologies and products are developed every year 

within the areas of eg. Medicine ( development of new medicine and therepies.), Agriculture ( 

development of genetically modified plants ,biofules , biological treatment )or industrial 

biotechnology (production of chemicals , paper textiles and food ). This technology has 

increasingly become a need driven industry with earmarked at addressing pertinent challenges 

faced by the human speices in its endeavours to survive on an evolution on earth . 

Biotechnology is particularly important in the field of medicine , where it facilitate the 

production of therapeutic protein and other drugs. Synthetic insulin and synthetic growth 

harmone and diagnostic tests to detect various disease are just some examples of how 

biotechnology is impacting medicine. Biotechnology has also proved helful in refining 

industrial process, in environmental cleanup, and in agriculture production. 

Keywords : Biotechnology , its application , History , agriculture , environment,  food 

processing , and industry, biotechnology importance.  
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ABSTRACT 
Perovskite solar cells (PSCs) and dye-sensitized solar cells (DSSCs) both use iodide oxidation 

extensively. Reaction time is influenced by a wide range of circumstances. Reaction media, 

electrolytes, and the nature of solvents and electrolytes are just a few examples of such 

parameters. If such characteristics are adjusted, the reaction rate may be regulated and used to 

get the most value out of it, for example, cost-effective and environmentally friendly 

procedures. The effect of 10% (v/v) tertiary butyl alcohol (TBA) was studied on the kinetics of 

the redox reaction between ferricypyr-iodide and ferricyphen-iodide in water. Ferricypyr and 

ferricyphen oxidized iodide at a quick rate without the need for an external trigger. The reaction 

is zero and first order in ferricypyr and iodide, respectively, but when ferricyphen was used as 

the oxidant, it catalyzed to third order in iodide. The impact of ionic strength and acid on each 

reaction's rate constant was investigated further. 

Keywords: TBA, catalysis, iron based sensitizers, iodide, redox reaction, water  
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ABSTRACT 

The tragedy of driving accidents often occurs because of the carelessness or lack of focus of a 

driver. The purpose of this study was to determine the point of occurrence of the problem of 

driving accidents and halal morals in driving in an effort to reduce the occurrence of accidents. 

This study uses a literature review sourced from websites and journals that support the title. 

The morality of a Muslim in driving reads prayers in a vehicle, carries equipment while driving, 

regulates speed, and obeys traffic rules. The adab according to Islamic sharia that can be 

recommended by someone who is driving is: It is Sunnah not to travel alone, Find a good 

traveling companion, It's better not to pray together, It is recommended to recite the prayer, It's 

better not to pray on a vehicle,  Reading prayers when leaving the house, Read a prayer when 

riding a vehicle, carry out the sunnah prayer two rakaat after the city and hold a meal after the 

region. so that as a driver it is better to carry out etiquette and morals according to Islamic law. 

Keywords: Driving accidents, driving behavior, and lawful. 
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ABSTRACT 

The concept of Halal Tourism was adopted in Indonesia in 2014, and has strengthened since 

Indonesia participated in the 2016 World Halal Tourism Award in Dubai. In 2017, sharia 

tourism in Indonesia was launched for the first time in Banyuwangi Regency, East Java with 

beach tourism destinations on Santen Island and several other tours in Gunungkidul, 

Yogyakarta, one of which is Torohudan Beach in Kanigoro Village, Saptosari District. Halal 

tourism in Indonesia cannot only rely on Indonesia's status as a country with a majority Muslim 

population. Halal tourism must not only be managed, but also promoted. This is where 

marketing communication becomes very important. The purpose of this study was to determine 

the practice of marketing communication in the two tourist destinations. The research method 

used is a case study. The results of this study indicate that the practice of marketing 

communication has maximized the marketing strategy and communication mix. At Torohudan 

Beach, the community prefers the principle of "Muslim friendly tourism", and in its 

implementation it needs support from the local government. 

Keywords: Halal Tourism, Sharia Beach Tourism, Muslim Friendly Tourism, Branding 
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ABSTRACT  

Foods and drinks that are kosher, will turn into a haram if the management process is not carried 

out by Islamic sharia. Products can be said to be halal when referring to the criteria of Islamic 

sharia. One of the halal requirements refers to the way it is processed that is halal. Halal Product 

Process or commonly abbreviated as PPH determined according to Article 1 number 3 of Law 

33/2014 is an activity that is assembled to ensure the reliability of products that include the 

provision of materials, processing, storage, packaging, distribution, sales, and presentation of 

products. It can be seen that the processing of products becomes a thing that requires attention 

also in terms of guaranteeing the reliability of a product. In this case, to ensure the idolatry of 

food must pay attention to the way the food is processed. This research aims to introduce and 

educate how to process halal food according to Islamic sharia, knowing that the majority of 

Indonesians are Muslims. This research uses the literature study method, which is an activity 

that must be carried out by a researcher to support his research ideas and problems, besides that 

his research is by the facts in the field. With efforts that start from reading various existing 

literature or reports, and making good use of them, research will also be guaranteed This study 

explains that halal food processing can be started using foodstuffs derived from halal food 

suppliers and using tools that are clean and uncontaminated by non-halal foodstuffs. 

 Keywords: Halal, Food Processing 

  

147



 

 

 

BIOCHEMICAL INVESTIGATION OF MEDICINAL SPECIES NONEA VESICARIA 

RCHB. 

 

 

Dr. Mouffouk SOUMİA 

Laboratoire de Chimie et Chimie de l’Environnement (L.C.C.E), Département de Chimie, 

Faculté des Sciences de la Matière, Université de Batna-1, Batna 05000, Algérie. 

Orcid No: 0000-0001-7704-4093 

Email: soumiamouf2011@yahoo.fr 

 

Dr. Mouffouk CHAİMA 

Laboratoire de Chimie et Chimie de l’Environnement (L.C.C.E), Département de Chimie, 

Faculté des Sciences de la Matière, Université de Batna-1, Batna 05000, Algérie. 

Email: chaimamouf@gmailcom 

 

Pr. Haba HAMADA 

Laboratoire de Chimie et Chimie de l’Environnement (L.C.C.E), Département de Chimie, 

Faculté des Sciences de la Matière, Université de Batna-1, Batna 05000, Algérie. 

Email: Haba.hamada@yahoo.fr 

 

 

ABSTRACT 

The supplementation of the body by exogenous bioactive compounds is one of the new 

therapeutic strategies to prevent the appearance of cancers, oxidative, infectious and 

neurodegenerative diseases. In this context, many researchers are interested in medicinal plants 

as an alternative and important source of natural compounds. The aim of the present study is 

the evaluation of cytotoxic, hemolytic and antioxidant activities of the methanolic extract 

obtained from the species Nonea vesicaria (L.) Rchb. The total phenolic and flavonoid contents 

were quantified by Folin-Ciocalteu and trichloroaluminum methods respectively. The cytotoxic 

effect was tested by Brine shrimp lethality assay and the hemolytic activity was assessed by 

spectrophotometric test on human erythrocytes. Moreover, the antioxidant activity was 

determined by four different technics. The phytochemical screening revealed the presence of 

many classes of secondary metabolites, a moderate level of polyphenols and a low content of 

flavonoids was quantified in the crude extract. The methanolic extract showed a significant 

cytotoxic effect with a value of LC50 at 35.7 ± 0.5 µg/mL and induced hemolysis in a dose-

dependent manner with a value of EC50 at 175.6 ± 0.08 μg/mL. The results of antioxidant 

activities indicated an important effect in nonpolar systems especially in ferric thiocyanate test 

and β-carotene bleaching inhibition assay. The methanolic extract of N. vesicaria could 

constitute an important source of antioxidant and cytotoxic compounds but a prudent use is 

recommended in order to reduce the adverse effects related to the possible hemolysis. 

Keywords: Nonea vesicaria, Cytotoxic, Antioxidant, Hemolytic activity. 
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ABSTRACT 

As the country with the largest Muslim population, the Indonesian Muslim community is very 

concerned about the consumption of halal food. However, the demand for halal food is not 

necessarily in line with the Muslim population. Therefore, there is a research significance on 

consumer behavior in consuming halal food. Studies or related literature, especially regarding 

the role of religion on consumer behavior, are still minimal. Thus, this research is expected to 

be useful for the community both as consumers and producers, as well as the government and 

other related parties as a reference in formulating policies related to the halal industry, 

especially processed food products. This paper aims to examine the comparison of Muslim 

consumer behavior towards halal products located in Muslim majority and minority areas, in 

terms of determinant factors and aspects of religiosity. This study explains that halal behavior 

in consuming food is choosing food products that are already labeled halal. 

Keywords: Consuming Food, Muslim, Labeled Halal. 
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ABSTRACT 

In Indonesia, most of the people are farmers, therefore the Indonesian state is called an agrarian 

country. Similarly, in history it has been explained that our ancestors used farming to meet their 

food needs. In Indonesia, which is predominantly Muslim and works as a farmer, of course, it 

is obligatory to know what plants are allowed to grow crops and what plants are prohibited from 

being planted because they are not in accordance with Islamic law. The purpose of this study is 

to describe halal behavior in farming in accordance with what has been recommended by Islam. 

This type of research uses qualitative research. This study uses a qualitative approach. Sources 

of data come from primary and secondary data. The results of this study indicate that in farming 

activities, Islamic teachings emphasize that we must pray first and ensure that the plants we 

plant are halal plants, not intoxicating plants to be misused such as marijuana, opium, morphine 

and others. 

Keywords : farming, behavior, halal 
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ABSTRACT 

Accounting is an art in the financial sector in the form of calculating, evaluating, checking, 

recording and reporting financial information data and decision making activities. A person 

who carries out these activities is called an accountant. In practice, accountants are required to 

be honest, transparent, reliable, and professional and to uphold the code of ethics of a 

profession. It is not uncommon to find an accountant who sometimes violates the professional 

code of ethics. Therefore, it is necessary to apply good ethics and halal behavior in accounting 

reporting activities. The purpose of this study is to describe halal behavior in accounting 

reporting ethics, of course in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative 

approach. Sources of data used are primary and secondary data. The results of this study indicate 

that in accounting reporting activities it is necessary to implement halal behavior in accountable 

reporting activities. So that the ethical role of the accountant profession can always be 

maintained. 

keywords: halal behavior, reporting, and accounting activities. 
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ABSTRACT   

The development of tecnology and information makes humans quickly adapt to new things 

including social media, where humans will be facilitated by interacting remotely and even 

receiving various information from outside quickly. Beacausenthe dissemination of information 

and social media is very easy, it will most likely be misused by certain parties, especially if it 

involves defamation or things that should not be spread. For example , in youtube media, almost 

everyone accasses it from adults to children, but on youtube there are some videos tht are 

displayed that are not according to the age of the audience or are not suitable for children to 

watch, so halal behavior can be a solution to prevent bad things. By limiting children playing 

gadgets or filtering youtube so they dont show bad videos and making video rules that dont 

contain false information. With this prevention, you can make youtube impressions that are 

more quality and educational and no party feels disadvantaged.    

Keywords : halal behavior, content youtube, and information     
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ABSTRACT 

Sesame (Sesamum indicum L.) is an oilseed tropical crop affected by climate change and 

drought stress. The objective of this study was to evaluate the performance of 13 sesame 

mutants under full irrigation conditions and stress hydric. The morphological, physiological, 

and agronomic traits were analyzed. The experience was in pots according to a randomized 

complete block design in four replications. The drought stress was simulated by limiting the 

irrigation to 50% of the plantes not stressed, at the flowering stage. The results showed a wide 

genetic variability among genotypes studied. More remarkable, the mutant ‘ML2-37' was found 

to be the most resistant to drought, exhibiting their highest performance for most of the traits. 

This mutant could be used as a valuable to develop sesame tolerant cultivars.  

Keywords: Sesame; mutant; flowering stage; drought tolerance. 
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ABSTRACT 

Abdulla Shaig, teacher, manual author and writer, was one of the masters,  who opened a  

peculiar page in the history of Azerbaijani literature and pedagogical thought. His creative 

activity  and rich heritage are literary works, that both adults and children love to read. A. Shaig, 

who created literary patterns from the end of XX century, and lived in the period of conflict,  

the social contradictions of that time, social relations, marxist-leninist ideology, found the 

literary discription of his literary works. When A. Shaig finished the madrasah in Khorasan and 

returned home, it was the time,that the "russian-moslem" schools need for the intellectuals. 

Shaig, who works at the school, understands the needs for manuals better from all and starts 

writing literary works and manuals for children.He decides appealing to M.A. Sabir for writing 

children' poems. Abdulla Shaig writes the manualbook "Gulzar", which published in 1912. 

Pupils got acquainted along the  Azerbaijani literature,but  also literary works of Russian 

classics and patterns from world literature patterns in the manualbook. As a teacher, Abdullah 

Shaik understood the importance of mastering science for the younger generation, and 

considered it necessary educating the school, education, especially exploring languas'  

individual works  and folk literature in his literary meetings. A Shaig considered the connection 

of literature with society, life, as important factors from the role of creators in the history of 

literature in the study of literature. According to his thought, literature must go through three 

stages during its developing: “Firstly, this is the literature, which was  born from the people' 

spirit and feelings,  when every nation is exposed to foreign influences, foreign cultures, but 

the literary work is individual... Secondly, the literary period begins with the peopel' meeting 

and nations, with the best neighbors ... This period is the first steps of evolution”. Writer, who 

knows a the teacher  need and void of manualbooks on teaching of Azerbaijani Literature wrote 

the great part of the manualbook,under the name "Workbook from Literature", which published 

in 1928. Materials, which included to the manualbook, once again confirm writer's pedagogical 

activity, methodological preparation and worldview in the choice of materials for the 

manualbook. 

Keywords: literature, educating, manualbook, A.Shaig's creativity, master and life problems.  
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ABSTRACT 

In social life, the house can be used as a standard of one's wealth, but the main function of the 

house is as a place to live. In this day and age, it is easier for humans to buy a house, one of 

which is with a sharia home ownership credit system so that it is without usury. Other ways to 

buy a house without usury are to avoid installments and buy a house in cash, apply for 

installments directly to sharia developers, apply for home ownership loans through Islamic 

banks, build houses in stages, and negotiate with home sellers. This study aims to explain halal 

behavior in buying a house without usury. This research uses the literature study method, which 

is an activity that must be carried out by a researcher to support his research ideas and problems, 

besides that his research is in accordance with the facts in the field. With efforts that start from 

reading various existing literature or reports, and making good use of them, research will also 

be guaranteed. 

Keywords: House, sharia, and usury 
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ABSTRACT 

This project is intended to provide students a meaningful experience in classroom learning 

through origami and puppet show that enables them to explore their imagination, acquire 

language as well as STEM skills and gain exposure to Japanese cultures. Origami is an art of 

paper-folding that originated in Japan while puppet show is a type of performing arts that exists 

in every culture across the world. Students often learn different subjects in isolation with little 

interdisciplinary approach that helps students make connections of these subjects. This often 

results in the decline of students’ motivation and interest in learning as they don’t see their 

education to be practical, relevant, and beneficial. Hence, this project aims to offer them a 

unique experience that allows them to explore their creativity while interacting with different 

cultures through the combination of puppet show and origami in their classroom. This project 

will be carried out on two classes of students aged 16–17-year-old. They will be introduced to 

puppet show, origami and Japanese folklore before they receive the support and guidance to 

create their own origami puppet show on a Japanese folklore. The outcome of this project will 

be evaluated through a judging rubric and semi-structured interviews. It is expected that this 

approach can help to hone students’ talents and potential in performing arts, improving their 

language skills while introducing them to wider scope of STEM.    

Keywords: Origami, Puppet Show, Japanese, STEM 
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ABSTRACT 
The development of the modern era today, many young people like to shop for used clothes to 

support their appearance at an affordable cost. However, the development of shopping for used 

clothes needs to pay attention to various positive and negative aspects. Halal behavior is also 

one side that needs to be considered when shopping for used clothes. This study aims to explore 

halal behavior in buying used clothes (thrifting clothes) among the younger generation. This 

type of research uses a literature study research method that is sourced from relevant and up-

to-date literature with a discussion of research problems, besides that this research also looks at 

the facts in the field. The results of this study indicate that in buying used clothing, Islam 

emphasizes being based on enhanced rationality that integrates belief in truth. Islam provides 

the concept of a calm soul (an-nafs al-muthmainnah), meaning a soul that does not ignore the 

demands of material and life aspects, does not always follow desires if not on the basis of need 

and does not splurge. 

Keywords: halal lifestyle, economy, behavior 
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ABSTRACT 

Social media is a place that provides a lot of unlimited information. Facts on the ground show 

people's dependence on social media is very high. But the habit of people who do not analyze 

a piece of information to the truth of the information obtained. On social media, there is a lot 

of spread of content featuring hoaxes, sheep fighting, and hostility. The purpose of this study is 

to explain about behaving lawfully or Islamically related to the use of social media in 

accordance with sharia. This research method uses literature studies sourced from relevant 

websites. The findings of this study explain that behaving halal in social media is to 

do tabayyun (check and recheck) in using social media to do review becomes mandatory so that 

the information received is tested for truth, Conveying information correctly, haram spreading 

slander, hatred, and others in MUI fatwa, in social media, we have freedom of expression but 

do not make fun of others and social media is used to spread kindness and most importantly all 

our deeds will be recorded at the end of the day. 

Keywords: Halal behavior, social media, and information 
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ABSTRACT 

Money is the most important part and cannot be separated from human life. Starting from 

children to adults use money to meet all their needs. In Islamic law, money has no intrinsic 

value and only value. Financial management is something that needs to be considered in modern 

life like today. Halal behavior in managing finances is certainly the most important thing 

because financial management in Islam requires transparency. Therefore, the purpose of this 

study is to explain halal behavior in managing finances. The method used in this research is 

literature study. The results of this study are halal behavior in managing finances including 

saving, setting aside money for alms and infaq, having an emergency fund, living a simple life. 

Keyword :Halal, Finance, Management. 
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ABSTRACT 
With the start of the exit process of American forces and its allies, NATO troops from 

Afghanistan are a very important and milestone in Afghanistan after 20 years. In addition, a 

large part of the common and long borders of Iran and Afghanistan are now in controlling the 

Taliban forces. This means that the central government of Kabul does not now be able to 

manage and control the entire common boundaries with Iran. The crisis in Afghanistan and the 

withdrawal of US troops and its allies has a large and geopolitical impact of Iran's Islamic 

Republic Prediction, which is one of the most important insecurity in the region, which can 

create important security damage to Iran. This research was carried out using descriptive-

analytic method. In this paper, it will be attempted to check on the basis of the Barry Buzan 

Freight Approach on the security of various actors in Afghanistan, with an emphasis on three 

main actors, Iran, Afghanistan and its US forces and its allies. The main purpose in this paper 

is to understand Iran's security considerations on the departure of NATO in Afghanistan. 

Accordingly, the main question, the impact of the withdrawal of US and NATO forces in 

Afghanistan on Iran's national security at three levels of bilateral relations between Iran and 

Afghanistan, regional relations between Iran and its global interactions. Certainly, Afghan 

realities indicate that the Islamic Republic of Iran must have a serious readiness and 

consciousness for any insecurity through the generalization of Afghanistan to its territory. 

Key words: American, Iran, Afghanistan, Barry Buzan, Geopolitics, Security, NATO. 
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ABSTRACT 

The continuation of the unfavorable economic performance of Iran in the field of international 

relations after the 1979 revolution has become a prominent issue in the public ascent and 

academic assemblies in Iran, on the other hand, economics science for a very long time to study 

the economic history of disregard. So, in the same framework, we examine the status of political 

and economic institutions during the post-Islamic revolution of Iran. The main question of this 

research is what fundamental factors have restricted Iran's unfavorable economic performance 

and Iran's economic emergence in international political economy? The opportunity for the 

research is that the internal institutional structure of the post-revolution has limited by two 

dominant and influential coalitions of Iran's economic emergence in the international political 

economy. The method of collecting data and resources in this research is library and Internet 

and .... Therefore, according to this conceptual framework, if institutional structures are closed 

with limited political access order to economic structures and as a result of the unfavorable 

economic performance of Iran in the international political economy, it is necessary that 

political forces in the form of coalitions from such a structure. Political supports are analyzed. 

Keywords: Fundamental Factors of Growth, Limited Access Order, Iranian Political 

Coalitions, Emerging Powers, International Political Economy. 
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ABSTRACT 
Background: The most used types of retention of implant-supported prostheses are screw-

retained or cement-retained restorations. The advantages and disadvantages of both have been 

identified by various authors over the years. However, cement-retained implant crowns and 

fixed partial dentures are among the most used types of restorations in implant prostheses, due 

to their aesthetic and clinical advantages. When cemented prostheses are made on implants, the 

problem of cement residues is important and often associated with biological implant 

pathologies. The objective of this research was to establish to what extent the techniques to 

reduce excess cement really affect the volume of cement residues.  

Materials and Methods: This review was written following the PRISMA statement; a detailed 

search was carried out in three different electronic databases— PubMed, Scopus, and Cochrane 

Library. The inclusion criteria were prospective clinical studies, with at least 10 participants 

per group, and with at least 6 months of the follow-up period. Results: There have been many 

proposals for techniques supposed to reduce the amount of excess cement in the peri-implant 

sulcus and on the prosthetic components, but of these, which are exceptional in their in vitro 

capabilities, very few have been clinically validated, and this represents the real limitation and 

a great lack of knowledge regarding this topic. Three articles met the inclusion criteria, which 

were analyzed and compared, to obtain the information necessary for the purposes of the 

systematic review.  
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Discussion: Extraoral cementation can reduce the excess cement, which, after a normal excess 

removal procedure, is, nevertheless, of such size that it does not affect the possibility of peri-

implant pathologies developing. All these studies concluded that a small amount of cement 

residue is found in the gingival sulcus, and using eugenol-free oxide cements, the residues were 

only deposited on the metal surfaces, with a better peri-implant tissues health.  

Conclusion: Despite the limitations of this study, it was possible to carefully analyze these 

characteristics and obtain valuable suggestions for daily clinical practice. Resinous cements are 

considered, due to the free monomers present in them, toxic for the soft tissues. The provisional 

zinc-oxide cements, also eugenol-free, represent the ideal choice. The different grades of 

retentive forces provided by these cements do not seem to have clinical effects on the 

decementation of restorations. 

Keywords: cementation technique; cement excess; peri-implantitis; shoulder; chamfer 
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ABSTRACT 

Background Psoriasis is a common and chronic dermatological disease considered as a systemic 

inflammatory disorder. A growing body of evidence highlights that intestinal dysbiosis is 

associated with the development of psoriasis. The gut-skin axis is the novel concept of the 

interaction between skin diseases and microbiome through inflammatory mediators, 

metabolites and the intestinal barrier. Restoration of the microbiome is a therapeutic strategy 

for psoriasis. The objective of this study was to summarize the potential action of Deniplant 

nutraceuticals in psoriasis on inflammation. Materials and methods We conducted a systematic 

review of studies investigating intestinal microbiome in psoriasis. To identify studies 

comparing gut microbiome composition in patients with psoriasis and normal healthy controls. 

The use of Deniplant nutraceuticals could be interesting in disease management. Results 

However, the association of psoriasis with gut dysbiosis is mainly based on limited studies with 

small number of patients involved. All studies confirmed the association of psoriasis and gut 

microbiota dysbiosis. This paper provides a detailed and comprehensive systematic review 

regarding gut microbiome in patients with psoriasis. It is still not clear whether psoriasis is an 

effect or a cause of the observed disbalance between beneficial and pathogenic microbes. 

Conclusion There is a significant association between alterations in gut microbial composition 

and psoriasis. More unified methodological standards in large-scale studies are needed to 

understand microbiota’s contribution to psoriasis pathogenesis and its modulation as a potential 

therapeutic strategy. The changes in microbiome under psoriasis treatment can serve as a 

potential biomarker of positive response to the Deniplant nutraceuticals. 

Keywords: microbiome, psoriasis, gut-skin axis, gut barrier, Deniplant nutraceuticals 
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ABSTRACT  

Background: The state of health is determined by the harmonious interaction of endogenous 

and exogenous rhythmic processes. Changing biorhythms is often one of the first symptoms of 

the effects of harmful factors on the body. Biological rhythms play an important role in the 

mutual relations between the organism and the environment, and their disorder, respectively 

desynchronization, is the main cause of illness. Therefore, the aim is to obtain further 

information on how these processes converge and to provide behavioral solutions, lifestyle 

changes to reduce the growth rate of metabolic disorders associated with circadian disorders.  

Methods: The study method that highlighted the aspects of the subject studied was analytical. 

For the selection of bibliographic sources, we used the PUBMED and GOOGLE SCHOLAR 

database, between 2011- 2021, using the following keywords: “circadian rhythm”, “metabolic 

disorders”, “hormones”, “energy balance” etc. 

Summary: In recent years there has been a significant increase in interest in the problems of 

preventing the emergence of diseases and maintaining the working capacity of the population, 

increasing longevity and quality of life. One of the main elements for maintaining health is the 

control of the functional status of metabolic processes in the body by modern methods. In this 

context, there was a need to monitor certain criteria for the assessment of the functional 

possibilities of the organism in relation to biological rhythms. The relationship between 

circadian rhythms and the metabolism of glucose, lipids, amino acids was studied in the context 

of enzymes and hormones involved in the digestion of nutrients and their interaction with 

peripheral clocks. Circadian clocks regulate the components of metabolism by controlling the 

rhythmic expression of genes encoding regulators and enzymes in various metabolic pathways. 

The problem of biological rhythms has become particularly relevant, especially in the 21st 

century, which has generated essential transformations in human work related to various 

modern technologies, lifestyles that extend our options for work and work outside of the 

conventional day correlate with metabolic disorders. Such changes in environment and 

behavior have contributed to the astonishing recent increase in lifestyle-influenced pathologies 

including cancer, cardiovascular disease, neurological disease, immunological disease, obesity 

and metabolic syndrome.  

Key Messages: The study of the mechanisms by which the human behavioral changes imposed 

by the social and occupational requirements determine the desynchronization of the circadian 

rhythm and the direct effects on the metabolism will allow to highlight this system as a rational 

target for the treatment of metabolic disorders.  
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ABSTRACT  

The devastating conflict in Syria has had grave impacts on the energy sector. Rural villages 

across the country have faced severe energy crises due to damaged infrastructure. Gas and fuel 

have become a high-priced, low-quality conflict commodity and the limited access to it affects 

peoples’ daily lives. People are seeking alternative ways to compensate for the loss of energy 

sources by running generators with costly fuel, using traditional ways for cooking and heating. 

Thousands of fruit and forest trees were cut and used as heating means during winter seasons.  

Biogas technology is one of the best means to provide fuel to households and substantially 

improve their standards of living. Biogas production and utilization initiative has integrated in 

livestock sector, enhanced knowledge and energy security to 250 animal-rearing, low-income, 

female-headed households in eight communities of northwest Syria by producing their own fuel 

to light, heat their homes, cook, and fertilize their home gardens. By installing a fixed dome 

type of 10 m3 dung wells and using a batch-fed system, and training families on safe and 

efficient biogas production. A starter of 300-400 kg of dung added to 300 liters of water 

produced enough gas for one family for seven hours of use per day for 15-20 days. This 

initiative had improved households’ health through the use of clean energy; improvements to 

in-home hygiene through access to heat, hot water, and alternative and safe disposal of human 

excrement in places where sewerage systems are damaged or not maintained. Additionally, the 

construction of the wells had contributed to build the capacity of more than 1000 of the local 

labor force, thereby increased their ability to replicate the intervention in the future and 

providing a cash for work opportunity. Besides the creation of a market for currently wasted 

agro-products as inputs for biogas production.  

Keywords: Biogas production, energy security, agriculture by-products, manure, livelihoods, 

Syria crisis. 
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ABSTRACT 
The study aimed to highlight the degree of availability of delegation of authority among the 

principals of public schools in the Bethlehem Governorate, and to know the degree of self-

motivation among the principals of public schools there. And to identify the degree of 

availability of teamwork among government school principals as well, and to indicate the 

degree of availability of professional development for government school principals in the 

governorate. And to show the degree of availability of creative behavior development among 

public school principals in the Bethlehem Governorate. To reveal the degree of availability of 

participation in decision-making among government school principals in the Bethlehem 

Governorate. In choosing the study sample method, the study relied on the simple random 

sampling method to select the items of the study sample represented by the school principals, 

which numbered (7) principals. The study tool consisted of identifying administrative 

empowerment with its dimensions of delegation of authority, self-motivation, teamwork, 

professional development, creative behavior development, and participation in decision-

making. To verify the validity coefficients of the questionnaire, the researcher calculated the 

validity by the method of arbitrators’ validity, structural validity, and internal consistency 

validity. To verify the reliability coefficients of the questionnaire, the researcher calculated the 

reliability by the split-half method. Regarding the arrangement of the study axes that show the 

extent to which school principals practice the dimensions of administrative empowerment, the 

second dimension related to self-motivation came in the first rank, followed by the field of 

teamwork in the second rank, then the field of creative behavior in the third rank, then the field 

of delegation of authority in the fourth rank. The field of personality development is ranked 

fifth, and all of them have large arithmetic averages, which indicates a high availability of 

administrative empowerment dimensions. And in the end, the field of participation in decision-

making ranked sixth with an arithmetic average of a medium degree, which indicates that the 

practice of the dimension of participation in decision-making is practiced in the administrative 

reality at a medium degree, and the study recommended the need to clearly formulate the 

objectives of the different educational stages, as well as the formulation of the objectives of the 

subjects the academic studies so that the administrative director can take administrative and 

procedural decisions related to the achievement of those goals,Andthe necessity of exchanging 

visits between school principals at different stages in the educational zone, so that principals 

benefit from the experiences of their senior colleagues in the field of school administration, and 

the necessity of seeking principals’ opinions when making various decisions related to the 

procedural areas of school administration. 

Keywords: administrative empowerment, delegation of authori                                                
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ABSTRACT 
Some startup companies still exist that are unable to provide guarantees for obtaining financial 

assistance and have problems attracting investors due to insufficient cash and significant 

information asymmetry with investors. Therefore, the search for alternative resources has 

become more and more common in recent years. This paper aims to describe Halal Behavior in 

Startup Funding. The method used in this research is a literature review sourced from journals 

and books with related themes. The results obtained are in the form of implementing a 

comprehensive Islamic crowdfunding system, as a statement that allows potential investors to 

create a viable means through reducing transaction costs by taking advantage of the online 

aspect, a service provider platform that acts as an intermediary in managing data and the amount 

transferred. Islamic crowdfunding operations use syirka (cooperation) contracts related to 

mudharabah and musharaka in raising funds from investors. In addition, the existence of active 

supervisors in Islamic crowdfunding which is growing rapidly in Indonesia is also needed. 

Islamic crowfunding enables a means for potential investors to create viable funding through 

reducing transaction costs by taking advantage of the online aspect, the service provider 

platform acting as an intermediary in managing the data and amounts transferred. The platform, 

which is an online community connecting potential investors to initiate interest in using islamic-

based crowfunding globally. 

Keywords: Crowfunding, Startup, and Halal 
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ABSTRACT 

Since oil is an important input used in production, changes in oil prices are a complex subject 

that is constantly being researched. Oil is not only a major component in production, but also a 

major driver of consumer purchasing power. Oil prices are affected by many factors, and it has 

become an important factor affecting oil prices since the Covid 19 pandemic emerged. The 

COVID-19 pandemic started in China for the first time in December 2019 and gained a global 

dimension in a very short time. In March 2020, in connection with the Russia-Saudi price war, 

there was a 30% collapse in oil prices, the biggest drop in almost 30 years since the Gulf War. 

On March 31, 2020, the price of Brent oil dropped to 14.85 U.S. dollars per barrel, as a result 

of the failure of the OPEC+ agreement and the global coronavirus pandemic. The accelerating 

decline in global oil demand - according to the US Department of Energy Information 

Administration (EIA) - has decreased from 4% in February 2020 to 9% in March and 20% in 

April. Oil demand in the US has dropped so much that individual producers have had to pay 

extra to evacuate their storage facilities. As a result, on April 21, 2020, the price of Brent oil 

dropped to 9.12 U.S. dollars per barrel,, and it started to recover again from May. In the study, 

VAR and Granger Causality tests were applied using Brent oil prices, Economic policy 

uncertainty index and global daily confirmed Covid-19 case numbers variables. 

Keywords: Covid 19, oil price, uncertainty, VAR, Granger causality 
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ABSTRACT 

The metal organic frameworks (MOFs) are a class of crystalline organic compounds formed by 

coordination of metal with organic linkers. In this work, our aim is to provide more specific and 

engineering -orientated information on the synthesis of MOF material expected for use as SCS 

precursor, where layered sodium cobalt oxide has been synthesized by new precursor (HEC-

EDTA) as green and ecofriendly organic framework in which the metal-organic bending was 

ensured by carboxylate electrostatic interactions 

Key words: metal organic frameworks, hydroxyethyl cellulose ethylenediaminetetraacetic 

acid, sodium ion battery 
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ABSTRACT 

The present is devoted to the estimation of total bioactive contents and the evaluation of acute 

toxicity and in vivo anti-inflammatory effects and the assessment of in vitro antioxidant and 

anti-arthritic potential of the species Scabiosa stellata. The anti-arthritic activity was performed 

by bovine serum albumin denaturation method and the antioxidant activity was evaluated by 

eight different methods. Furthermore, the acute oral toxicity and the anti-inflammarory activity 

using the model of carrageenan-induced paw edema were tested on male Wistar rats. The ethyl 

acetate extract recorded the highest content of polyphenols, flavonoids and tannins. All the 

crude extracts (PE, EtAOc and n-BuOH) had antioxidant activities in various assays and prevent 

the denaturation of bovin serum albumin in dose depending manner. The oral administration of 

the ethyl acetate extract at various concentrations (500, 1000 and 2000 mg/kg), does not induce 

any toxic symptoms or mortalities in all the treated animals. No significant changes in 

biochemical and hematological parameters compared to the control group were observed. Thus, 

the approximate acute lethal dose 50 of this extract was higher than 2000 mg/kg. In addition, 

the administration of ethyl acetate extract at doses of 50 and 75 mg/kg prevents a significant 

acute paw edema and present a higher anti-inflammatory activity than Diclofenac as a positive 

control. 

Keywords: Acute toxicity, Anti-inflammatory, Antioxidant, Anti-arthritic, Phytochemical 

screening, Scabiosa stellata. 
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ABSTRACT 

Negative behavior, high demands, work environment and conditions are often the main reasons 

influencing the well-being of the manager at work. Often managers fail to complete tasks on 

time, experiences accelerating work pace, works long hours, sometimes after working hours, 

change the nature of work, disagree with colleagues, feel stress at work, which can affect their 

results and psychological condition. The purpose of this study – to evaluate the connections 

between experienced psychological stress, psychosocial working conditions, and burnout 

among managers in Kaunas region, Lithuania. Methodology: Questionnaire on negative 

behavior at work approved by researcher S.Einarsen; Questionnaire on the working conditions 

of researchers Theorell T. and Karasek; General Health Questionnaire (GHQ-12); C. Maslach 

and S.E. Jackson (1987) Burnout Syndrome Questionnaire. The research contingent consisted 

of 283 managers. Statistical analysis of the survey data was performed using the SPSS 19.0 

statistical data package. The χ² (chi-square) criterion was used to determine the reliability of the 

comparison of the results of the different groups, relationships between two independent 

variables were also evaluated in a one-dimensional analysis based on Pearson correlation. 

Findings: We found that managers tend to feel stress at work due to insufficient social support 

and the ability to control working conditions by themselves. Among managers, we found 

statistically significant correlations between psychosocial work conditions (high demands, 

ability to control work, social support at work, negative behavior at work) and burnout at work. 

We found that psychosocial working conditions and burnout at work have the strongest links to 

risk factors in managers lifestyles. We found that the strongest links with the experience of 

psychological terror at work are the general health of managers, job satisfaction, burnout at 

work and psychosocial working conditions. 

Keywords: burnout at work, psychosocial working conditions, managers health, psychological 

terror, negative behavior. 
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Аңдатпа 

Мақалада қазақ биін зерттеушілердің еңбектеріне сүйене отырып, халықтың салт-

дәстүрінен нәр алған ұлттық өнердің ерекшелігі қарастырылады. Қазақ би өнері 

мазмұндық сипатына, орындалу мәнеріне байланысты топтастырылады. Ұлттық өнердің 

халықтың салт-дәстүрінің, әдет-ғұрыпының айқын көрінісі екендігі сипатталады.  

Кілт сөздер: ұлттық өнер, қазақ биі, салт-дәстүр, әдет-ғұрып. 
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ABSTRACT 

The article, based on the works of researchers of Kazakh dance, examines the specifics of the 

national art, which nourished the traditions and customs of the people. Kazakh dance art is 

grouped depending on the content character, manner of performance. It is characterized by the 

fact that national art is a vivid manifestation of folk traditions and customs.  

Keywords: national art, Kazakh dance, traditions, customs. 
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Аңдатпа 

Мақалада 6-10 жастағы оқушылардың әс-әрекеттері және эмоционалды даму 

ерекшеліктері зерттеледі. Балалардың жас ерекшеліктерне байланысты педагог-

хореографтың жұмыс жасау әдісінің формалары  талданады. 6-10 жастағы балалардың 

эмоциялық даму ерекшеліктерін ескере отырып, педагог-хореографтың сабақ 

жүргізудегі негізгі міндеттері айқындалады. 

Кілт сөздер:  хореография өнері, эмоционалды даму, жас ерекшеліктері, педагогика, 

оқытудың формалары. 

 

  

176



 

 

 

ACTIVITY AND FEATURES OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF 

SCHOOLCHILDREN AGED 6-10 IN CHOREOGRAPHY CLASSES 

 

 

Abylayeva Aruzhan 

Kazakh National Women's Pedagogical University 

 

Alibekova Gaukhar 

Kazakh National Women's Pedagogical University 

 

Idirisova Sabina 

Kazakh National Women's Pedagogical University 

 

Scientific supervisor: senior lecturer, master M. R. Asanova 

 

 

ABSTRACT 
The article examines the influence and features of the emotional development of students aged 

6-10 years. The forms of work of a teacher-choreographer depending on the age characteristics 

of children are analyzed. Taking into account the peculiarities of the emotional development of 

children aged 6-10, the main tasks of the choreographer-teacher in conducting classes are 

determined. 

Keywords: choreographic art, emotional development, age characteristics, pedagogy, forms of 

learning. 
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ABSTRACT 

The protracted Syria crisis completed its 11th year, people continue to suffer from multiple and 

complex socioeconomic difficulties, exacerbating food security and livelihood needs for many 

families across the country, further eroding the resilience and recovery prospects. Across the 

country, an estimated 13.9 million at risk of food insecurity. The acute food insecure figure 

includes 1.9 million people living in camps and deemed to be 100 percent food insecure. 

Declined economy of households, weakened purchasing power, increased unemployment 

percentage and price of the standard fuel, foods, water, and hygiene items are other drivers for 

food insecurity. The combination of conflict, natural disasters (drought) and COVID-19, have 

led to the depreciation of the Syrian economy. Like all sectors, agriculture livelihoods have 

suffered serious setbacks since the beginning of the crisis. Insecurity, lack of financial and 

physical access to a quality input, and depletion of the agriculture areas followed by low crops 

harvesting during 2021 season were the factors that affected people’s food security and resulted 

in a significant gap in supply and demand, mainly for wheat and forage crops. Under such 

protracted crises through analyzing and better context understanding of the FSL vulnerability, 

the researcher is leading Global Communities FSL department to adapt the possible integrated 

interventions that contribute to durable solutions including but not limited to provide several 

modalities of emergency and regular food assistance to sustain peoples’ life, rehabilitate and 

enhance the local value chains, through inputs distribution, processing, and marketing. Also, 

promote livelihood sector by providing social and economic opportunities, protecting, and 

restoring the productive assets, recovering, and rehabilitating of public infrastructures, disaster 

risk reduction, and strengthening communities, individuals’, and households' abilities to meet 

their needs, reinforce their adaptive capacity and income generation. Each year, hundreds of 

thousands vulnerable people were served in different locations of northwest Syria.  

Keywords: Syria crisis, food security, agriculture, livelihoods, income generation, 

infrastructure rehabilitation.  
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ABSTRACT 

The Faculty of Agricultural Sciences (FCAGROP) began its activities in 1984 together with the 

foundation of the State Technical University of Quevedo. FCAGROP focuses its academic 

processes with effective teacher-student-society interaction with a humanistic perspective, 

which is related to agricultural and rural well-being, food security, sustainability and 

innovation. The fulfillment of these processes allows the achievement of the substantive 

functions of a Higher Education Institution in Ecuador such as Teaching, Research, Liaison and 

Management, which are regulated by the corresponding control organisms. FCAGROP has 

2,550 students enrolled and distributed in eight undergraduate courses, with a highly qualified 

teaching staff with PhD and MSc degrees from internationally renowned universities. 

FCAGROP has a consolidated research system in the agricultural field, which is why it is 

positioned as one of the national benchmarks in scientific contribution, thus occupying a 

deserved place in the directory of two important government entities in Ecuador, such as the 

Ministry of Agriculture. (MAG) and the National Institute of Agricultural Research (INIAP). 

Within the framework of the next five-year period, FCAGROP plans to execute programs and 

projects that will contribute to the social and productive transformation of the region and the 

country in general and generate a space for reflection that starts from the execution of the 

strategies proposed in coherence with the Sustainable Development Goals (SDG). Additionally, 

it is intended to continue with the growing process of internationalization, which allows the 

improvement of teaching, research, linkage and university management, from a solid situation 

based on the quintuple helix: Academy-State-Company-Society-Environment. 
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ABSTRACT 

Unemployment is one of the most serious and difficult problems facing modern economies to 

this day.Unemployment is a socio-economic phenomenon in which part of the labor force in a 

particular country or region is looking for work, but it cannot find it.Unemployed people are 

considered to be able-bodied people who are temporarily unemployed and are actively looking 

for work, but they cannot find it because of their own fault.On the other hand, the employed are 

those people who perform any paid work (have a work contract), are self-employed (have their 

own business) and those who are employed in private agricultural farms and estates (have no 

established employment relationship).Unemployment is a crucial existential problem for every 

person. While the causes of unemployment are multifactorial, the consequences of 

unemployment are experienced in the emotional and social sphere. An unemployed person is 

confronted with a nuisance of worthlessness and hopelessness, depression, experiencing a 

stressful lifestyle, etc. In modern market conditions employment opportunities are limited. The 

research problem included unemployment as the central problem of Croatia's economy. The 

aim of this paper was to analyze unemployment in the Republic of Croatia as one of the central 

macroeconomic problems.Implementing structural reforms with the withdrawal of EU funds 

could result in lower unemployment rates in future.Unemployment is one of the most serious 

and difficult problems facing modern economies to data.          

Main Keywords:Unemplyment,Employment office,Employment policy  
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ABSTRACT 

Osa and Golfito have a low human development rate and within the poorest regions of Costa 

Rica. Currently, more than 60% of the palm oil (Elaeis guineensis) produced in Costa Rica 

comes from Osa and Golfito, however the monoculture of palm brings a series of economic, 

social and environmental issues. An effort to build a strategy for sustainable human 

development and environmental management in this region, Stanford University through the 

Osa-Golfito Initiative (INOGO) conducted a series of consultations with local producers in 

order to identify a new productive model. The concerted model consists to diversify palm crop 

with timber species such as laurel (Cordia alliadora) and other cash crops such as cacao 

(Theobroma cacao) and banana (Musa spp). Agroforestry systems are an alternative to diversify 

and optimize the production of the agrosystem, respecting the principle of sustainability. 

However, the evaluation of the performance of these diversified systems is challenging. 

Therefore, it is necessary to evaluate and to better understand, how diversified these systems 

must be in order to maximize their productivity and profitability. The purpose of this research 

is to evaluate the potential production of the agroforestry systems of palm-cocoa in Osa and 

Golfito, for sustainable production scenarios exploration. In order to justify its propagation, 

according to the results obtained from the productive and economic potential of agroforestry 

systems. The proposal involves international alliance with researchers from the CIRAD Center 

for Research in Agronomy in France, and the Woods Institute for the Environment at Stanford 

University in United States. With the participation of an interdisciplinary, team from the 

Tecnológico de Costa Rica, specifically with researchers from agribusiness, agronomy, forestry 

and biology. 

Key words: Diversification, agroforestry systems, productivity, profitability, sustainability 
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ABSTRACT 

This paper describes aspects that affect Knowledge Management on Innovative Performance in 

companies. This study attempts to provide knowledge of how Knowledge Management has an 

impact on Innovative Performance in Root and Tubers companies in Costa Rica. We group our 

research in the context of Agroindustrial companies in Costa Rica due to its relevance in the 

contribution to the country's GDP and it is a source of direct and indirect job generation in job 

creation for the development of this study, a survey of 103 companies was carried out, 

representing 54% of the population of Agroindustrial companies in Costa Rica. The sample 

selection process was based on the convenience sampling method. SPSS and Smart-PLS were 

used, and the results obtained show that knowledge management has positive and significant 

effects on the innovative performance of Agroindustrial companies in Costa Rica. 

Keywords: Agribusiness, Knowledge Management, Innovative Performance. 
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ABSTRACT 

We use the non-parametric Data Envelopment Analysis and the parametric Stochastic Frontier 

Analysis to workout efficiency and productivity of the ICT sector across countries for the time 

period 2016 through 2020. We assume both ‘good outputs’ and one ‘bad output’ in the form of 

digital services trade restrictiveness index to understand the performance of the ICT sector 

across countries and across time keeping the evolving digital regulations in mind. The good 

output includes ICT Service Trade ICT Usage ICT Impact while the input includes OECD-

DSTRI, ICT Environment and ICT Readiness in the DEA framework. In SFA, we adopt two 

step procedure to estimate the frontier based on single output (ICT usage) and multiple inputs 

to understand the factors responsible for the inefficiency existing in the ICT sector and at the 

same time work out efficiency scores based on the parametric approach for benchmarking. 

These SFA scores are compared with the DEA efficiency scores. Malmquist Index based on 

four DEA problem is used to work out the total factor productivity of the ICT sector across 

countries over time. Cross country regression is run to understand the impact of ICT efficiency 

and productivity on average annual growth rate of GDP per-capita. We use network readiness 

index of the World Economic Forum as our database. Broadly, our results are three-fold. Firstly, 

though we have found evidence of a surge in technical efficiency scores between 2016 and 

2020, from both DEA and SFA, we can infer that trade restrictiveness has very little to do with 

technical efficiency. Secondly, no difference was found in the technical efficiency scores of 

high and middle-income countries, and we can deduce that all middleincome countries have 

maneuvered to move up the ladder. We have also found evidence of Asian countries faring 

better than the European Union countries in context of technical efficiencies. Thirdly, from our 

empirical results it seems that adoption of ICT and the so-called disruptive 4IR technologies 

(disruptive) has replaced labor and henceforth, we hypothesize that higher unemployment leads 

to higher growth rate along with a positive impact of network readiness on the growth rates. It 

seems that net neutrality and addressing pernicious regulations related to the ICT sector - barrier 

to competition, foreign entry, mobility of people, regulatory transparency across countries can 

improve the productivity and efficiency of the ICT sector. Maybe a better measure of OECD-

DSTRI incorporating the above may lead to accurately estimating the influence of OECD-

DSTRI on productivity and efficiency of the ICT sector across countries. JEL Classification 

L51, C14, D24  

Keywords: Network Readiness Index; Digital Services Trade Restrictions; Data Envelopment 

Analysis; DEA- based Malmquist Productivity Index; Stochastic Frontier Analysis; Technical 

efficiency; Productivity 
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ÖZET 

Çin kültürünün etkisiyle ortaya çıkan, bin yıldan daha eski kökleri bulunan Japon bahçeleri 

zaman içerisinde Japon kültürü ve benliğinin etkisi, Shinto inancı ve daha sonradan benimsenen 

Budizm dini felsefeleri, Japon bahçe sanatının kendine özgü bir stilinin oluşmasını sağlamıştır. 

Japon bahçeleri, doğal tasarım elemanlarını kullanarak, doğanın insan zihninde canlanan 

halinin, minyatürize edilmiş peyzajlar şeklinde bahçeye yansıtılmış hali olması nedeniyle 

oldukça eşsiz bir bahçe sanatıdır. İçerdiği sembolizm, felsefi kavramlar ve soyut ögeleri ile tüm 

dünya çapında büyük ilgi uyandırmaktadır. Japon bahçeleri tasarım elemanlarının malzeme, 

şekil, boyut, doku ve renk açısından çok çeşitli olmaları sebebiyle her bahçe örneğinde, o 

bahçeye ait eşsiz bir tasarım özelliği bulunabilmektedir. Kaya, çakıl ve kumun ağırlıklı olduğu 

bahçeler ve su ögeleri ve bitki kompozisyonlarının öne çıktığı farklı stillerinin bulunması 

nedeniyle Japon bahçelerinin çok geniş uygulama alanları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Japon 

bahçe sanatının tasarım kriterleri, tasarım elemanları ve bu elemanların uygulanmasında 

kullanılan tasarım ilkeleri açısından Türkiye’de bulunan bazı Japon bahçesi örneklerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Japon 

bahçesi, Konya Kyoto Japon Parkı ve İstanbul Baltalimanı Japon Bahçesinde gözlemler 

yapılmış, bazı tasarım örnekleri incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Bu gözlemler sonucunda 

belirtilen Japon bahçelerinin, literatür araştırması sonucunda elde edilen Japon bahçe sanatı 

özelliklerini ne ölçüde yansıttıklarını gösteren değerlendirme çalışması yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda yorumlar ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Japon bahçesi, Tasarım elemanları, Tasarım ilkeleri. 

 

  

184

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
mailto:mertkantekinalp@gmail.com


 

 

 

JAPANESE GARDEN DESIGN AND AN EVALUATION OF SOME EXAMPLES IN 

TURKEY 

 

ABSTRACT 

Japanese gardens have roots older than a thousand years with the earliest examples seen with 

Chinese influence, over time with the influence of Japanese culture and mythology, Shinto 

belief, and later adopted Buddhist philosophies, have created a unique style of garden art. 

Japanese gardens are a unique form of garden art as they use natural design elements to reflect 

the nature of nature in the human mind in the form of miniature landscapes. It arouses great 

interest all over the world with its symbolism, philosophical concepts and abstract elements. 

Since the design elements of Japanese gardens are very diverse in terms of material, shape, size, 

texture and color, each garden example can have a unique design feature belonging to that 

garden. Japanese gardens have a wide range of applications due to the presence of different 

styles in which rocks, gravel and sand are dominant and water elements and plant compositions 

stand out. In this study, it is aimed to examine some examples of Japanese gardens in Turkey 

in terms of the design criteria of Japanese garden art, design elements and design principles 

used in the application of these elements. Within the scope of the research, some design samples 

from Kaman Kalehöyük Archeology Museum Japanese garden, Konya Kyoto Japanese Park 

and Istanbul Baltalimanı Japanese Garden were examined and photographed. As a result of 

these observations, an evaluation study was carried out showing the extent to which the 

specified Japanese gardens reflect the Japanese garden art features obtained as a result of the 

literature research. Comments and suggestions have been made in the direction of the results 

obtained. 

Keywords: Design elements, Design principles, Japanese garden. 
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FRANSIZCANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL TEKNOLOJİ 

ARAÇLARI 

 

Özge OZBEK 

 

ÖZET 

Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimi alanında geçmişten günümüze kadar birçok yöntem, 

yaklaşım ve araca yer verilmiştir. Döneme, yıla, amaca, ihtiyaca veya başka değişkenlere göre 

yeni araçların ve yaklaşımların ortaya çıktığı görülmüştür. İçinde bulunduğumuz teknoloji 

çağında da güncel teknolojik gelişmeleri yabancı dil öğretiminin dışında bırakarak bir öğretim 

modeli tasarlamak veya düşünmek mümkün değildir. Framapad, Kahoot, Padlet, Zexperts Fle, 

Newspaper Generator vb. teknoloji araçlarının çocukların, gençlerin veya yetişkinlerin yabancı 

dil öğrenme sürecine etkilerinin yadsınamaz olmasından dolayı söz konusu araçlar Avrupada 

Fransızcanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmakta ve birçok uzman tarafından da 

kullanılması önerilmektedir. Çalışmamızın amacı sözü edilen teknoloji araçlarına veya diğer 

bir adıyla Web 2.0 araçlarına dikkat çekmek; bu araçların eğitim ve öğretim amacıyla yabancı 

dil sınıfında nasıl kullanılabileceğini vurgulamaktır. Bu araçların bir yabancı dil öğretmeni için 

birçok kullanım yeri bulunmaktadır: Dersin ve ders materyalinin oluşturulması aşamasında, 

dersin yürütülmesi aşamasında (yüzyüze veya uzaktan; bireysel veya grup çalışması), 

öğretmen-öğrenen veya öğrenen-öğrenen işbirliği sürecinde, öğrenmelerin ölçme ve 

değerlendirme sürecinde veya derslerle/ödevlerle/sınavlarla ilgili tüm verilerin depolanmasında 

kullanılabilirler. Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru 

Metni (AOBM)’ne göre, Avrupa ülkelerinden modern Avrupa dillerinin öğretiminde 

kullanılabilecek teknolojik gelişmeler ve bilgi teknolojileriyle ilgili konularda işbirliği halinde 

olmaları ve bilgi alışverişi yapmaları istenmektedir. Bu durum teknolojinin günümüzde yabancı 

dil eğitiminin gelişmesindeki etkisini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güncel Teknoloji Araçları, Ders Materyali, Fransızcanın Yabancı Dil 

Olarak Öğretimi. 
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CURRENT TECHNOLOGY TOOLS IN TEACHING OF FRENCH AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

 

 

ABSTRACT 

Many methods, approaches and tools have been implicated in the teaching of French as a 

foreign language until today. It has been observed that new tools and approaches have emerged 

according to the period, year, purpose, need or other variables. In the technology age we live 

in, it is impossible to design or think of a teaching model or a course by excluding current 

technological developments from foreign language teaching. As the effects of technology tools 

such as Framapad, Kahoot, Padlet, Zexperts Fle and Newspaper Generator on the foreign 

language learning process of children, youth or adults are undeniable, these tools are used in 

the teaching of French as a foreign language in Europe and are recommended to be used by 

many experts of the domain. The aim of our study is to indicate the current technology tools, 

or in other words Web 2.0 tools in question; to emphasize how they can be used in the foreign 

language classroom for education and training purposes. These tools have many ways of use 

for a foreign language teacher: They can be used during the creation of the course and course 

material, during the execution of the course (face-to-face or online; individual or group work), 

in the teacher-learner or learner-learner cooperation processes, in the measurement and 

evaluation process of learning, or in the storage of all data related to the 

lessons/homework/exams. According to the Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) published by the Council of Europe, European countries are requested to 

cooperate and exchange information on technological developments and information 

technologies that can be used in the teaching of modern European languages. This situation 

shows the effect of technology on the development of foreign language education today. 

Keywords: Current Technology Tools, Course Material, French Teaching as a Foreign 

Language 
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DYNAMIC PHASE TRANSITIONS AND DYNAMIC PHASE DIAGRAMS IN A 
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PATH PROBABILITY METHOD* 
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ABSTRACT 

The dynamic critical phenomena represent one of the important and interesting subjects in 

condense matter physics. The dynamic phase transitions (DPTs) are one of the important topics 

in the dynamic critical phenomena and have been observed in various physical systems. We 

utilized the mixed spin (1/2, 3/2) Ising system on a hexagonal lattice as a prototypical model to 

study the DPTs that the mechanism behind them have not yet been discovered rigorously and 

their basic phenomenology is still undeveloped. The DPTs studies are done in which sinusoidal 

external magnetic field drives the system, and the dynamic equations were obtained within the 

path probability method. Numerical solutions of the dynamic equations give DPT temperatures 

and nature (a first- or second-order) of the DPTs. The dynamic phase diagrams were constructed 

in four different planes and display paramagnetic (p) phase, ferrimagnetic (i) phase, 

antiferromagnetic (af) phase and the i+af and i+p mixed or hybrid phases as well as the dynamic 

tricritical point and dynamic double critical end point, dynamic critical end point and dynamic 

triple point. The reentrant behavior was also observed. 

Keywords: Mixed spin (1/2, 3/2) Ising system; Path probability method; Dynamic phase 

transitions; Dynamic phase diagrams; reentrant behavior, special critical points. 
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ABSTRACT 

The economic stability of countries is largely a function of inflation and interest rates. 

Therefore, changes in inflation and interest rates pose a risk to the targeted economic growth 

and development policies. The view that inflation can be reduced by increasing short-term 

interest rates is the generally accepted economic approach. The aim of this study is to 

investigate the relationship between consumer loans interest rate and consumer price index in 

the period 2005(01)-2021(07). Using monthly data, ARDL test was used to test the relationship 

between variables. The findings show that there is a long-term relationship between the 

variables at the 1% significance level. Error correction term coefficient (-0.582508) was found 

to be negative (-) and statistically significant as expected, confirming the long-term relationship. 

On the other hand, it is seen from the analysis results that short-term deviations from the long-

term balance between the variables improve towards the long-term equilibrium point of 58.25% 

in every quarter (quarterly).  

Keywords: Inflation, Interest Rates, ARDL Approach, Turkey 

JEL Codes: E31, E43, C22. 
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İKTİSADİ KIRILGANLIK VE DAYANIKLILIK ÜZERİNE: SEÇİLMİŞ ÜLKELERE 

YÖNELİK BİR PANEL VERİ ANALİZİ 
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VULNERABİLİTY AND RESİLİENCE 
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ÖZET 

İktisadi kırılganlık genel olarak bir ekonominin ekonomik açıklıktan kaynaklanan dışsal şoklara 

maruz kalması olarak tanımlanırken, iktisadi dayanıklılık ise bir ekonominin bu tür şokların 

etkilerine karşı koyma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada ekonomik kırılganlık 

ve dayanıklılık ekseninde genel bir literatür incelemesi yapılarak finansal kırılganlık ve 

dayanıklılık göstergeleri olarak nitelendirilen değişkenler kullanılarak seçilmiş ülkelere yönelik 

bir panel veri analizi yapılacaktır. Ekonomik kırılganlık göstergeleri olarak açıklık (Uluslararası 

Ticaret Hacmi/GSYH), ihracat yoğunluğu ve stratejik ithalata bağlılık düzeyleri referans 

alınacaktır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından dışa açıklık ve stratejik alanlarda 

özellikle enerjide ithalata bağımlılık düzeyinin yüksekliği dikkate alındığında iktisadi 

kırılganlık eğiliminin incelenmesi son derece önem arz etmektedir. Bunların yanı sıra ilgili 

kırılganlık risklerine karşı makro düzeyde izlenen politikaların etkinliği de finansal dayanıklılık 

açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Kırılganlık, İktisadi Dayanıklılık, İktisadi Açıklık 
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KUZEY KIBRIS’TA YETİŞEN YENİLEBİLİR OTLAR, KULLANIM ALANLARI VE 
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ÖZET 

Kuzey Kıbrıs, birçok farklı alanda kullanılmakta olan yenilebilir otlar açısından zengin bir 

ülkedir. Eski yıllara dayanan bu zengin tarihi ve sosyo-kültürel açıdan değerli bu otlar hem 

toplanış, hem pişiriliş hem de kullanım alanları bakımından gastronomide her zaman önemli 

bir ürün olmuştur. Çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs'ta yetiştirilip, toplanarak farklı pişirim 

teknikleriyle sofralardaki yerini alan ülke kültürünün önemli bir parçası olan yenilebilir ot 

çeşitlerini tanımlamak, yenilebilir ot çeşitlerinin farklı kullanım alanlarını araştırmak ve 

gastronomi için önemini ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak ikincil veri toplama aracı 

olarak literatür taraması ve nitel araştırma yöntemine bağlı görüşme tekniği kullanılacaktır. 

Hem konuyla ilgili daha çok çalışma yapılması, hem de genç nesilin gastronomi alanında bu 

otları tanıması adına araştırma çok önemlidir. Gastronomi alanında kullanılan yenilebilir otlar 

geleneksel, sosyal ve kültürel zenginliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Otların gastronomi 

alanında kullanılması ülkeye ekonomik olarak da fayda sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir otlar, Kuzey Kıbrıs, Gastronomi. 
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A STUDY ON EDİBLE HERBS GROWİNG İN NORTHERN CYPRUS, THEİR USES 

AND SOCİO-CULTURAL IMPORTANCE 

 
 

ABSTRACT 

Northern Cyprus is a country rich in edible herbs that are used in many different areas. These 

rich historical and socio-culturally valuable herbs dating back to ancient years have always been 

an important product in gastronomy in terms of their collection, cooking and usage areas. The 

aim of the study is to define the edible herb varieties that are an important part of the country's 

culture, which are grown and collected in Northern Cyprus and take their place on the tables 

with different cooking techniques, to investigate the different uses of edible herbs varieties and 

to reveal their importance for gastronomy. As a research method, literature review as a 

secondary data collection tool and interview technique based on qualitative research method 

will be used. Research is very important both for more studies on the subject and for the younger 

generation to recognize these herbs in the field of gastronomy. Edible herbs used in the field of 

gastronomy form a part of traditional, social and cultural wealth. The use of herbs in the field 

of gastronomy also provides economic benefits to the country. 

Keywords: Edible herbs, Northern Cyprus, Gastronomy. 
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effluent of three different wastewater treatment 

plants in different seasons in terms of concentrations of pollutant parameters and heavy metals 

to control whether they are suitable for reuse and in which areas the wastewaters can be used. 

These treatment plants, which are located in Kocaeli, Turkey, serve as full-scale and are divided 

into three, which are both domestic and industrial, only industrial, and only domestic, 

respectively. The samples were taken in summer, autumn, and winter as composite. COD, 

BOD, SS, TN, TP, pH, and heavy metals (Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Cd, Pb and Hg) were 

analyzed. The results of the study showed that analyzed heavy metals of treatment plants were  
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treated in accordance with irrigation even without wastewater recovery units in these seasons. 

When other parameters are taken into account, higher concentrations were detected in summer 

than the other seasons and some parameters decreased with the increase in precipitation. As 

expected, the concentrations were observed at higher levels in only industrial wastewater 

treatment plant compared to the others. All discharge standards are provided for all treatment 

plants. When recovery technologies such as rapid sand filters and UV disinfections are 

integrated into other plants, as in the first plant, which is both domestic and industrial 

wastewater sourced, these treated wastewaters can be used in irrigation if they comply with the 

standards. It can also be evaluated in different fields using different recovery technologies like 

process water in industries. 

Keywords: Wastewater treatment, Recovery, Reuse 
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ABSTRACT 

Bu çalışmada Şanlıurfa ilinin Viranşehir ilçesindeki Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği’ne (ŞDSYB) üyeliği bulunan süt sığırcılığı işletmelerinin genel özellikleri 

araştırılmıştır. Çalışmada ilçedeki 262 işletme sahibi ile yapılan anket çalışmasından elde edilen 

veriler ve ŞDSYB’den temin edilen süt verim kayıtları kullanılmıştır. Anket yoluyla işletme 

sahiplerine sosyal durumları, barınak özellikleri, yetiştiricilik, yem temini ve besleme, sağım 

uygulamaları, kayıt tutma, pazarlama koşulları, hayvan sağlığı, karşılaşılan sorunlar ve 

memnuniyetleri ile ilgili sorular sorulmuş ve alınan cevaplar çeşitli istatistiksel yöntemlerle 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda üretici yaş ortalamasının 41.9 ± 13.14 olduğu, ilçede 

hayvan başına düşen aylık ortalama süt veriminin 351.28±86.33 L olduğu ve süt veriminin 

işletme sahiplerinin yaşları ve ailedeki erkek çocuk sayısıyla pozitif düşük korelasyon (Sırasıyla 

0.1529 ve 0.1380) gösterdiği, buna karşılık ailede tarım dışı işlerle uğraşan kişi sayısı ile negatif 

düşük korelasyon (-0.1693)  gösterdiği saptanmıştır. Duraklı ya da duraksız barındırma şekli, 

barınak çatı materyali ve işletme büyüklüğü gibi faktörlerin süt verimine etkisi önemli 

bulunurken (P<0.05), yetiştirilen sığırlara ilişkin ırk faktörü önemsiz tespit edilmiştir (P>0.05). 

İşletmelerin % 32.06’sının kaba yem olarak buğday samanı kullandığı tespit edilmiştir. Sağım 

öncesi meme temizliği yapan işletmelerde meme iltihabı (Mastitis) daha az görülmekle birlikte 

(P<0.05), daha sık veteriner hizmeti alan işletmelerde Brusella ve bununla ilişkili olabilecek 

yavru atma problemleri daha az görülmüştür (P<0.05). Çalışmada ankete katılanların % 68.70’i 

yem fiyatlarını yüksek bulduğunu belirtirken, % 91.98’i ise bu işi yapmaktan memnun 

olduğunu bildirmiştir. Bu sonuçlara göre bölge iklimi ve ekonomik şartlar gözetildiğinde ilçede 

daha etkin bir süt sığırcılığı için işletmelerde barındırılan hayvanların durak yapılarının 

iyileştirilmesinin, barınak çatı materyali olarak ahşap iskelet üzerine döşenmiş kiremit 

kullanılmasının, ırk özellikleri belirgin hayvan tercih edilmesinin, daha sık veteriner hizmeti 

alınmasının yararlı olacağı söylenebilir. Ayrıca yüksek yem fiyatlarına karşılık desteklemelerin 

artırılması gerekli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, Barınak özellikleri, Sağım, Viranşehir, Mastitis, Brucella 
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE DAIRY FARMS THAT MEMBERS OF 

CATTLE BREEDERS ASSOCIATIONS IN VIRANSEHIR DISTRICT OF 

SANLIURFA 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the general characteristics of dairy cattle farms that are members of Şanlıurfa 

Cattle Breeders' Association (SCBA) in Viransehir district of Sanliurfa province were 

investigated. In the study, the data obtained from the survey conducted with 262 farm owners 

in the district and the milk yield records obtained from SCBA were used. Through the 

questionnaire, asked some questions to farm owners about their social status, barn features, 

aquaculture, feed supply and feeding, milking practices, milk yield recording system, marketing 

conditions, animal health, problems encountered and their satisfaction. The data obtained after 

the survey were evaluated with various statistical methods. As a result of the research, the 

average age of the farm owners was 41.9 ± 13.14.  Monthly average milk yield per animal in 

the district was 351.28±86.33 L. While the milk yield showed a positive low correlation with 

the age of the farm owners and the number of boys in the families of farm owners (0.1529 and 

0.1380, respectively), there was a negative low correlation (-0.1693) with the number of people 

employed as non-agricultural work in the families of farm owners. While the effects of factors 

such as stall type in the barn, barn roofing material and farm capacity on milk yield were found 

to be significant (P<0.05), the factor of cattle breed was found insignificant statistically 

(P>0.05). It was determined that 32.06% of the farmers using wheat hay as roughage. Mastitis 

was less common in farms whose owners cleaned the udder before milking (P<0.05) In addition, 

Brucellosis and abortion problems that may be related to it were seen less frequently in farms 

that get more frequent veterinary services (P<0.05). While 68.70% of the farmers stated that 

feed prices were high, 91.98% of them stated that they were satisfied with this job. According 

to these results, considering the regional climate and economic conditions, it can be said that it 

would be beneficial to improve the stall structures in the farms, to use tiles laid on timber roof 

truss as the shelter roofing material, to prefer animals with specific breed characteristics, to get 

more frequent veterinary services for a more efficient dairy cattle breeding in the district. In 

addition, it may be necessary to increase subsidies in response to high feed prices. 

Keywords: Dairy cattle, Barn characteristics, Milking, Viranşehir, Mastitis, Brucella 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında bulunan 

müzedeki çeşitli hayvanlara ait dokuların, mikrobiyolojik yönden incelenmesi amaçlandı. Bu 

amaçla, müzede bulunan tahnit (n: 3), maket hayvan modeli (n: 4), hayvan iskeleti (n: 2), 

plastine edilmiş organ (n: 2), korozyon (n: 2), formaldehit içinde muhafaza edilen kadavra (n: 

2) ve hayvan derilerinden (n: 2) toplam 17 adet svap örneği alındı. Alınan svaplardan 

konvansiyonel ve moleküler yöntemler kullanılarak aerobik ve anaerobik bakteri izolasyonu 

gerçekleştirildi. Aerobik bakteri izolasyonu için svaplardan %5’lik koyun kanlı agara ekim 

yapılarak 37 °C’de 24 saatlik inkübasyona bırakıldı. Anaerobik bakteri izolasyonu için ise 

örnekler Cooked Meat Medium (CMM) besiyerine ekilerek 37 °C’de 24 saat anaerobik jarda 

(Anaerocult) inkübe edildi. İnkubasyonun ardından anaerobik kültürlerden elde edilen 

Clostridium spp. izolatlarının genomik DNA ekstraksiyonu fenol/kloroform yöntemiyle 

gerçekleştirildi. Moleküler tanımlama için Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi (PZR) 

kullanıldı. Bakteriyolojik ekim ve moleküler analizler neticesinde, iki maket hayvan modelinde 

Staphylococcus aureus ve Clostridium perfringens birlikte izole edilirken bir hayvan 

iskeletinde de Staphylococcus aureus saptandı. Clostridium septicum ise sırasıyla bir tahnit ve 

bir formaldehitli kadavradan izole edildi. Müzedeki formaldehitli kadavradan Clostridium 

septicum’un izole edilmesi ile fomaldehitin bakteriyel ajanlar üzerindeki etkisinin kısa bir süre 

ile sınırlı olabileceği kanaatine varıldı. Sonuç olarak; bu çalışma ile öğrenci eğitiminde 

kullanılan anatomi eğitim materyallerindeki bakteriyel kontaminasyona dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomik örnekler, Hayvansal dokular, Bakteriyel kontaminasyon, 

Müze. 
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ABSTRACT  

In this study, it was aimed to microbiologically examine the tissues of various animals in the 

museum in Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Anatomy. For this 

purpose, a total of 17 swab samples were taken from embalming (n: 3), model animal (n: 4), 

animal skeleton (n: 2), plastinated organ (n: 2), corrosion (n: 2), cadaver preserved in 

formaldehyde (n: 2) and animal skins (n: 2). Aerobic and anaerobic bacteria were isolated from 

the swabs by using conventional and molecular methods. For the isolation of aerobic bacteria, 

swabs were inoculated into 5% sheep blood agar and incubated for 24 hours at 37 °C. For the 

isolation of anaerobic bacteria, the samples were inoculated in Cooked Meat Medium (CMM) 

medium and incubated at 37 °C for 24 hours in an anaerobic jar (Anaerocult). Clostridium spp. 

obtained from anaerobic cultures. Genomic DNA extraction of isolates was performed by 

phenol/chloroform method. Polymerase Chain Reaction Method (PCR) was used for molecular 

identification. As a result of bacteriological cultivation and molecular analysis, Staphylococcus 

aureus and Clostridium perfringens were isolated together in two model animal models, while 

Staphylococcus aureus was detected in only one animal skeleton. Clostridium septicum was 

isolated from an embalming sample and a formaldehyde-containing cadaver, respectively. It 

was concluded that with the isolation of Clostridium septicum from the cadaver with 

formaldehyde in the museum, the effect of formaldehyde on bacterial agents may be limited for 

a short time. In conclusion, this study draws attention to bacterial contamination in anatomy 

materials used in student education. 

Keywords: Anatomical specimens, Animal Tissue, Bacterial contamination, Museum. 
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ÖZET 

Dilsel belirsizliği matematiksel olarak ifade edebilen bir teknik olarak görülen bulanık küme 

teorisi, olasılık kavramı da dahil olmak üzere çok çeşitli belirsiz olayların matematiksel 

ölçütüdür. Burada, belirsizlik mantıksal sistemle modellenir. Bulanık sistemlerin farklı yapıları 

nedeniyle bulanık çıkarım yöntemleri de farklıdır. Sık kullanılan bulanık çıkarım teknikleri 

Mamdani ve Sugeno yöntemleridir. Mamdani yöntemi, bulanık kurallarda uzman bilgisi 

yakalama yeteneği nedeniyle bulanık uzman sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Mamdani tipi bulanık çıkarım, önemli bir hesaplama yükü gerektirmektedir. Takagi-Sugeno 

bulanık sisteminde, bulanık kuralların sonuçlarında bulanık kümeler yerine doğrusal 

fonksiyonlar oluşturulmaktadır. Bu sistemin çıktısı, bir dizi doğrusal fonksiyonun "bulanık" bir 

kombinasyonudur. Sugeno yöntemi, optimizasyon ve uyarlamalı tekniklerle iyi çalışır, bu da 

özellikle dinamik doğrusal olmayan sistemler için modellemede kolaylık sağlamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, Sugeno bulanık çıkarım yöntemi uygulayarak kıl keçilerinde canlı ağırlık 

tahmininin yapılmasıdır. Girdi olarak farklı vücut ölçüleri kullanılacaktır. Bu uygulamada 

çoklu regresyon yöntemi ile elde edilen sonuçlar Sugeno çıkarım yöntemi ile elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık küme, bulanık çıkarım, vücut uzunluğu, modelleme, tahmin 
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SUGENO FUZZY INFERENCE ALGORITHM AND ITS USE IN LIVE BODY 

WEIGHT ESTIMATION 

 

 

ABSTRACT 

Seen as a technique that can express linguistic uncertainty mathematically, fuzzy set theory is 

a mathematical criterion for a wide variety of uncertain events, including the concept of 

probability. Here, the uncertainty is modeled with the logical system. Due to the different 

structures of fuzzy systems, fuzzy inference methods are also different. Frequently used fuzzy 

inference techniques are Mamdani and Sugeno methods. The Mamdani method is largely used 

in fuzzy expert systems due to its capacity to reflect expert information in fuzzy rules. Mamdani 

type fuzzy inference requires a significant computational load. In Takagi-Sugeno fuzzy system, 

linear functions are formed instead of fuzzy sets in the results of fuzzy rules. The output of this 

system is a "fuzzy" combination of a set of linear functions. The Sugeno method works well 

with optimization and adaptive techniques, making it easy to model especially for dynamic 

nonlinear systems. The aim of this study is to estimate the live weight of hair goats by applying 

the Sugeno fuzzy inference method. Different body measurements will be used as input. In this 

application, the results obtained by the multiple regression method will be compared with the 

results obtained by the Sugeno inference method. 

Keywords: Fuzzy set, fuzzy inference, body length, modeling, estimation 
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ÖZET 

Araştırma, Erzurum ili Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde eğitim sektöründe çalışan 

personellerin su ürünleri tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi için yapılmıştır. Bu bağlamda 

50 eğitim sektörü çalışanı Köprüköy ilçesi, aynı sayıda kişi Pasinler ilçesinden olmak üzere 

toplam 100 kişi ile yüz yüze anket metodu ile veri toplanmıştır. Katılımcıların % 60’ı erkek, % 

40’ı kadındır. Ankete katılan kişilerin % 8’ i 20-25 yaş, % 33’ ü 26-30 yaş, % 40’ ı 31-40 yaş, 

% 12’si 41-50 ve % 7’si 51- üzeri yaş aralığındadır. Yapılan araştırma sonucuna göre 

katılımcıların et tüketim türü olarak % 62’sinin kırmızı eti, % 24’ ünün beyaz eti, % 14’ ünün 

ise balığı tercih ettiği tespit edilmiştir. Katılımcıların %61’i balık fiyatlarının yüksek olduğu 

görüşündedir. Araştırma sonucunda katılımcıların balık tüketim sıklıkları incelediğinde % 

56’sınınn ayda bir, % 28’inin haftada bir kez ve %13’ünün haftada birden fazla kez balık 

tükettiği tespit edilmiştir. Katılımcıların % 80’nin balığı sağlıklı beslenmek amacıyla tercih 

ettiğini ve % 50’sinin tüketeceği balığı süpermarketten satın aldığı görülmüştür. Su ürünleri 

tüketicilerin % 78’i tüketim için yetiştiricilik (kültür) balıklarını tercih etmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Su ürünleri, tüketim, eğitim sektörü, Pasinler, Köprüköy,  
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DETERMINATION OF SEAFOOD PRODUCTS CONSUMPTION HABITS OF 

PERSONNEL WORKING IN THE EDUCATION SECTOR IN KÖPRÜKÖY AND 

PASİNLER DISTRICT OF ERZURUM PROVINCE 

 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the fish and seafood consumption preferences of the 

education sector’s personnel which are living in the in the Köprüköy and Pasinler (Erzurum). 

In this context, data were collected by face-to-face survey method with a total of 100 people, 

50 from Köprüköy district and 50 from Pasinler. 60% of the participants were men and 40% of 

them were women. 8% of the participated people were 20-25 years old, 33% of them were 26-

30 years old, 40% were 31-40 years old, 12% were 41-50 years old, and 7% were 51- over. 

According to the results of the research, it was determined that 62% of the participants preferred 

red meat, 24% white meat, and 14% fish meat among the meat types. 61% of the participants 

think that the fish prices are expensive. As a result of this research, when the fish consumption 

frequency of the participants was examined, it was determined that 56% consumed fish once a 

month, 28% once a week and 13% more than once a week. 80% of the participants consume 

fish for a healthy diet, 50% of them buy the fish they will consume from the supermarket. 78% 

of consumers prefer aquaculture (culture) fish for consumption.  

Key Words: Seafood, consumption, education sector, Pasinler, Köprüköy,  
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ÖZET 

Kızartma işlemi, transfer ortamı olarak 150-200 oC’lerdeki sıcaklıktaki yağın kullanıldığı gıda 

içinde sürekli ısı ve kütle transferi gerektiren bir dehidrasyon olayıdır. Kızartma sırasında gıda 

sıcaklığının artması ile tekstür, nem ve yağ içeriği gibi fiziksel özelliklerdeki değişikliklerin 

yanı sıra lipid oksidasyonu, karamelizasyon ve Maillard reaksiyonu gibi bazı kimyasal 

tepkimeler meydana gelmektedir. Kızartma işlemi ilerledikçe ortaya çıkan yüksek sıcaklık ve 

düşük nem koşulları, ürünlerde istenilen renk ve aromanın oluşmasını sağlarken, besin 

kalitesinin düşmesine yol açabilir. En yaygın ve tercih edilen pişirme yöntemlerinden birisi olan 

kızartma işlemi ile hazırlanan ürünlerin aşırı tüketimi kardiyovasküler hastalıklar, 

hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. 

Derin yağda kızartma işleminin gıdalarda yüksek yağ ve akrilamid içeriğine neden olmasından 

dolayı yeni bir teknik olan air-frying teknolojisinin alternatif bir pişirme yöntemi olabileceği 

yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Air-frying, sıcak hava akımında yağ damlacıkları içeren bir 

emülsiyon aracılığıyla kızarmış ürünler elde etmenin popüler bir yoludur. İşlem, gıda ile harici 

emülsiyon ortamı arasındaki homojen teması desteklemek için gıdanın sürekli hareket halinde 

olduğu bir bölmede gerçekleşmektedir. Kızarmış ürünlerde tipik bir kabuk oluşurken ürün 

kademeli olarak kurutulur. Air-frying, geleneksel kızartmaya göre daha kısa sürede, daha düşük 

sıcaklıkta ve üründe %80 daha düşük yağ içeriği sağlayabilen işlemdir. Sağladığı enerji 

tasarrufunun yanı sıra, renk ve tekstürel özelliklerde derin yağda kızartma ile benzer sonuçlar 

göstermesi ile daha sağlıklı beslenme arayışında olan tüketicileri cezbetmektedir. Air-frying 

teknolojisinin farklı gıdalarda uygulanmasına yönelik bilimsel araştırmalar oldukça kısıtlıdır. 

Gıda bileşenleri üzerindeki etki mekanizmalarının anlaşılabilmesi ve insan sağlığı üzerindeki 

etkilerinin bilimsel verilerle ortaya konulması bu teknolojinin daha yaygın kullanılmasını 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: air-frying, kızartma, sağlıklı beslenme, sıcak hava akımı. 

 

 

 

 

 

 

  

203

mailto:aycakucukcuban@aksaray.edu.tr


 

 

 

POPULAR COOKING TECHNOLOGY OF RECENT YEARS: AIR-FRYING 

 

ABSTRACT 

The frying process is a dehydration event that requires continuous heat and mass transfer in the 

food, in which oil at a temperature of 150-200 C is used as the transfer medium. Increasing food 

temperature during frying causes changes in physical properties such as texture, moisture and 

fat content. In addition, some chemical reactions such as lipid oxidation, caramelization and 

Maillard reaction occur. The high temperature and low humidity conditions that occur during 

the frying process may cause the desired color and aroma to form in the products, while 

reducing the nutritional quality. It is known that excessive consumption of products prepared 

by frying, which is one of the most common and preferred cooking methods, causes serious 

health problems such as cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, cancer and obesity. It 

has been stated in the studies that air-frying technology, which is a new technique, can be an 

alternative cooking method, since deep frying process causes high oil and acrylamide content 

in foods. Air-frying is a popular way of obtaining fried products by means of an emulsion 

containing oil droplets in a stream of hot air. The process takes place in a chamber where the 

food is in constant motion to promote homogeneous contact between the food and the external 

emulsion medium. While a typical crust is formed in fried products, the product is gradually 

dried. Air-frying is a process that can provide a shorter time, lower temperature and 80% lower 

oil content in the product than conventional frying. In addition to energy savings, it attracts 

consumers who are looking for a healthier diet, with similar results to deep frying in terms of 

color and texture. Scientific research on the application of air-frying technology in different 

foods is very limited. Understanding the mechanisms of action on food components and 

revealing their effects on human health with scientific data will enable this technology to be 

used more widely. 

 Keywords: air-frying, frying, healthy eating, hot air flow 
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ÖZET 
Bu araştırmada, farklı mutajenlerin uygulandığı M4 bitkilerine ait toplam 30 hattın bazı bitkisel 

özellikleri ile verim özelliklerinin belirlenmesi v amacıyla yürütülmüştür. Mutajen olarak 120 

Gy gama ışını ile 30 ve 40 Mm Etil Metan Sülfonat (EMS), hümidifikasyon ve neem yağı 

uygulamaları deneme konuları arasında yer almıştır. M4 aşamasına gelmiş mutant bitkilerde 

bakla boyu ve eni, bakla ağırlığı, bitki boyu, gövde çapı, bakla sayısı, bitki başına dane sayısı 

ve dane ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. İncelenen hatların bakla boyu 13.50-16.29 cm, 

bakla eni 12.24-17.82 mm, bakla ağırlığı 10.03-13.73 gr, bitki boyu 46.00-74.17 cm, gövde 

çapı 6.35-11.44 mm, bakla sayısı 21.27-45.43 adet, dane sayısı 56.88-131.72 adet ve dane 

ağırlığı 16.40-40.91 gr arasında değerler aldığı görülmüştür. Verim unsurlarından bakla 

boyunun H2E1’in kontrol grubuna göre %214, NH3E2 bakla ağırlığının kontrol grubuna göre 

%37, NHG1 dane sayısının kontrol grubuna göre %232 ve NHG1 dane ağırlığının kontrol 

grubuna göre %246 oranında artış kaydettiği görülmüştür. 

Bütün uygulamalara ait hatlar incelendiğinde hümidifikasyon ve neem yağı ile hümidifikasyon 

uygulamalarının en yüksek, kontrol grubunun ise en düşük ortalama değerlere ulaştığı 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mutasyon ıslahı, Gama, EMS, Fasulye, Priming 

 

  

205

mailto:haydarbalci@yyu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-0766-5174
https://orcid.org/0000-0003-1208-032X
https://orcid.org/0000-0001-7129-6185


 

 

 

EFFECTS OF SOME MUTAGENS AND PRIMING APPLICATIONS ON M4 

GENERATION IN BEAN MUTATION BREEDING 

 

ABSTRACT 
In this study, it was carried out to determine some vegetative characteristics and yield 

characteristics of 30 lines of M4 plants to which different mutagens were applied. As a mutagen, 

120 Gy gamma rays and 30 and 40 Mm Ethyl Methane Sulfonate (EMS), humidification and 

neem oil applications were among the trial subjects. Features such as pod length and width, pod 

weight, plant height, stem diameter, number of pods, number of grains per plant and grain 

weight were investigated in mutant plants that have reached the M4 stage. The pod length of 

the examined lines is 13.50-16.29 cm, pod width 12.24-17.82 mm, pod weight 10.03-13.73 gr, 

plant height 46.00-74.17 cm, stem diameter 6.35-11.44 mm, number of pods 21.27-45.43, 

number of grains 56.88-131.72 and the grain weight was found to be between 16.40-40.91 gr. 

It was observed that the pod length, which is one of the yield factors, increased by 214% 

compared to the control group of H2E1, the weight of NH3E2 pod increased by 37% compared 

to the control group, the number of NHG1 grains increased by 232% compared to the control 

group, and the weight of NHG1 grains increased by 246% compared to the control group. 

When the lines of all applications were examined, it was seen that humidification and 

humidification applications with neem oil reached the highest average values, while the control 

group reached the lowest average values. 

Key Words: Mutation Breeding, Gamma, Ems, Beans, Priming 
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ÖZET 

Canlı bir varlığın hayatta kalabilmesi ve neslini devam ettirebilmesi için çevresindeki 

uyarıcılara tepki niteliğinde hareketlerde bulunması gerekir. Davranış, genetik kapasite ve 

çevresel etkileşimin sonucunda bir canlının yaşadığı çevre koşullarına karşı kendisini 

koruyabilmesi, bu amaçla zamanında en etkili fizyolojik ve morfolojik tepkiyi gösterebilmesi 

şeklinde tanımlanır. Tüm canlılar gibi bitkiler de sürekli değişen çevre koşullarında; besinlerini 

bulmaya, savunmaya ve üremeye maksimum olanak sağlayan davranış kalıplarına sahiplerdir. 

Böylece hayatta kalma şanslarını artırmakla beraber, türün devamını da kontrol altına alırlar. 

Bitkiler çevreden bir uyarı geldiği zaman bireysel hareket etmelerine karşın, tüm popülasyona 

avantaj sağlayacak şekilde davranış sergilerler. Uyarıyı algılayarak tepki oluşturmaları göz 

önünde bulundurulduğunda, bitki hareketleri; kaynaklara, yerçekimine, dokunmaya, ışığa, 

sıcaklığa, güneşe, kimyasala ve suya yönelme yada salınma şekillerinde ortaya çıkmaktadır. 

Çalışma bu hareketler dikkate alınarak; bitkilerin besin ve su gibi yaşamsal maddelere erişim 

davranışlarıyla birlikte; farklı ışık, ısı ve kimyasallar karşısında gösterdikleri tepkileri, böcek 

ve diğer zararlılara karşı savunma taktiklerini, çeşitli stres faktörlerine verdikleri cevapları ve 

üreme stratejilerini içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki, davranış, tepki, hareket, plastisite.    
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PLANT BEHAVIORS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In order for a living being to survive and continue its species, it must act in response to the 

stimuli around it. Behavior is defined as the ability of a living being to protect itself against the 

environmental conditions in which it lives, as a result of genetic capacity and environmental 

interaction, and to show the most effective physiological and morphological response in time 

for this purpose. Like all living things, plants have behavioral patterns that allow them to find 

food, defend themselves and reproduce in ever-changing environmental conditions. Thus, while 

increasing their chances of survival, they also assure the continuation of the species. Although 

plants act individually when a stimulus comes from the environment, they could also behave in 

a way that provides an advantage to the whole population at large. Since plants form a response 

by perceiving the stimulus, their movements occur in the forms of going towards or away from 

to sources, gravity, touch, light, temperature, sun, chemicals and water. Considering these 

movements, the present study includes behaviors of plants to access vital substances such as 

food and water, their responses to different light, heat and chemicals, their defense tactics 

against insects and other pests, their responses to various stress factors, and their reproductive 

strategies. 

Key Words: Plant behavior, response, movement, plasticity.    
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ÖZET 

Amaç : Covid-19 pandemisinin üroloji pratiğine olan etkilerini pandemi öncesi ve sonrası 

verilerini kullanarak değerlendirmek 

Materyal Metod: Hastaların verileri  Mart 2020 -Mart 2021 arası dörder aylık süreler halinde 

üç döneme ayrıldı. Bu süre içerisinde üroloji polikliniğine başvuran hasta sayısı, acil servisten 

danışılan hasta sayısı, yapılan günübirlik işlem ve ameliyat sayıları verileri retrospektif olarak 

toplandı. Toplanan veriler bir yıl öncesi aynı zaman aralığı ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Pandeminin birinci döneminde ortalama polikliniğe başvurma sayısı 318±236, ikinci 

dönemde bu sayı 940±99 ve üçüncü dönemde 955±83 olarak bulundu. Pandemi süresinde bir 

önceki yıl ile karşılaştırıldığında her üç dönemde de başvuru sayısı belirgin olarak azalmış olup 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).  Onkolojik cerrahi işlem sayılarında her üç 

dönemde bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0.05). 

Günübirlik işlemler açısından değerlendirildiğinde  yapılan TRUSG-Bx sayıları pandemi 

sürecinin genelinde (ortalama10,2±5,6) bir önceki yıla göre (ortalama17,5±6,4) anlamlı olarak 

azalmıştır. Taş cerrahisi için yapılan URS ameliyatlarının dağılımları pandemi sürecinin üç 

dönemi arasında farklılık göstermemektedir (p>0,05). Pandeminin ikinci döneminde URS 

yapılan hasta sayısı bir yıl önceki aynı zaman aralığına göre anlamlı olarak azalmıştır (p<0,05). 

Acil servise başvuran ve üroloji tarafından değerlendirilmesi istenen hastaların sayısının 

dağılımının pandemi sürecindeki dönemler arasında farkı yokken (p>0,05) bir önceki yıl ile 

karşılaştırıldığında acil servisten ürolojiye danışılan hasta sayısında anlamlı azalma gözlenmedi 

(ortalama 11,5±3,4 vs 12,4±2,4) ( p>0,05). 

Sonuç: Covid-19 pandemisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sistemini olumsuz 

etkiledi. Pandemi süresinde alınan kısıtlama kararları ve hastaların hastaneye başvurma korkusu 

nedeni ile hastanelerde Covid-19 dışı hasta sayısında belirgin azalma gözlendi. Hastaların 

tedavilerinde herhangi bir gecikme olmaması için uzmanlık dernekleri tarafından cerrahi 

kılavuzlar yayınlanarak pandemi süreci en az hasarla atlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Üroloji, Pandemi 
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EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON UROLOGY PRACTICE 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the effects of the Covid-19 pandemic on urology practice using before 

and after pandemic data. 

Material and Method: The data of the patients were divided into three periods of four months 

from March 2020 to March 2021. In this period, data on the number of patients who applied to 

the urology outpatient clinic, the number of patients consulted from the emergency department, 

the number of daily procedures and surgeries performed were collected retrospectively. The 

collected data were compared with the same time period one year ago. 

Results: The mean number of applications to the outpatient clinic in the first period of the 

pandemic was 318±236, 940±99 in the second period and 955±83 in the third period. Compared 

to the previous year during the pandemic, the number of applications decreased significantly in 

all three periods and was found to be statistically significant (p<0.05).  There was no significant 

difference in the number of oncological surgical procedures in all three periods when compared 

to the previous year (p>0.05).  When evaluated in terms of daily procedures, the number of 

TRUSG-Bx decreased significantly (mean 10.2±5.6) compared to the previous year (mean 

17.5±6.4) throughout the pandemic process (p<0,05). The distribution of URS surgeries for 

stone surgery did not differ between the three periods of the pandemic process (p>0.05). The 

number of patients who underwent URS in the second period of the pandemic decreased 

significantly compared to the same time period one year ago (p<0.05). While the distribution 

of the number of patients admitted to the emergency department and requested to be evaluated 

by the urology did not differ between the periods during the pandemic process (p>0.05), there 

was no significant decrease in the number of patients consulted to urology from the emergency 

service when compared to the previous year (mean 11.5±3.4 vs. 12, 4±2,4) ( p>0.05). 

Conclusion: The Covid-19 pandemic adversely affected the health system in our country as 

well as all over the world. Due to the restriction decisions taken during the pandemic process 

and the fear of patients applying to the hospital, a significant decrease was observed in the 

number of non-Covid-19 patients in hospitals. In order to avoid any delay in the treatment of 

the patients, surgical guidelines were published by the specialty associations and the pandemic 

process was tried to be overcome with the least damage. 

Keywords: Covid-19, Urology, Pandemic 
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ÖZET 

Giriş-Amaç: COVID-19 pandemisi, COVID dışı semptomlarla acil servise (AS) başvuran 

hasta sayısında önemli bir değişikliğe ve birçok medikal ve cerrahi tedavinin gecikmeli 

uygulanmasına neden oldu. Çalışmamızda COVID-19 pandemisinin akut üriner sistem taş 

hastalığı nedeniyle AS’e başvurular üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. 

Materyal -method: Hastanemizde COVID-19'dan hemen önce 100 günlük bir dönemde ve 

hemen ardından 100 günlük bir dönemde olası akut ürolitiyazis için AS'te çekilen tüm 

kontrastsız taş protokollü bilgisayarlı tomografi (BT) ler retrospektif olarak incelendi. 

Hastaların yaşı, cinsiyeti, taş boyutu ve lokalizasyonu kaydedildi. Ayrıca tam kan sayımı, 

böbrek fonksiyon testi, idrar analizi ve CRP ile hastaların ağrı süresi ve her hasta için uygulanan 

yönetim stratejisi de analiz edildi. 

Bulgular: COVID öncesi dönemde 135 ve COVID döneminde 109 olmak üzere toplamda 244 

adet kontrastsız BT çekilmişti. COVID öncesi ve COVID döneminde üriner sistem taş hastalığı 

açısından pozitif BT sayıları sırasıyla 83 (%61.5) ve 68 (%62.4) idi (p=0.586). İki dönem 

arasında yaş (p=0.496) ve cinsiyet (0.312) dağılımları açısından anlamlı farklılık yoktu. 

Ortalama üreter taşı boyutu COVID öncesi dönemde 4.81.1 mm iken COVID döneminde 

4.21.0 mm idi ve fark anlamlı değildi (p=0.123). Biyokimyasal veriler arasında iki dönem 

arasında anlamlı farklılık yoktu. COVID öncesi ile karşılaştırıldığında COVID döneminde 

medikal tedavi oranı anlamlı şekilde daha yüksekti (%54.2 vs %69.1i p=0.040) (Tablo 1). 

Sonuç: COVID-19 pandemisi, AS'e akut üreterik kolik ile başvuran hastaların saysında ve 

özelliklerinde bir değişikliğe neden olmadı. Bununla birlikte, üriner sistem taş hastalığı 

tedavisinde medikal tedavi tercihinde artışa sebep olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, acil servis, üriner sistem taş hastalığı 
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HAS THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTED ADMISSIONS FOR ACUTE 

URINARY STONE DISEASE? 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: The COVID-19 pandemic has caused a significant change in the number of 

patients admitted to the emergency department (ED) with non-COVID symptoms and delayed 

implementation of many medical and surgical treatments. We aimed to investigate the effect of 

the COVID-19 pandemic on admissions to ED due to acute urinary system stone disease. 

Methods: All non-contrast stone protocol computed tomography (CT) scans taken in our 

hospital for possible acute urolithiasis in the 100-day period just before COVID-19 and in the 

100-day period immediately after COVID-19 were retrospectively analyzed. The age, gender, 

stone size and localization of the patients were recorded. Patients' pain duration and 

management strategy for each patient were also analyzed by complete blood count, kidney 

function test, urinalysis, and CRP. 

Results: A total of 244 non-contrast CT scans were performed, 135 in the pre-COVID period 

and 109 in the COVID period. The numbers of CT positive for urinary tract stone disease before 

and during the COVID period were 83 (61.5%) and 68 (62.4%), respectively (p=0.586). There 

was no significant difference between the two periods in terms of age (p=0.496) and gender 

(0.312) distributions. The mean ureteral stone size was 4.81.1 mm in the pre-COVID period 

and 4.21.0 mm in the COVID period, and the difference was not significant (p=0.123). There 

was no significant difference in biochemical data between the two periods. Compared to pre-

COVID, the rate of medical treatment was significantly higher during the COVID period 

(54.2% vs 69.1%i p=0.040) (Table 1). 

Conclusion: The COVID-19 pandemic did not change the number and characteristics of 

patients presenting to the ED with acute ureteric colic. However, it has led to an increase in the 

preference of medical treatment in the treatment of urinary system stone disease. 

Keywords: COVID-19, pandemic, emergency department, urolithiasis 
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ÖZET 

İnorganik kristaller, tıbbi görüntüleme (PET), uzay ve yüksek enerji fiziği (YEF) deneyleri gibi 

alanlarda radyasyon deteksiyonu için kullanılan çok önemli malzemelerdir. Genellikle uçlarına 

yapıştırılan bir foto-detektörle birlikte kullanılırlar. Kristal içerisinden geçen radyasyon 

tarafından depolanan enerji ile sintilayon (optik) fotonları oluşur ve bunlar foto-detektör ile 

detekte edilip elektrik sinyaline dönüştürülürler. Bu işlem, YEF’te inorganik kristal ve foto-

detektörlerden oluşan elektromanyetik (em) kalorimetrelerde kullanılan deteksiyon yöntemidir. 

Seryum katkılı lutesyum itriyum oksi-ortosilikat (Lu2xY2-2xSiO5:Ce, LYSO:Ce) kristali, 

yüksek ışık çıktısına, hızlı sintilasyon cevabına, yüksek yoğunluğa, iyi enerji çözünürlüğüne ve 

yüksek radyasyon dayanıklılığa sahiptir. LYSO:Ce kristalinin diğer inorganik kristallere göre 

üstün nitelikleri, günümüz parçacık fiziği deneylerinde (SuperB, KOLE ve Mu2e gibi)  

kullanılmasını ve gelecekte kurulması planlanan Yüksek Parlaklıklı Büyük Hadron 

Çarpıştırıcısı (HL-LHC) deneyinin Kompakt Muon Selonoid (CMS) detektörü em 

kalorimetresi için önerilmesini sağlamıştır. Optik foton takip benzetişimleri, optimal sintilatör 

geometrisi, sintilatör yüzeyi ve en büyük ışık toplama verimi elde etmek için detektör 

tasarımlarında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Sintilasyon detektörlerinde iyi enerji 

çözünürlüğü için, çok sayıda foton üretilebilmesi ve üretilen fotonların en düşük kayıpla foto-

detektöre ulaşması istenir. Yüksek doğruluklu optik foton takibi için, sintilasyon kristalinin 

optik özelliklerinin mümkün olduğunca eksiksiz olarak benzetişime girilmesi gerekir. Bu 

çalışmada, Genel Parçacık Kaynağı (GPS) ile LYSO:Ce kristalinin emisyon spektrumuna 

uygun olarak üretilen birincil optik fotonların Geant4 (Geometry and Tracking) Monte Carlo 

aracı ile bir LYSO:Ce kristali içerisindeki takipleri yapılmıştır. Kristal malzemesi, kristalin 

yüzey ve optik özellikleri (kristalin emisyon spektrumundaki foton enerjilerine karşılık gelen 

kırılma indisleri, soğurulma uzunlukları vb.) literatürden elde edilerek benzetişime dahil 

edilmiştir. Benzetişimde birincil optik fotonlar doğrusal kutuplanmış olarak üretilmişler, 

doğrultman kosinüsleri aracılığıyla deteksiyon yüzeyine (foto-detektörün olduğu varsayılan 

kristal arka yüzeyi) doğru yönlendirilmişler ve Geant4’teki optik foton fizik süreçleri ile 

deteksiyon yüzeyine kadar takip edilmişlerdir. Optik fotonlar deteksiyon yüzeyinden farklı 

uzaklıklarda üretilip, hangi kesrinin deteksiyon yüzeyine ulaştığı ve enerji dağılımları 

belirlenmiştir. Analizler ve grafikler ROOT programıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Foton, LYSO, Kristal, Geant4. 
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GEANT4 SIMULATION OF OPTICAL PHOTON TRANSPORT 

IN A LYSO:Ce CRYSTAL 

 

 

 

ABSTRACT 

Inorganic crystals are very important materials used for radiation detection in fields such as 

medical imaging (PET), space and high energy physics (HEP) experiments. They are usually 

used with a photo-detector attached to the ends. With the energy stored by the radiation passing 

through the crystal, scintillation (optical) photons are formed and these are detected by the 

photo-detector and converted into electrical signals. This is the detection method used in 

electromagnetic (em) calorimeters consisting of inorganic crystals and photo-detectors in HEP. 

Cerium doped lutetium yttrium oxy-orthosilicate (Lu2xY2-2xSiO5:Ce, LYSO:Ce) crystal has 

high light output, fast scintillation response, high density, good energy resolution and high 

radiation resistance. The superior qualities of the LYSO:Ce crystal over other inorganic crystals 

make it possible to use it in today's particle physics experiments (such as SuperB, KOLE and 

Mu2e) and to be recommended for the Compact Muon Solenoid (CMS) detector em calorimeter 

of the High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) experiment, which is planned to be 

established in the future. Optical photon tracking simulations are a common method used in 

detector designs to achieve optimal scintillator geometry, scintillator surface, and greatest light 

collection efficiency. For good energy resolution in scintillation detectors, it is desirable that a 

large number of photons can be produced and that the produced photons reach the photo-

detector with the lowest loss. For highly accurate optical photon tracking, the optical properties 

of the scintillation crystal must be simulated as precisely as possible In this study, primary 

optical photons produced in accordance with the emission spectrum of the LYSO:Ce crystal by 

General Particle Source (GPS) were tracked in a LYSO:Ce crystal with the Geant4 (Geometry 

and Tracking) Monte Carlo tool. The crystal material, surface and optical properties of the 

crystal (refractive indices, absorption lengths corresponding to photon energies in the crystal 

emission spectrum etc.) were obtained from the literature and included in the simulation. In the 

simulation, the primary optical photons were produced as linearly polarized, directed towards 

the detection surface (presumed crystal back surface of the photo-detector) via the directional 

cosines and followed up to the detection surface by optical photon physics processes in Geant4. 

Optical photons were produced at different distances from the detection surface, and which 

fraction reached the detection surface and their energy distribution were determined. Analyzes 

and graphics were made with the ROOT program. 

Keywords: Photon, LYSO, Crystal, Geant4. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ilk olarak fenantroimidazol içeren aldehit türevi bileşiği literatür bilgileri 

ışığında sentezlenmiştir [1]. Daha sonra, sentezlenen aldehit bileşiği 4-feniltiosemikarbazit ile 

reaksiyonundan Schiff bazı türevi olan son ürün sentezlenmiştir (Şema). Daha sonra 

sentezlenen bileşiğin uygun şartlar altında metaller (Li+, Ni2+ Co2+, Ag+, Al3+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, 

Cu2+, Hg2+, Cd2+, Fe2+, Pb2+, Fe3+, Cr3+ ve Zn2+) ile olan etkileşimleri Floresans 

spektrofotometresi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda hedef bileşiğin 

metaller içerisinde sadece Zn2+ metali ile florimetrik olarak ışık yaydığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fenantraimidazol, Floresans, Zn2+ 

[1] Meliha Kutluca Alici, "Phentroimidazole Based Fluorescence “Turn on” Sensor for Highly 

Sensitive Detection of Zn2+ Ions", Journal of Fluorescence 30, 269–273(2020). 

 

 
Şema: Hedef Bileşik Sentez Şeması 

EtOH, refluks. 
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SYNTHESIS OF SCHIFF BASE COMPOUND CONTAINING 

PHENANTROMIDAZOLE AND FLUORIMETRIC APPLICATIONS 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, firstly, aldehyde derivative compound containing phenantroimidazole was 

synthesized in the light of literature information [1]. Then, the final product, which is Schiff 

base derivative, was synthesized from the reaction of the synthesized aldehyde compound with 

4-phenylthiosemicarbazide. Finally, the schiff base derivative was synthesized with reaction of 

hydrazone compound and salicylaldehyde (Schema-1). Then, the interactions of the synthesized 

compound with metals (Li+, Ni2+ Co2+, Ag+, Al3+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cu2+, Hg2+, Cd2+, Fe2+, 

Pb2+, Fe3+, Cr3+ ve Zn2+) under appropriate conditions were investigated using fluorescence 

spectrophotometry. As a result of the studies, it has been determined that the target compound 

turn on with only Zn2+ metal among metals. 

Keywords: Phenanthraimidazole, Fluorescence, Zn2+. 

[1] Meliha Kutluca Alici, "Phentroimidazole Based Fluorescence “Turn on” Sensor for Highly 

Sensitive Detection of Zn2+ Ions", Journal of Fluorescence 30, 269–273(2020). 

 
Şema: Target Compound Synthesis Scheme 

i: EtOH, reflux. 
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ÖZET 

Geleneksel pazarlama uygulamaları tarihsel süreç içerisinde üretim yönlü yaklaşımdan modern 

pazarlama yönlü yaklaşıma doğru bir dönüşüm ve değişim yaşamıştır. Son yıllarda geleneksel 

pazarlama uygulamalarında yaşanan bu gelişim ve değişim politik pazarlama uygulamalarında 

da görülmektedir. Politik pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki bu ilişki, politik 

pazarlama uygulamalarında geleneksel pazarlama uygulamalarında kullanılan yöntem ve 

tekniklerin kullanılması ile başlamıştır. Hiç şüphesiz politik pazarlama ile geleneksel pazarlama 

arasındaki bu güçlü ilişkinin temelinde karşılıklı mübadele sürecinin olduğu bilinmektedir. 

Geleneksel pazarlama uygulamaları ile politik pazarlama uygulamaları arasındaki kavramsal 

ilişki analoji (benzetim) yoluyla kurulmaya çalışılmıştır. Politik pazarlama ile geleneksel 

pazarlama alanlarının farklı olması geleneksel pazarlamada kullanılan terimlerin politik 

pazarlama alanında kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Yapılan bu çalışmada politik pazarlama 

ile geleneksel pazarlama arasındaki ilişki ilgili alan yazında yapılan çalışmalar incelenerek 

ortaya konulmuştur. Bu bağlamda yapılan alan yazın taramasında, geleneksel pazarlama ile 

politik pazarlama unsurları arasında önemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu 

çalışmada, geleneksel pazarlama anlayışında tüketici müşteri iken politik pazarlama 

anlayışında ise tüketicinin seçmen olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel pazarlamada ürün her 

türlü mal ve hizmetten oluşurken politik pazarlamada lider/adaylar/parti ve parti programından 

oluşmaktadır. Politik pazarlamada siyasi partiler ve adaylar seçmenlerin oylarının çoğunu 

alarak siyasi gücü ve iktidarı elde etmek isterken, geleneksel pazarlamada ise satıcılar karını 

maksimize etmek istemektedirler. Bu kapsamda değerlendirildiğinde geleneksel pazarlama 

unsurlarının politik pazarlama uygulamalarına uygulanarak etkin bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Politik pazarlama unsurlarını etkin bir şekilde kullanan siyasi partiler oylarını 

rakiplerine göre artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Politika, Politik Pazarlama, Geleneksel Pazarlama, Politik Pazarlama 

Unsurları, Politik Pazarlama Unsurları 
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A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL MARKETING 

AND TRADITIONAL MARKETING 

 

ABSTRACT 

Traditional marketing practices have experienced a transformation and change in the historical 

process from a production oriented approach to a modern marketing oriented approach. In 

recent years, this development and change in traditional marketing practices has also been seen 

in political marketing practices. This relationship between political marketing and traditional 

marketing started with the use of methods and techniques used in traditional marketing practices 

in political marketing practices. Undoubtedly, it is known that the mutual exchange process is 

the basis of this strong relationship between political marketing and traditional marketing. The 

conceptual relationship between traditional marketing practices and political marketing 

practices has been tried to be established by analogy (representationalistic). The different of 

political marketing and traditional marketing areas makes it difficult to use terms used in 

traditional marketing in the field of political marketing. In this study, the relationship between 

political marketing and traditional marketing was revealed by examining the studies in the 

related literature. In this context in the literature review, it has been established that there is an 

important relationship between traditional marketing and political marketing elements. In this 

study, it has been determined that while the consumer is the customer in the traditional 

marketing approach, the consumer is the voter in the political marketing approach. In traditional 

marketing, the product consists of all kinds of goods and services, while in political marketing 

it consists of the leader / candidates / party and party program. In political marketing, political 

parties and candidates want to gain political power and power by taking most of the votes of 

the electorate, while in traditional marketing, sellers want to maximize their profits. When 

evaluated in this context, it is seen that traditional marketing elements are used effectively by 

applying them to political marketing practices. Political parties that use political marketing 

elements effectively increase their votes compared to their competitors. 

Keywords: Politics, Political Marketing, Traditional Marketing, Political Marketing Elements, 

Political Marketing Elements 
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ABSTRACT 

In recent years, industrialization, urbanization, etc. The phenomenon of eating out, which is 

increasing day by day due to reasons, It causes a large increase in volume in the food and 

beverage industry and therefore an increase in the competitive environment. Today, as in many 

other sectors, the attitudes and preferences of the guests are changing and their expectations are 

increasing in the food and beverage businesses that meet the needs of people such as having a 

good time, relaxation and socialization as well as their nutritional needs. For this reason, 

managers in food and beverage businesses should innovate according to changing demands, 

develop new ideas and implement these ideas. Guests attach importance to the atmosphere, 

quality, taste and safety of food and beverage establishments. At the same time, on the one 

hand, in food and beverage businesses, they prefer businesses with themed, innovative designs, 

serving the cuisines of different countries, where special menus are prepared for their guests, 

on the other hand, they prefer local restaurants due to their habits or to taste different flavors. 

In addition, guests take into account many factors such as the richness of innovative products 

and services, the attractiveness of the service, the waiting time, the interest of the service 

personnel, activity areas, animation and music activities, and children's menus.  In the literature 

research on the subject, it is seen that innovation research on food and beverage businesses 

generally focuses on first-class restaurants located in cities. No studies have been found in local 

restaurant businesses that offer seafood service in summer resorts. For this reason, the study is 

important and the study aims to determine and determine what innovative services are applied 

in local restaurant businesses that provide seafood services in the summer resort areas. The 

population of the research consists of local seafood restaurants operating in Erdemli (Kızkalesi, 

Ayaş and its surroundings), Silifke (Atakent, Taşucu, Boğsak, Yeşilovacık and its 

surroundings), Bozyazı, Aydıncık and Anamur districts, which are among the developing small 

summer resort destinations in the west of Mersin. . The entire universe was included in the 

research. Qualitative research method was used in the research and data were collected by 

questionnaire technique. The questionnaire was applied by using face to face interview and 

drop and collect method. Descriptive statistics were used in the study, and at the end of the 

research, it was determined that restaurant businesses applied innovative services in many areas. 

In the last year, "equipment", "decoration, lighting", "food", "kitchen", "service innovation", 

"checkout time", "security systems", "sinks" and "suppliers" are the areas where innovations 

are made in restaurants. It was concluded that they made innovations in the fields of ”, and 

“cold air”. 

Keywords: Restaurant businesses, food and beverage businesses, innovation 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Mindfulness Temelli Eğitim Programı’nın 60-72 aylık çocukların 

yönetici işlev düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test, kalıcılık testi ve 

kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Burdur ili Bucak 

ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki anaokuluna giden tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

seçilmiş 35 çocuk oluşturmaktadır. Okullardan biri deney diğeri kontrol grubu olarak 

atanmıştır. Deney grubunda 19 (9 kız, 10 erkek), kontrol grubunda ise 16 (8 kız, 8 erkek) çocuk 

bulunmaktadır. Araştırmada “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği 

Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Araştırmada deney grubuna, araştırmacı tarafından uzman 

görüşleri alınarak son hali verilen bütünleştirilmiş 24 etkinlikten oluşan “Mindfulness Temelli 

Eğitim Programı” uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

Eğitim programı deney grubuna 8 hafta boyunca haftada 3 gün uygulanmıştır. Mindfulness 

Temelli Eğitim Programı uygulanmadan önce araştırmada kullanılan ölçme aracı ile ön test 

uygulamaları gerçekleştirilmiştir.  Program tamamlandıktan sonra da son test ve kalıcılık testi 

uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, elektronik ortamda SPSS 26 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli 

Sıralar testleri kullanılmıştır.  Yapılan analizler sonucunda, deney ve kontrol gruplarının son 

test puanları arasındaki farkın deney grubunun lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

(p<0.05) saptanmıştır. Ayrıca deney grubunun son test ve kalıcılık testleri arasında anlamlı bir 

farklılık saptanmamıştır. Bu sonuç uygulanan eğitim programının etkisinin kalıcı olduğunu 

göstermektedir. Araştırmanın sonuçları, Mindfulness Temelli Eğitim Programı’nın çocukların 

yönetici işlev düzeylerine olumlu etkisi açısından alana katkı sağlamaktadır. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MINDFULNESS-BASED EDUCATION 

PROGRAM ON THE EXECUTIVE FUNCTIONING LEVEL OF PRE-SCHOOL 

CHILDREN 

 

ABSTRACT 

The purpose of the current study is to investigate the effect of Mindfulness-Based Education 

Program on the executive functioning level of the children aged 60-72 months old. The study 

employed the pretest-posttest, retention test and control group experimental model. The study 

group of the current research is comprised of 35 children randomly selected and attending two 

different kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in the Bucak district of 

the city of Burdur. One of the kindergartens was assigned as the experimental group and the 

other as the control group. In the experimental group, there are 19 (9 girls, 10 boys) children 

and in the control group, there are 16 (8 girls, 8 boys) children. In the study, the “Self-

Regulation Skills Scale Teacher Form for 4-6 Year Olds” was used. The children in the 

experimental group were subjected to the “Mindfulness-Based Education Program” consisted 

of 24 integrated activities whose final form was given by the researcher after seeking expert 

opinions. No intervention was made to the control group. The education program was applied 

to the experimental group 3 days a week for 8 weeks. Before the Mindfulness-Based Education 

Program was implemented, the measurement tool used in the study was administered as the 

pre-test. After the completion of the program, the same measurement tool was used as the post-

test and retention test. The obtained data were analyzed electronically using SPSS 26 program 

package. In the analysis of the data, Mann Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks Test were 

used.  As a result of the analyses, it was found that the difference between the post-test mean 

scores of the experimental and control groups is statistically significant in favour of the 

experimental group (p<0.05). Moreover, the post-test scores of the experimental group were 

found to be not varying significantly compared to the retention test scores. The retention test 

scores are said to be a proof of the permanent effect of the implemented education program. 

The results of the study show that the Mindfulness-Based Education Program had a positive 

effect on pre-school children’s executive functioning level, which can be seen as an important 

contribution to the literature. 

Key Words: Mindfulness, Executive functions, Pre-school education  
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ÖZET 

USD alım-satımı yapmak birçok dış ve iç faktörden ve bu faktörlerin etkileşiminden etkilenen 

kompleks bir sistemin sonucudur. Bu makalede ise edimsel koşullanma ve gözlemsel 

öğrenmenin bu sistemin önemli parçalarından ikisi olduğu yönünde bir hipotez ortaya atılmakta 

ve bu hipoteze bağlı olarak USD’nin son 5 yıl içerisindeki kur değişimi tartışılmaktadır. 

Edimsel Koşullanma, B.F. Skinner (1938) tarafından ortaya atılan, organizmanın kendi 

davranışları ile davranışa dair sonuçların ilişkilendirilmesi üzerinde duran öğrenme biçimidir. 

Gözlemsel öğrenme ise, Albert Bandura, Ross. D ve Ross S. A.’nın 1961 yılında yaptığı “Bobo 

doll” deneyi ile özdeşleşen, bireylerin diğer bireyleri izleyerek öğrenebilmesi olarak açıklanan 

öğrenme biçimidir. Makalede edimsel koşullanma ile USD alım-satım piyasasına giriş 

başlarken gözlemsel öğrenme ile piyasaya giriş yapan bireylerin miktarının artması ve bu 

sürecin bir döngü halinde USD kurunun yükselmesine ve yükseliş eğiminin de zaman içerisinde 

ayrıca artmasına sebep olabileceği yönünde bir tartışma yürütülmüştür. Amerikan dolarının 

Türk lirasına karşı çok hızla değerinin artması ise siyasal, sosyal ve finansal (vb.) birçok 

faktörden etkilendiği kabul edilen bir durumdur. Ancak, bu yazıda yalnızca edimsel 

koşullanmanın ve gözlemsel öğrenmenin Amerikan dolarının Türk lirasına karşı değer 

kazanması üstündeki etkisine dair hipotetik bir inceleme yapılacaktır. Makalede ortaya atılan 

hipotez, edimsel koşullanma ve gözlemsel öğrenmenin USD kurunun artışındaki ivmenin 

zamanla yükselmesini yordamak için kullanılabileceğidir. 
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ANALYSİS OF THE EXCHANGE RATE CHANGE OF THE US DOLLAR İN 

TERMS OF OPERANT CONDİTİONİNG AND OBSERVATİONAL LEARNİNG 

 

ABSTRACT 

Buying and selling USD is the result of a complex system influenced by many external and 

internal factors and the interaction of these factors. In this article, a hypothesis is put forward 

that operational conditioning and observational learning are two of the important parts of this 

system and the exchange rate change of USD over the last 5 years is discussed depending on 

this hypothesis. Operant Conditioning, B.F. It is a form of learning put forward by Skinner 

(1938) that focuses on the association of the organism's own behavior and the consequences of 

behavior. In observational learning, Albert Bandura, Ross. D and Ross S. A.identified with the 

“Bobo doll” experiment conducted by in 1961, it is a form of learning described as the ability 

of individuals to learn by watching other individuals. In the article, a discussion was conducted 

that the number of individuals entering the market with observational learning increases when 

entering the USD trading market with operational conditioning. This process can cause the USD 

exchange rate to rise in a cycle and the uptrend to increase separately over time. The fact that 

the value of the American dollar against the Turkish lira is increasing very rapidly is political, 

social and financial (etc.) it is a condition that is considered to be influenced by many factors. 

However, in this article, only a hypothetical review of the effect of operant conditioning and 

observational learning on the appreciation of the American dollar against the Turkish lira will 

be conducted. The hypothesis put forward in the article is that operational conditioning and 

observational learning can be used to predict the increase in the acceleration of the exchange 

rate over time.  

Keywords: Operational Conditioning, Observational Learning, USD Buying and Selling 
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ÖZET 

Soykırım, uluslararası hukuk alanında ilk defa 20. yüzyılın ortalarında bir suç olarak 

tanınmıştır. Soykırımı suç olarak kabul eden ilk uluslararası düzenleme, Birleşmiş Milletler 

tarafından 1948 yılında kabul edilen ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren Soykırım 

Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (“Soykırım Sözleşmesi”)’dir. Türkiye bu 

Sözleşme’ye katılma yoluyla taraf olmuş ve Sözleşme Türkiye bakımından 31 Temmuz 1951 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Soykırım Sözleşmesi’nin 5. maddesinden doğan, 

Sözleşme’nin hükümlerini işler hale getirecek ve soykırım suçunu işleyen kişileri 

cezalandıracak hükümleri kendi iç hukukunda düzenleme yükümlülüğünü, 2005 yılında 

yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile yerine getirmiştir. Soykırım suçu, Türk Ceza 

Kanunu’nun 76. maddesinde, “Uluslararası Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Gerek 

Soykırım Sözleşmesi’nde gerekse Türk Ceza Kanunu’nun 76. maddesinde, soykırım suçunu 

oluşturan fiiller, sınırlı sayıda (numerus clausus olarak) belirtilmiştir. Söz konusu fiiller, (a) 

Gruba mensup olanların öldürülmesi; (b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya 

zihinsel zarar verilmesi; (c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan 

kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarının kasten değiştirilmesi; (d) Grup içinde doğumları 

engellemek amacıyla tedbirler alınması ve (e) Gruba mensup çocukların zorla bir başka gruba 

nakledilmesi, olarak sıralanmıştır. Soykırım suçunu oluşturan fiillerin, yaşanmış soykırım 

olaylarında ne şekilde ortaya çıktığının anlaşılmasında, uluslararası ceza yargılaması tarafından 

verilen kararlar önem taşımaktadır. Özellikle, Soykırım Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden 

sonra kurulan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza 

Mahkemesi ve BM Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım suçuna ilişkin önemli içtihatlar 

oluşturmuşlardır. Söz konusu mahkeme içtihatları, günümüzde ve gelecekte, belirli gruplara 

karşı uygulanan ve uygulanması söz konusu olabilecek şiddet hareketlerinin soykırım olup 

olmadığı noktasında uygulamaya yol gösterecektir. Böyle bir belirleme de şüphesiz, insanlığın 

en temel değerlerine ihanet niteliğinde olan bu en ağır suçu işleyenlerin, en ağır şekilde 

cezalandırılması için atılacak ilk adımdır. 
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EXAMINATION OF THE MATERIAL ELEMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE 

THROUGH THE RULINGS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURTS 

 

ABSTRACT 

Genocide was acknowledged as a crime in international law for the first time in the mid 20th 

century. The first international legislation that recognizes genocide as a crime, is the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (“Genocide 

Convention”), which was adopted by the United Nations in 1948 and entered into force on 12 

January 1951. Turkey became a party to this Convention through accession and the Convention 

entered into force for Turkey on 31 July 1951. Turkey fulfilled its obligation to enact necessary 

legislation in its domestic law arising from Article 5 of the Genocide Convention, to give effect 

to the provisions of the Convention and punish those who commit the crime of genocide, with 

the Turkish Penal Code No. 5237, which came into force in 2005. The crime of genocide is set 

forth under the title of "International Crimes" in Article 76 of the Turkish Penal Code.  In both 

the Genocide Convention and Article 76 of the Turkish Penal Code, the acts constituting the 

crime of genocide are specified in a limited number (as numerus clausus). Such acts are, (a) 

Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the 

group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its 

physical destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within 

the group; and (e) Forcibly transferring children of the group to another group.  The rulings of 

the international criminal courts are important in understanding how the acts constituting the 

crime of genocide emerged in the events of genocide. In particular, the decisions of the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal 

for Rwanda and the UN International Criminal Court, which were established after the 

Genocide Convention, are crucial. These rulings are important in guiding the practice, in terms 

of whether acts of violence against certain groups that are or may be carried out in the present 

and in the future constitute genocide or not. Such a determination is undoubtedly the first step 

to be taken to punish those who commit this gravest crime, which is a betrayal of the most 

fundamental values of humanity. 

Keywords: Genocide, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, Material Element of the Crime of Genocide, Actus Reus, International Criminal Law 
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ÖZET 

Fama tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atılan “Etkin Piyasalar Hipotezi” genel olarak fiyatın 

piyasaya ulaşan bütün bilgiyi yansıttığını ileri sürmektedir. Etkin bir piyasaya yeni bir bilgi 

geldiğinde piyasa hemen yeni gelen bilgiyi yorumlayacak, fiyatlar değişecek ve bu yeni duruma 

uyum sağlanacaktır. Fama piyasa etkinliğini zayıf, yarı güçlü ve güçlü form olmak üzere 3 

grupta incelemiştir. Zayıf formda piyasa etkinliğinde güncel fiyatlar geçmiş dönemdeki tüm 

fiyat bilgilerini yansıtmaktadırlar. Yatırımcılar geçmiş dönemdeki fiyat hareketlerini kullanarak 

normalin üzerinde getiri elde edemeyeceklerdir. Başka bir ifadeyle teknik analiz kullanan 

yatırımcıların anormal getiri sağlamalrı mümkün değildir. Yarı güçlü formda etkin bir piyasada 

ise geçmiş fiyatlara ek olarak, kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak normalin üzerinde getiri 

elde etmek imkansızdır. Teknik analize ek olarak temel analiz yöntemleri kullanılarak verilecek 

yatırım kararlarıyla ortalamanın üzerinde getiri sağlanamayacaktır. Güçlü formda etkin 

piyasalarda ise insider trading yapanlar da dahil olmak üzere hiçkimse aşırı getiri elde 

edemeyecektir. Çalışmada BRICS-T ülkelerinde zayıf formda piyada etkinliğinin incelenmesi 

için söz konusu ülkelerin ana borsa endekslerinin 2010-2021 yılı verileri kullanılmıştır. 

Toplanan endeks verileri, kırılma tarihi, sayısı ve biçiminin bilinmesine gerek olmadan seride 

birim kökün varlığını araştırılabilen yeni nesil birim kök testlerinden Fourier ADF (FADF) 

testiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Türkiye ve Hindistan borsalarının zayıf formda etkin 

olduğunu, Güney Afrika, Rusya, Çin ve Brezilya borsalarının ise zayıf formda etkin olmadığını 

göstermiştir. Güney Afrika, Rusya, Çin ve Brezilya borsa endesklerine yatırım yapan 

yatırımcılar teknik analiz yöntemleriyle aşırı getiri elde edebileceklerdir. Türkiye ve Hindistan 

borsaları ise rassal yürüyüş özelliği gösterdikleri için bu borsalarda teknik analiz yöntemleriyle 

normal üstü getiri elde etmek mümkün olmayacaktır. Çalışmanın uluslararası piyasalarda 

yatırım yapan yatırımcılar için faydalı sonuçlar ortaya koyduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotesi, BRICS-T Ülkeleri, Fourier ADF Testi 
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INVESTIGATION OF WEAK FORM MARKET EFFICIENCY ON BRICS-T 

COUNTRIES 

 

ABSTRACT 

In a general sense, “The Efficient Market Hypothesis” proposed by Fama in the 1960s suggests 

that prices reflect all information reaching the market. As soon as new information arrives at 

the market, the market immediately interprets the information, prices change and adaptation to 

the new condition is achieved. Fama analyzes market efficiency into three groups: weak-form, 

semi-strong form, and strong-form market efficiency. In a weak-form market efficiency, current 

prices reflect all past price information. Investors are not likely to make abnormal gains by 

using past price movements. In other words, investors using technical analysis cannot make 

abnormal gains. In a semi-strong market efficiency, it is not possible to make abnormal gains 

by using publicly available information and past prices. It is not possible to make gains above 

average by making investment decisions using fundamental analysis methods besides technical 

analyses. In a strong-form market efficiency, on the other hand, no one can make excessive 

gains, involving those making insider trading. For this study, 2021-2022 data of main stock 

market indices of BRICS-T countries was used to analyze the weak-form market efficiency in 

those countries. The index data collected in this study was analyzed with Fourier ADF (FADF), 

a new-generation unit root test that allows for investigating the presence of a unit root in a series 

without knowing break dates, the number of breaks, and the form of breaks. The analysis results 

have shown that the stock markets in Turkey and India have weak-form efficiency, while the 

stock markets in Africa, Russia, China, and Brazil do not have weak-form efficiency. Investors 

investing in the stock markets in Africa, Russia, China, and Brazil are likely to make excessive 

gains by using technical analysis methods. In contrast, It is not possible to make abnormal gains 

in Turkish and Indian stock markets using technical analysis methods since these stock markets 

have random-walk characteristics. It is assumed that this study proposes useful results for 

investors investing in international markets. 

Keywords: Efficient Market Hypothesis, BRICS-T Countries, Fourier ADF Test 
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ÖZET 

Pestisit ve kimyasal gübre kullanımının sera gazı emisyonlarına etkilerini belirlemek amacıyla 

yapılmış olan bu çalışmada, öncelikli olarak 2006 ile 2020 yılları arasında Türkiye’de pestisit 

ve kimyasal gübre kullanım miktarları TÜİK verilerinden faydalanılarak belirlenmiştir. Son 

olarak bu kullanım miktarlarına bağlı olarak sera gazı emisyonları hesaplanmıştır. Çalışmanın 

sonucunda, son 14 yılda pestisit kullanım miktarının %18,28 ve kimyasal gübre kullanım 

miktarının ise %38,84 olarak arttığı saptanmıştır. Kullanım miktarının artmasına bağlı olarak 

pestisit kullanımı dolasıyla oluşan sera gazı emisyonu %36,67 ve kimyasal gübre kullanımı 

dolayısıyla oluşan sera gazı emisyonu ise %43,69 oranında artmıştır. 2020 yılı baz alındığında, 

Türkiye’de pestisit ve kimyasal gübre kullanımından dolayı oluşan sera gazı emisyonları 

sırasıyla 0,86 Mt CO2-eş ve 10,36 Mt CO2-eş olarak hesaplanmıştır. Ayrıca hem herbisit ilacı hem 

de azot gübresi kullanımının sera gazı emisyonunu arttırdıkları da saptanmıştır. Son olarak da 

pestisit kullanımı sebebiyle 2020 yılında 251 milyon adet pestisit kutusu atığının da ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasal gübre, pestisit, sera gazı (SG) emisyonu, Türkiye. 
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DETERMINATION OF EFFECTS TO GREENHOUSE GAS EMISSIONS OF 

PESTICIDE AND CHEMICAL FERTILIZER USE IN TÜRKİYE 

 

ABSTRACT 

In this study, which was in order to determine the effects to greenhouse gas emissions of 

pesticide and chemical fertilizer use, primarily, the amount of pesticide and chemical fertilizer 

use in Türkiye between 2006 and 2020 was determined by utilizing TUIK data. Finally, 

greenhouse gas emissions were calculated based on these usage amounts. As a result of the 

study, it was determined that the amount of pesticide use, and chemical fertilizer use increased 

by 18.28% and 38.84% in the last 14 years. Depending on the increase in the amount of use, 

the greenhouse gas emission due to the use of pesticides increased by 36.67% and the 

greenhouse gas emission due to the use of chemical fertilizers increased by 43.69%. Based on 

2020-year, greenhouse gas emissions due to pesticide and chemical fertilizer use in Türkiye 

were calculated as 0.86 Mt CO2-eq and 10.36 Mt CO2-eq, respectively. It was also determined 

that the use of both herbicide and nitrogen fertilizer increased greenhouse gas emissions. 

Finally, it has been determined that 251 million pesticide bin wastes have emerged in 2020 year 

due to pesticide use. 

Keywords: Chemical fertilizer, pesticide, greenhouse gas (GHG) emission, Türkiye. 
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ÖZET 
Bu çalışmada Malatya iline bağlı Türküleriyle meşhur olan Arguvan ilçesinin 2010-2020 yılları 

arasındaki veriler kullanılarak ilçenin tarımı ve tarımsal mekanizasyon düzeyleri 

amaçlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilçenin 2010-2020 yılları arasında 

ortalama 36782 ha alanda (meyvecilik %4,87, sebzecilik %3,19, tahıl %51,04 ve ortalama 

%40,90 ha alan nadasa bırakılmaktadır) tarımsal üretim yapılmaktadır. İlçenin mekanizasyon 

seviyesi ortalama 59.08ha/traktör, 17.12Traktör/1000ha ve 6.47Ekipman/Traktör olarak 

hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Malatya-Arguvan, Mekanizasyon Düzeyi, Tarım Alet ve Makine Varlığı 
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THE STATE OF AGRICULTURE AND MECHANIZATION OF THE MALATYA-

ARGUVAN DISTRICT 

 

ABSTRACT 
In this study, the agricultural and agricultural mechanization levels of the Arguvan district, 

which is famous for its folk songs related to Malatya Province, were dec using the data between 

2010 and 2020. As a result of the evaluation of the data, agricultural production is carried out 

in an average of 36782 ha of the district between 2010 and 2020 (fruit growing is 4.87%, 

vegetable growing is 3.19%, grain is 51.04% and the average area of 40.90% is decimated). 

The mechanization level of the district is calculated as 59.08ha/tractor, 17.12Tractor/1000ha 

and 6.47Equipment/Tractor on average. 

Keywords: Malatya-Arguvan The Level of Mechanization, The Presence of Agricultural Tools 

and Machinery 
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ÖZET 

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’de kişi başına düşen 

elektrik tüketiminde, Osmaniye ilinden sonra 7337 kWh/yıl elektrik enerjisi tüketim değeri ile 

Çanakkale ili ikinci sırada gelmektedir. Çanakkale iline bağlı 43581 kişilik nüfusa sahip 

Gelibolu yarım adasının ise bu durumda günlük elektrik enerjisi ihtiyacı 876037 kWh/gün 

olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada,  sözü edilen (876037 kWh/gün) elektrik enerjisi ihtiyacının 

şebeke bağlantılı, güneş, rüzgar, biyogaz, hidrojen ve doğalgaz enerji kaynakları ile 

karşılayacak optimum enerji sistemi tekno-ekonomik ve çevresel açıdan araştırılmıştır. 

HOMER Pro programı kullanılarak gerçekleştirilen simülasyon ve optimizasyonlar sonucunda, 

incelenen bölge için en uygun sistem seçiminde, en düşük net şimdiki maliyet (NPC) ve enerji 

birim maliyet (COE) değerleri baz alınmıştır. Buna göre belirlenen sistemde, 26,1 kW’lık güneş 

paneli, 145 adet 1,5 MW’lık rüzgar türbini, 250 kW’lık yakıt hücresi, 793 kW’lık dönüştürücü, 

1000 kW’lık elektrolizör ve 1500 kg kapasiteli hidrojen tankının bulunması gerektiği tespit 

edilmiştir. Kurulacak bu sistemin ilk yatırım maliyeti yaklaşık 2,6 milyar TL ve enerji birim 

maliyetinin ise 0,274 TL olacağı belirlenmiştir. Enerji birim maliyeti ve ilk yatırım maliyeti 

dikkate alındığında kurulması planlanan yenilenebilir enerji sistemine biyogaz jeneratörünün 

eklenmesi durumunda ilk yatırım maliyetinin 2,67 milyar TL, enerji birim maliyetinin ise 0,281 

TL olacağı belirlendiğinden biyogaz jeneratörünün ekonomik olmayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca 

sistem tarafından üretilen enerjinin %80’ninin rüzgar türbinlerinden, %19,7’sinin şebekeden, 

%0,358’inin yakıt hücresinden, %0,00583’ünün ise güneş panellerinden elde edildiği tespit 

edilmiştir. Buna ek olarak, sistem tarafından üretilen enerjinin %47,2’sinin şebekeye satıldığı, 

bu satıştan 25 yılda 755 milyon TL kar elde edilebileceği belirlenmiştir. Sistemde kullanılan 

doğalgazlı yakıt hücresinin günde 1260 m3 doğalgaz tüketeceği, bu durumda kurulması 

düşünülen enerji sistemi tarafından atmosfere salınacak CO2 emisyon miktarının ise yaklaşık 

77 ton/yıl olacağı tespit edilmiştir. Bu değer sadece şebekeden elde edilecek elektrik enerjisinin 

çevreye salacağı emisyon miktarından yaklaşık 68 ton/yıl daha azdır. Elde edilen bulgulara göre 

seçilen hibrit sistemin tekno-ekonomik ve çevresel açıdan uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Hidrojen enerjisi, Yakıt hücresi, Elektrolizör, Hibrit 

sistem. 
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TECHNO-ECONOMIC MODELING OF GRID CONNECTED HYBRID ENERGY 

SYSTEM: A CASE STUDY OF THE GELİBOLU PENINSULA 

 

ABSTRACT 

Looking at the data of the Turkish Statistical Institute for 2021, Çanakkale province ranks 

second in electricity consumption per capita in Turkey with 7337 kWh/year electrical energy 

consumption value after Osmaniye. In this case, the daily electrical energy requirement of the 

Gallipoli peninsula, which has a population of 43581 people in Çanakkale province, has been 

determined as 876037 kWh/day. In this study, the optimum energy system to meet the 

aforementioned (876037 kWh/day) electrical energy needs with grid-connected, solar, wind, 

biogas, hydrogen and natural gas energy sources has been investigated from a techno-economic 

and environmental point of view. As a result of the simulations and optimizations carried out 

using the HOMER Pro program, the lowest net present cost (NPC) and energy cost (COE) 

values were taken as a basis in the selection of the most suitable system for the examined region. 

Accordingly, in the system determined, there are 26.1 kW solar panels, 145 units of 1.5 MW 

wind turbines, 250 kW fuel cells, 793 kW converters, 1000 kW electrolyzers and a 1500 kg 

capacity hydrogen tank required was determined. It has been determined that the initial 

investment cost of this system to be established will be approximately 2.6 billion TL and the 

energy unit cost will be 0.274 TL. Considering the energy unit cost and the initial investment 

cost, it was understood that the biogas generator would not be economical since it was 

determined that the initial investment cost would be 2.67 billion TL and the energy unit cost 

would be 0.281 TL if a biogas generator was added to the renewable energy system planned to 

be established. In addition, it has been determined that 80% of the energy produced by the 

system is obtained from wind turbines, 19.7% from the grid, 0.358% from fuel cells and 

0.00583% from solar panels. In addition, it has been determined that 47.2% of the energy 

produced by the system is sold to the grid, and a profit of 755 million TL can be obtained from 

this sale in 25 years. It has been determined that the natural gas fuel cell used in the system will 

consume 1260 m3 of natural gas per day, and in this case, the amount of CO2 emissions to be 

released into the atmosphere by the energy system planned to be established will be 

approximately 77 tons/year. This value is approximately 68 tons/year less than the amount of 

emissions that will be released to the environment only by the electrical energy to be obtained 

from the grid. According to the findings, it was concluded that the selected hybrid system is 

suitable in terms of techno-economic and environmental.  

Keywords: Renewable energy, Hydrogen energy, Fuel cell, Electrolyzer, Hybrid system. 
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ÖZET 

Dünya genelinde, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, 1980 yıllarında başlayan 

neoliberal yaklaşımların etkisiyle, sağlık hizmetlerinde önemli reform girişimleri olmuştur. Bu 

reformların başlıca sebebi, yaşlı nüfus oranının ve sağlık harcamalarının hızlanarak artmasıdır. 

Bu nedenle, ülkelerin sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için yeni adımlar 

attıkları görülmektedir. Başta hastane yapıları olmak üzere, hastanelerin yönetimlerine ve 

finansmanlarına yeni düzenlemeler getirilmiştir. Sağlık sistemleri, ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık harcamaları, kamu veya özel sektör 

uygulamaları gibi konular önemli farklılıkların başında gelir. Danimarka, Norveç, İsveç gibi 

bazı ülkelerin sağlık sistemleri tamamen devlet tarafından finanse edilirken, Almanya, 

Hollanda, Fransa gibi bazı ülkelerde de serbest piyasa koşullarına bırakılmıştır. Bununla birlikte 

Kanada, İngiltere, Türkiye gibi çoğu ülkede ise karma sistem uygulanmaktadır. Bu üç 

yaklaşımın yanı sıra Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde ise, kişiler sağlık hizmetlerini 

kendileri satın alır. Sadece satın alma gücü olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanır. Dünyada 

sağlık harcamalarında OECD ülkeleri önemli bir yer tutmaktadır. OECD ülkelerinin çoğunluğu 

yüksek gelirli ülkelerdir. OECD ülkeleri dünya nüfusunun %20’sini oluştururken, 2018 yılında 

8,3 trilyon dolara yakın sağlık harcamalarıyla tüm dünya sağlık harcamalarının %90’ına 

sahiptir. Sağlık ekonomisi, artan sağlık maliyetleri ve yaşlanan nüfus, birçok gelişmiş ülke için 

önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu durum OECD istatistiklerini karşılaştırılabilir kılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, OECD ülkelerinin sağlık yatırımları; GSYH ve sağlık harcamaları, 

yaşam süreleri, hastane yatak sayıları, hastanede kalış süreleri ve hastaneden taburcu olma 

oranları gibi göstergeler üzerinden karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda, ülkelere göre 

sağlık harcamalarında büyük farklılıklar görülmüştür. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça, 

genel olarak sağlık harcamalarının da arttığı ve aynı zamanda yaşam sürelerinin uzadığı 

görülmüştür. Yaşam sürelerinin uzaması; yükselen yaşam standartları, iyileştirilmiş yaşam 

tarzının yanı sıra, kaliteli sağlık hizmetlerine daha fazla erişim sağlanmasına bağlanabilir. Bu 

sebeple, ileri teknolojik imkanlara sahip hastanelerin yapımına duyulan ihtiyaçların arttığı 

söylenebilir. Ayrıca, OECD ülkelerinin ortalama yatak kapasitesinin altında kalan ülkelerde de 

yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Sağlık yatırımları, ülkelerin 

ekonomik ve sosyal refahına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sebeple, bu alanda 

sürdürülebilir politikalar uygulamak son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yatırımları, OECD Ülkeleri, Sağlık Harcamaları, Yatak Kapasitesi 
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COMPARISON OF HEALTH INVESTMENTS OF OECD COUNTRIES, 

INCLUDING TURKEY 

 

ABSTRACT 

Around the world, especially in developed and developing countries, there have been important 

reform initiatives in health services with the effect of neoliberal approaches that started in the 

1980s. The main reason for these reforms is the increase in the proportion of the elderly 

population and the rapid increase in health expenditures. For this reason, it is seen that countries 

have taken new steps to provide sustainable and quality health services. New regulations have 

been introduced in the management and financing of hospitals, especially in hospital structures. 

Health systems differ from country to country. Issues such as the delivery of health services, 

health expenditures, public or private sector practices are among the most important differences. 

While the health systems of some countries such as Denmark, Norway, and Sweden are 

completely financed by the state, they are left to free-market conditions in some countries such 

as Germany, the Netherlands and France. However, in many countries such as Canada, England, 

and Turkey, a mixed system is applied. In addition to these three approaches, in some countries, 

especially in the USA, people buy health services themselves. Only those with purchasing 

power benefit from health services. OECD countries have an important position in health 

expenditures in the world. The majority of OECD countries are high-income countries. While 

OECD countries are 20% of the world's population, they have 90% of the world's health 

expenditures, with health expenditures close to 8.3 trillion dollars in 2018. Health economics, 

rising health costs, and an elderly population have become a problem for many developed 

countries. This makes OECD statistics comparable. Within the scope of this study, OECD 

countries' health investments were compared over the indicators such as GDP and health 

expenditures, life expectancy, number of hospital beds, length of hospital stay, and hospital 

discharge rates. As a result of the comparisons, large differences were observed in health 

expenditures by country. It has been observed that as the development levels of countries 

increase, health expenditures generally and life expectancy increase at the same time. 

Prolongation of life periods; rising living standards can be attributed to improved lifestyle as 

well as greater access to quality health care. For this reason, one can say that the need for the 

construction of hospitals with advanced technological facilities has increased. In addition, 

studies can be carried out to increase bed capacity in countries that are below the average bed 

capacity of OECD countries. Health systems make significant contributions to the economic 

and social welfare of countries. For this reason, it is extremely important to implement 

sustainable policies in this area. 

Keywords: Health Investments, OECD Countries, Health Expenditures, Bed Capacity. 
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ÖZET 

Polimer membranları esas alan yüzey mühendisliği uygulamaları, hizmet içi performanslarını 

artırmak için membran yüzeylerini modifiye eden süreçleri kapsar. Gözenekli membranlar 

genellikle bir dizi açık gözenek veya küçük boyutlu kanallar içeren sürekli bir matris yapısından 

oluşan ince tabakalar veya içi boş elyaflardır. Bu membranlar yüksek gözeneklilikleri, geniş 

yüzey alan/hacim oranları ve iyi mekanik özellikleri nedeniyle tercih edilmektedirler. 

Karışımlar ve diğer çok bileşenli sistemler, çeşitli polimer uygulamalarında, tek bir malzeme 

ile karşılanamayan çoklu gereksinimleri karşılamak için kullanılır. Bu sistemlerin avantajı, 

çeşitli özelliklere sahip farklı malzemelerin karışımında etkileşim sonucu oluşan sinerjik 

yapıyla istenilen nihai özelliklere ulaşılabilme kolaylığıdır. Polimer harman sistemlerinde 

mekanik, optik veya elektronik özellikleri, homopolimer yapılarına göre eklenen ikincil 

polimer üzerinden geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada, polimer esaslı ince film membranlar 

üzerindeki gözenek boyutunun, şeklinin, yoğunluğunun ve yüzey enerjisinin gaz ve sıvı faz 

geçirgenliği üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu motivasyonla PS/PEG 

polimer harman çözeltisi, çözücü farklılığı esasına göre kullanılarak gözenekli film elde 

edilmiştir ve gözenek miktarı PEG polimerinin çözelti içerisindeki yoğunluğuna bağlı olarak 

kontrol edilmiştir. Elde edilen membranlar oksijen geçirgenlik cihazında test edilmiştir ve 

değiştirilen PEG oranı sonrası test sonuçlarına göre gözenek miktarının değiştiği gösterilmiştir. 

Ayrıca, modifiye edilen gözenekli polimer ince filmler çalışma performansını 

değerlendirebilmek için çinko hava pillerinde membran olarak değerlendirilmiştir. Membran 

yapısı üzerinden hava pillerinin istenildiği şekilde kontrol edilebildiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:İnce Film, Gözenekli Film, Polimer, Polimer Harman Sistemleri, Oksijen 

Geçirgenliği 
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THE STUDY OF THE NANO AND MICRO POROSITY OF POLYMER BASED 

MEMBRANES USED IN GAS AND LIQUID PHASE SELECTER PERMEABILITY 

 

ABSTRACT 

Surface engineering applications based on polymer membranes include processes that modify 

membrane surfaces to improve their in-service performance. Porous membranes are usually 

thin sheets or hollow fibers consisting of a continuous matrix structure containing a series of 

open pores or small-sized channels. These membranes are preferred because of their high 

porosity, large surface area/volume ratio and good mechanical properties. Blends and other 

multi-component systems are used in a variety of polymer applications to meet multiple 

requirements that cannot be met with a single material. The advantage of these systems is the 

ease of achieving the desired final properties with the synergetic structure formed as a result of 

the interaction in the mixture of different materials with various properties. In polymer blend 

systems, mechanical, optical or electronic properties can be improved over the secondary 

polymer added according to the homopolymer structures. In this study, it was aimed to 

investigate the effects of pore size, shape, density and surface energy on gas and liquid phase 

permeability on polymer-based thin film membranes. With this motivation, a porous film was 

obtained by using PS/PEG polymer blend solution on the basis of solvent difference and the 

amount of pore was controlled depending on the density of the PEG polymer in the solution. 

The obtained membranes were tested in an oxygen permeability device and it was shown that 

the amount of pores changed according to the test results after the PEG ratio was changed. In 

addition, modified porous polymer thin films were evaluated as membranes in zinc air cells to 

evaluate their operating performance. It has been understood that air cells can be controlled as 

desired through the membrane structure. 

Keywords: Thin Film, Porous Film, Polymer, Polymer Blending Systems, oxygen permeability 
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ÖZET 

Non-Newtonian analiz olarak bilinen geometrik analiz, ilk olarak Dick Stanley tarafından 

çarpımsal analiz olarak ifade edilmiştir. Klasik analizde toplama ve çıkarma işlemi, geometrik 

analizde çarpma ve bölme işlemlerine karşılık gelir. Bu nedenle geometrik analize çarpımsal 

analiz denir. Sonraki yıllarda Duff Campell tarafından çarpımsal analiz üzerine bazı çalışmalar 

yapılmıştır. 2008 yılında Bashirov, Mısırlı ve Özyapıcı, çarpımsal analizin temel kavramlarını 

tanımlamış ve bazı uygulamalarını vermiştir. Mısırlı ve Gurefe, çarpımsal diferansiyel 

denklemlerin sayısal çözümlerini elde etmek için çarpımsal Adams Bashforth-Moulton 

yöntemlerini geliştirdi. Bashirov ve Rıza kompleks değerli fonksiyonlar için çarpımsal türevleri 

inceledi. Yalçın, Çelik ve Gökdoğan çarpımsal Laplace dönüşümünü tanımlamışlar ve 

çarpımsal Laplace dönüşümünü kullanarak bazı çarpımsal lineer diferansiyel denklemlerin 

çözümünü bulmuşlardır. Bhat et al. Çarpımsal Fourier dönüşümünü tanımladı ve çarpımsal 

Fourier dönüşümü yardımıyla çarpımsal diferansiyel denklemlerin çözümünü araştırdı. Bhat et 

al. çarpımsal Sumudu dönüşümünü tanımladı ve çarpımsal Sumudu dönüşümünü kullanarak 

bazı çarpımsal diferansiyel denklemlerin çözümünü buldu. Yalçın ve Dedeturk, birinci ve ikinci 

mertebeden çarpımsal adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünü bulmak için çarpımsal 

diferansiyel dönüşüm yöntemini sunmuşlardır. Bu çalışmada çarpımsal Taylor serisi (MTS), 

çarpımsal Taylor polinomları (MTP) ve çarpımsal kuvvet serileri (MPS) çarpımsal kuvvet 

serileri yönteminin (MPSM) tanımları verilmiştir. Yüksek mertebeden (3. ve 4. mertebe) 

çarpımsal lineer diferansiyel denklemlerin (MLDE) çözümleri çarpımsal kuvvet serileri 

(MPSM) yöntemi ile yapılmıştır. Bu çalışmalar sayısal örneklerle desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çarpımsal Türev, Çarpımsal Lineer Diferansiyel Denklem, Çarpımsal 

Taylor Serisi, Çarpımsal Kuvvet Serileri Metodu 
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ON SOLUTIONS OF HIGHER-ORDER MULTIPLICATIVE LINEAR 

DIFFERENTIAL EQUATIONS BY MULTIPLICATIVE POWER SERIES METHOD 

 

ABSTRACT 

Geometric analysis, known as non-Newtonian analysis, was first expressed by Dick Stanley as 

multiplicative analysis. Addition and subtraction in classical analysis corresponds to 

multiplication and division operations in geometric analysis. For this reason, geometric analysis 

is called multiplicative analysis. In the following years, some studies on multiplicative analysis 

were made by Duff Campell. In 2008, Bashirov, Mısırlı, and Özyapıcı defined the basic 

concepts of multiplicative analysis and gave some applications. Mısırlı and Gurefe developed 

the multiplicative Adams Bashforth-Moulton methods to obtain numerical solutions of 

multiplicative differential equations. Bashirov and Riza studied the multiplicative derivatives 

for complex valued functions. Yalçın, Çelik and Gökdoğan defined the multiplicative Laplace 

transform and found the solution of some multiplicative linear differential equations by using 

the multiplicative Laplace transform. Bhat et al. described the multiplicative Fourier transform 

and investigated the solution of multiplicative differential equations with the help of the 

multiplicative Fourier transform. Bhat et al. defined the Sumudu multiplicative transform and 

found the solution of some multiplicative differential equations using the Sumudu transform. 

Yalçın and Dedeturk presented the multiplicative differential transform method to find the 

numerical solution of first and second order multiplicative ordinary differential equations.  

In this study, the definitions of multiplicative Taylor series (MTS), multiplicative Taylor 

polynomials (MTP) and multiplicative power series (MPS) multiplicative power series method 

(MPSM) are given. Solutions of higher order (3rd and 4th order) multiplicative linear 

differential equations (MLDE) are done with multiplicative power series method (MPSM). 

These studies are supported by numerical examples. 

Keywors: Multiplicative Derivative, Multiplicative Linear Differential Equation, 

Multiplicative Taylor Series, Multiplicative Power Series Method 
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ÖZET 

Klasik analiz, 17.yüzyılda Gottfried Leibniz ve Isaac Newton tarafından türev ve integral 

kavramları baz alınarak tanımlanmıştır. Bu analizde toplama ve çıkarma işlemi kullanıldığından 

bu analiz toplamsal analiz olarak ifade edilmektedir. Klasik analiz esas alınarak farklı aritmetik 

işlemlerin kullanıldığı alternatif analizler de tanımlanmıştır. Örnek olarak, 1887’ de Vito 

Volterra tarafından geliştirilen Volterra tipi analiz olarak bilinen analizdir (Volterra ve 

Hostinsky, 1938). Bu yeni analizde çarpma işlemi temel alındığı için bu analize çarpımsal 

analiz (multiplikatif analiz) de denilmektedir. Michael Grossman ve Robert Katz tarafından 

1967 ve 1970 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda geometrik analiz, bigeometrik 

analiz ve anageometrik analiz olarak adlandırılan yeni analizler tanımlanmıştır. Non-

Newtonian analiz olarak da adlandırılan bu yeni analiz ile ilgili bazı temel tanım ve kavramlar 

verilmiştir (Grossman ve Katz, 1972). Grossman ve Katz tarafından ortaya konulan Non- 

Newtonian analizleri içinde bir diğer önemli analiz ise geometrik analizdir. Toplama ve 

çıkarma işleminin klasik analizdeki rolünü, geometrik analizde çarpma ve bölme işlemi 

almıştır. Bu nedenle Dick Stanley tarafından geometrik analiz çarpımsal analiz (multiplicative 

calculus) olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada, klasik analizden bilinen değişken katsayılı 

lineer diferansiyel denklemlerin özel bir hali olan Cauchy-Euler diferansiyel denklemi ve 

Legendre diferansiyel denkleminin teorisi esas alınarak, Çarpımsal analizde değişken üslü 

lineer diferansiyel denklemlerin özel bir hali olan çarpımsal Cauchy-Euler diferansiyel 

denklemi ve çarpımsal Legendre diferansiyel denkleminin teorisi verilerek bu özel 

denklemlerin çözümleri araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda çarpımsal analizde ki 

Cauchy-Euler diferansiyel denklemi ve Legendre diferansiyel denkleminin çözümlerinin klasik 

analizdeki çözümlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca çarpımsal mertebe düşürme metodu 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çarpımsal Türev, Çarpımsal Cauchy-Euler Diferansiyel Denklemi, 

Çarpımsal Legendre Diferansiyel Denklemi, Çarpımsal Mertebe Düşürme Metodu 
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THE SOLUTION OF CAUCHY-EULER AND LEGENDRE DIFFERENTIAL 

EQUATION ON MULTIPLICATIVE CALCULUS 

 

ABSTRACT 

Classical analysis was defined by Gottfried Leibniz and Isaac Newton in the 17th century, based 

on the concepts of derivative and integral. Since addition and subtraction are used in this 

analysis, this analysis is expressed as additive analysis. Alternative analysis using different 

arithmetic operations are also defined based on classical analysis. An example is the analysis 

known as Volterra-type analysis, developed by Vito Volterra in 1887 (Volterra ve Hostinsky, 

1938). Since this new analysis is based on multiplication, this analysis is also called 

multiplicative analysis. As a result of the studies carried out by Michael Grossman and Robert 

Katz between 1967 and 1970, new analyzes called geometric analysis, bigeometric analysis and 

anageometric analysis were defined. Some basic definitions and concepts related to this new 

analysis, also called non-Newtonian analysis, are given (Grossman and Katz, 1972). Another 

important analysis among non-Newtonian analysis put forward by Grossman and Katz is 

geometric analysis. The role of addition and subtraction in classical analysis has been replaced 

by multiplication and division in geometric analysis. For this reason, geometric analysis was 

named by Dick Stanley as multiplicative analysis (multiplicative calculus). In this study, based 

on the theory of the Cauchy-Euler differential equation and the Legendre differential equation, 

which is a special case of linear differential equations with variable coefficients known from 

classical analysis, In the multiplicative analysis, the multiplicative Cauchy-Euler differential 

equation, which is a special case of variable exponential linear differential equations, and the 

theory of the multiplicative Legendre differential equation are given and the solutions of these 

special equations are investigated. As a result of these studies, it was seen that the solutions of 

the Cauchy-Euler differential equation and Legendre differential equation in the multiplicative 

analysis are compatible with the solutions in the classical analysis. In addition, multiplicative 

reduction of order method is given. 

Keywors: Multiplicative Derivative, Multiplicative Cauchy-Euler Differential Equation, 

Multiplicative Legendre Differential Equation, Multiplicative Reduction of Order Method 
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ÖZET 

İnsan doğduğu andan itibaren toplum tarafından toplumun değerlerini, kalıplarını içeren 

cinsiyet rolleri kişiye aktarılır. Bu roller kimi kültürde hatta aynı kültürde olup farklı yaşantılara 

sahip kimi ailelerde daha eşitlikçi kimilerinde ise daha geleneksel olabilmektedir. Yetişkin olan 

her birey bu rollerle birlikte hayatını şekillendirir, beklentilerini oluşturur. Evlilik kararı da 

kadın ve erkeğin hayatındaki en önemli kararlardan biri olup bu kararı etkileyen birçok faktörü 

içerir. Evlilik kararı alan kadın ve erkek ailesinden, içinde yaşadığı toplumdan ve onun 

kültüründen etkilenmesi kaçınılmazdır. Araştırmanın amacı toplumsal cinsiyet rollerinin evlilik 

beklentisi ve evliliğe yüklenen anlam arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Samsun'da yaşayan, 18 yaşını doldurmuş, 

bekar erkek ve kadın yetişkinler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise ölçüt örnekleme 

yöntemi ile belirlenmiş olup 311 kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri kişisel bilgiler 

formu, evliliğe yüklenen anlam ölçeği ve evlilik beklentisi ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. 

Çalışmanın verileri normallik varsayımını karşıladığından dolayı parametrik testler 

uygulanmıştır. Analizler sonucunda kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde daha eşitlikçi bir 

tutuma sahip olduklarına ulaşılmıştır. Evliliğe yüklenen anlam ve evlilik beklentisi arasındaki 

yüksek düzeyde pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Evlilik Beklentisi, Evliliğe Yüklenen 

Anlam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242



 

 

 

 

THE RELATİONSHİP OF GENDER ROLES WİTH EXPECTATİONS TO 

MARRİAGE AND THE MEANİNG ATTACHED TO MARRİAGE 

 

 

ABSTRACT 

From the moment a person is born, the gender roles that include the values and patterns of the 

society are transferred to the person by the society. These roles can be more egalitarian in some 

cultures or even in the same culture and in some families with different experiences and more 

traditional in others. Every individual who is an adult shapes his life with these roles and creates 

his expectations. The decision to marry is one of the most important decisions in the lives of 

men and women and includes many factors that affect this decision. It is inevitable that the man 

and woman who decide to marry will be affected by their family, the society they live in and 

their culture. The aim of the research is to examine the relationship between gender roles, 

expectation of marriage and the meaning attributed to marriage. Relational screening model 

was used in the study. The population of the research consists of single male and female adults 

who are 18 years old and live in Samsun. The sample of the study was determined by the 

criterion sampling method and consists of 311 people. The data of the study were obtained 

through the personal information form, the meaning attributed to marriage and the marriage 

expectation scale. Since the data of the study met the normality assumption, parametric tests 

were applied. As a result of the analyzes, it has been found that women have a more egalitarian 

attitude in gender roles. It has been observed that there is a high level of positive relationship 

between the Meaning Attributed to Marriage and the Expectation of Marriage. 

Keywords:Gender, Gender, Marriage Expectation, Meaning Attributed to Marriage 

   

243



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

244



 

İÇ ANADOLU KURAK SAHALARINDA EKOSİSTEM RESTORASYONUNDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

 

Prof. Dr. Oktay YILDIZ 

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Toprak ve Ekoloji 

Orcid No: 000-0002-8058-4506 

oktayyildiz@duzce.edu.tr 

 

 

ÖZET 

İklim değişikliği karşısında en hassas ekosistemlere sahip İç Anadolu kurak sahalarında uzun 

yıllardır ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu tür sahalarda restorasyon çalışmaları oldukça 

pahalı ve uzun zaman almaktadır. Bu çalışmanın amacı geniş çaplı ve pahalı uygulama projelerine 

yön verecek verilerin toplanması için ekosistem değişkenlerinin analizini yaparak öne çıkan 

kısıtların belirlenmesidir. Bu amaçla İç Anadolu kurak sahalarında 15 yıldır yapılan çalışmaların 

sonuçları değerlendirilmiştir. Şimdiye kadar elde edilen veriler yöredeki türlerin tutma ve büyüme 

başarısında rekabetten çok iklim koşullarının belirleyici olduğuna işaret etmektedir. Yöre 

ortalaması olarak 300 mm yağış ifade edilmesine rağmen yağışlar zamansal olduğu kadar 

mekânsal olarak ta farklılık göstermektedir. Ölümlerin çoğunun ilk yıllarda gerçekleştiği, ilk 10 

yıldan sonra fidan köklerinin derinlerdeki toprak suyuna ulaşmasıyla ölümlerinin azaldığı tespit 

edilmiştir. Bu nedenle ağaçlandırmanın ilk yıllarında tutma başarısını arttırmak için fidanların 

sudan daha fazla yararlanmasını sağlayacak su hasadı veya çukur dikimi gibi farklı dikim 

yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. İç Anadolu kurak sahaları uzun yıllardır otlatma ve 

tarım amaçlı kullanımlar nedeniyle tahrip edilmiştir. Otlatma baskısına bağlı olarak sahada 

hayvanların tercih etmediği otsu türler kalmıştır. Marjinal sahaların tarıma açılması sonucu çok 

büyük alanlarda meralar tahrip edilmiş ve koruyucu yer örtüsünü kaybeden topraklarda şiddetli 

rüzgar erozyonları görülmeye başlanmıştır. Sahaların otlatma ve insan baskısına kapatılmasıyla 

yer-örtücülerin hızla çoğalıp mineral toprak yüzeyini kapattığı belirlenmiştir. Bu nedenle rüzgar 

erozyonunun şiddetli olduğu kısımlarda belirli bölgeler şeritler halinde tahribe kapatılmalı ve aktif 

restorasyon çalışmalarına başlanmalıdır. Aktif restorasyon çalışmalarında sahada bulunmayan 

azot bağlayan türler getirilerek bu türlerin rekabette sahadaki diğer türlere göre teşvik edilerek 

toprak verimliliğinin arttırılması sağlanmalıdır. Toprakların organik madde ve azot içeriği düşük, 

kireç içerikleri ve pH değerleri yüksektir. Yörede oldukça az sayıda olan bitki beslenmesi ile ilgili 

çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Taban arazilerde bitki yetişmesi açısından en sorunlu 

topraklara sahip sodik ve tuzlu-sodik sahalara rastlanmaktadır. Bu tür sahaların bitki örtüsü zayıf 

olduğundan ve toprağın mimari yapısı bozulduğundan erozyona en hassas sahalardır. Restorasyon 

çalışmalarında bu tür sahalara öncelik verilmelidir 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kurak Sahalar, Restorasyon, İç Anadolu 
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LIMITATIONS ENCOUNTERED IN ECOSYSTEM RESTORATION IN CENTRAL 

ANATOLIA DRY-LANDS 

 

 

 

ABSTRACT 

Afforestation studies have been carried out for many years in the drylands of Central Anatolia 

where the most sensitive ecosystems of Turkey are located in the face of climate change. 

Restoration work at these harsh environment is quite expensive and takes a long time. The aim of 

this study is to determine the prominent constraints by analyzing ecosystem variables that will 

guide large-scale and expensive application projects. For this purpose, the results of studies 

conducted for 15 years in the arid areas of Central Anatolia have been evaluated. Data collected 

so far indicates that climatic conditions are more decisive than plant competition in the survival 

and growth performance of planted species in the region. Although 300 mm of precipitation is 

reported as the regional average, the precipitation varies spatially as well as temporally. It has been 

determined that most of the deaths occur in the first years, and after the first 10 years, their death 

rate is reduced when the roots of seedlings reach the soil water in the lower profiles. To increase 

seedling survival rates at the establishment stage, it is necessary to develop different planting 

methods such as water harvesting or pit planting that will allow seedlings to benefit more from 

water in the first years of afforestation. The drylands of Central Anatolia have been disturbed due 

to grazing and agricultural uses for many years. The species that animals do not prefer have 

remained on the site due to grazing pressure. Conversion of marginal areas to agriculture have 

been exposed vast areas to severe wind erosion on soils that have lost their protective ground cover. 

Studies showed that exclusion of grazing and human pressure help to reduce wind erosion by 

proliferating ground-cover vegetation. Therefore, in places where wind erosion is severe, certain 

areas should be designated for active restoration Works. In active restoration works, nitrogen-

fixing species should be introduced and these species should be encouraged to compete to other 

species in the site to increase soil fertility. Soils have low organic matter and nitrogen content but 

high lime content and pH values. The studies on plant nutrition is scarce for the region. To better 

understand plant growth performance the number of these studies should be increased. Sodic and 

saline-sodic soils, the most problematic soil types in terms of plant growth, are found on the 

bottomlands. Since the vegetation cover of such sites is poor and the soil structure is disturbed, 

they are the most susceptible land types to wind erosion. Priority should be given to such sites in 

the restoration work 

Keywords: Climate Change, Arid lands, Restoration, Central Anatolia 
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1.GİRİŞ   

İklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması için farklı coğrafyalardaki ekosistemlerin 

yapısı ve işlevine yönelik nasıl müdahaleler yapılması gerektiği bilim adamları ve yöneticilerin 

karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardandır. Kuraklık, çölleşme, arazi bozulmaları ve iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik yerel ve küresel ölçekte politikalar geliştirmeye ve 

uygulamalara yönelik çabalar olmasına rağmen kurak ve yarı-kurak sahalardaki ekosistemlerin 

yapısı ve işlevleri hakkındaki bilgiler oldukça yetersizdir.  

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyası İklim değişikliğinden en çok etkilenecek 

bölgeler arasında yer almaktadır. İklim değişikliği karşısında en hassas ekosistemlere sahip İç 

Anadolu kurak sahalarında restorasyon amaçlı uzun yıllardır ağaçlandırma çalışmaları 

yapılmaktadır. Bu tür sahalarda restorasyon çalışmaları oldukça pahalı ve uzun zaman almaktadır. 

Bölgede yapılan çalışmalarda genel olarak tür seçimi daha çok var olan koşullar dikkate alınarak 

yapılmaktadır. Tür seçiminin dışındaki ekolojik koşullar ise yeteri kadar analiz edilmemektedir. 

Fakat bitkilerin sahaya yerleşmesi, tutma ve büyüme performansları sadece doğru türlerin 

seçimine değil ekosistemin bitki büyümesine etki eden değişkenlerinin iyi analiz edilmesine 

bağlıdır. Bu çalışmanın amacı geniş çaplı ve pahalı uygulama projelerine yön verecek verilerin 

toplanması için ekosistem değişkenlerinin analizini yaparak öne çıkan kısıtların belirlenmesidir.  

 

2-MATERYAL VE YÖNTEM 

İklim değişikliği senaryosuna göre Türkiye’nin en hassas ekosistemlerine sahip iç Anadolu’nun 

kurak ve yarı-kurak sahalarında yer alan ağaçlandırma çalışmalarında öne çıkan kısıtlamalar 

yörede 15 yıldır yapılan çalışmaların sonuçlarına dayanılarak değerlendirilmiştir. 

 

3-BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.Kuraklık 

Karasal iklim etkisi altında bulunan bölgede büyüme sezonu boyunca nem açığı bulunmaktadır 

(Özyuvacı, 1999; Atalay, 2002). Bölge 300 mm civarında toplam yıllık yağış ve 11 C0 ortalama 

sıcaklıkla Türkiye’nin en kurak sahalarına sahiptir. Bölgenin tamamını yansıtacak şekilde Konya, 

Ereğli ve Aksaray üçgenindeki meteoroloji istasyonlarının son 60 yıllık verileri kullanılarak 

oluşturulan Thornthwaite su bilançosuna göre bölgede Mayıs’tan Ekim’e kadar su açığı 

görülmektedir (Şekil 8 a, b ve c).  
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   (a)       (b) 

 
                                            (c)       

Şekil 1. Aksaray (a), Ereğli (b), Konya (c), Meteoroloji İstasyonu Verilerine Göre Bölgenin Thornthwaite Su Bilançosu 

 

İç Anadolu kurak sahalarında yağış, sıcaklık ve toprak özellikleri mekânsal ve zamansal (aylık ve 

yıllık) olarak değişkenlik göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Aksaray İç Anadolu’nun kurak Bölgesinde son 50 yılın yağış değişkenliği 

 

248



 

İklim verileri uzun yılların ortalaması olarak verildiğinden bu değerler sahalardaki zamansal ve 

mekânsal dağılımı yansıtmamaktadır. Fakat bitkilerin sahaya yerleşmesi ve gelişiminde toplam 

yağış kadar yağış rejimindeki düzenlilik ve mekânsal dağılımının da önemli olduğu 

düşünülmektedir. Örneğin bir yılın daha kurak bir yılın daha nemli geçmesi yıllar arasındaki fidan 

tutma başarısını değiştirmektedir. Ayrıca kışın yağan karlar her yere eşit miktarda düşse bile 

rüzgarlarla savrulmaktadır. Rüzgarın biriktirdiği yerlerdeki topraklar rüzgar etkisiyle bir çeşit su 

hasadı yaparak daha fazla yağış alırken karın taşındığı yerlerdeki topraklar daha kurak olarak 

büyüme sezonuna girmektedir. Bu da sahalar arasında fidan tutma başarısında farklılıklara neden 

olmaktadır. 

 

 
Şekil 3. İç Anadolu kurak sahalarında kar şeklinde düşen yağışın mekânsal dağılımı rüzgarlarla etkilenmektedir. 

 

Yöredeki türlerin ağaçlandırma başarısında topraktaki nem açığının diğer değişkenlere göre daha 

belirleyici olduğu düşünülmektedir. Yağışların kesilmesiyle Mayıs sonu üst toprak kurumaya 

başlamaktadır. Dolayısıyla bu sahalarda çoğu bitkiler için büyüme sezonu kuraklıktan dolayı yaz 

ortasında sonlanmaktadır. Fakat ileriki yaşlara kadar kurumayıp derinlerdeki su kaynağına ulaşan 

bitkilerin büyümeye performanslarının göreceli olarak arttığı gözlemlenmiştir.  

Ağaçlandırma sahalarında fidan ölümlerinin çoğunun ilk yıllarda gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle ağaçlandırmanın ilk yıllarında fidanların sudan daha fazla yararlanması sağlanmalıdır. 

Ayrıca ağaçlandırmanın ilk yıllarındaki fidanların yaşama ve büyüme performansları ile ileriki 

yıllarda gösterecekleri performansları türe göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin Yildiz 

ve ark. (2022) tarafından yapılan çalışmada yöredeki karaçamların 2/3’ü ağaçlandırmanın ilk 

yıllarında kurumasına ve kalan bireylerin de ilk yıllarda oldukça yavaş büyümesine rağmen 15-17 

yaşlarından itibaren karaçamın boy artımında ani bir artış olduğu görülmüştür. 
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Özellikle 20-25 yıllık dönemdeki beş yıllık göreceli artım oranının diğer türlerinkinden yaklaşık 

% 50 daha yüksek olması ibrelilerin iletim borularının (traheid) özellikle bitki boylandıkça daha 

belirgin olan su kolonunun kırılmasına (cavity) karşı daha dirençli olmasından kaynaklanabilir. 

Bir diğer olasılık ise karaçam köklerinin toprak profilinin daha alt kısımlarındaki nemli toprağa 

ulaşmış olmasıdır. Eğer bu olasılık doğru ise iklim değişikliğinde yüzey topraklar daha kurak 

olacağından taban suyunu daha iyi kullanan türlerin ileride yaşama şansı artacaktır.  

Bir başka olasılık ise taban suyunun daha da aşağı inecek olmasından dolayı türlerin varlığını 

sürdürmesini suya ulaşım değil, olan suyun kullanım randımanın belirleyecek olmasıdır. Zira, 

Yılmaz (2010) 1982-2007 yılları arasında Konya ovasında yeraltı su seviyesinin yılda 0.5 

metreden fazla düştüğünü belirtmektedir.   

Kurak sahalarda toprak suyu çoğu zaman bitki büyümesi için kıt olmasına karşı yağış rejimine 

bağlı olarak belirli zamanlarda artmaktadır. Topraktaki kaynaklar zamanla değiştiğinden bitkiler 

kaynakların yararlanılabilirliği açısından iki ayrı süreçle karşı karşıyadır. Kaynağın bol ve 

büyümenin çoğunun gerçekleştiği salım dönemi (pulse periyod) ve bitki alınımı için kaynağın çok 

kıt ve kaynak kıtlığından dolayı ölümlerin çoğunun gerçekleştiği salımlar arası dönem. Su sorunu 

olmayan ortamlarda salımlar arası dönem göreceli olarak kısa ve seyrektir. Fakat kurak sahalarda 

salımların sıklığı (frekans) azalmakta ve salınımlar arası dönem uzamaktadır. Bu nedenle 

salınımlar arası dönem uzadıkça salınımlar arası süreçteki işlevler bireyler ve populasyonların 

sürekliliğinde daha etkili olabilmektedir. Strese dayanıklı bitkilerin sahada varlığını sürdürmeleri 

salınımlar arası dönemde kıt kaynaklara rağmen yaşayabilme yeteneğine bağlıdır (Goldberg ve 

Novoplansky, 1997). Grime (1979) verimsiz ortamlarda zayıf rekabetçi fakat strese çok dayanıklı 

bitkilerin baskın olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla türler arasındaki yaşama oranı ve büyüme 

performansı farklılıkları özellikle bahardaki yağış sırasında ve yaz kuraklığının yaşandığı 

dönemdeki bitki stratejilerinin farklılığından kaynaklanabilir. Bütün bu soruların yanıtı için farklı 

türlerin farklı yaşlarındaki bireylerinin kullandıkları su kaynağının belirlenmesi gerekmektedir.  

 

3.2. Tahrip 

İç Anadolu kurak sahaları uzun yıllardır otlatma ve tarım amaçlı kullanımlar nedeniyle tahrip 

edilmiştir.  
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Şekil 4. İç Anadolu kurak sahalarında otlatma baskısı 

 

Özellikle 1950’lerden sonra marjinal sahaların tarıma açılması sonucu çok büyük alanlarda 

meralar tahrip edildiğinden koruyucu yer örtüsünü kaybeden topraklar üzerinde şiddetli rüzgar 

erozyonları görülmeye başlanmıştır (Tavşanoğlu, 1976; Yıldız ve ark., 2017; 2018a, 2018b, Yıldız, 

2019). 

Rüzgar erozyonunu önlemek amacıyla 1950’lerin ikinci yarısından itibaren ağaçlandırma 

çalışmaları başlamış ve çok sayıda tür farklı yörelerde kullanılmıştır.  Fakat  bu çalışmalara ait ilk 

yılların fidan tutma ve büyüme başarısını gösteren veriler toplanmasına rağmen, uzun vadede 

ekosistemin yapısı ve işlevinde meydana gelen değişikliklerle ilgili veriler eksiktir. Bu amaçla 

Yıldız ve ark. (2022) tarafında Ekecek dağından başlayarak güneyde Karapınar ve batıda 

Karaman’a kadar olan bölgedeki ağaçlandırma sahalarında farklı yaşlardaki türler örneklenmiş, 

toprak ve toprak üstü bileşenlerin değişim seyri tespit edilmiştir. Bu çalışmada ilk yıllarda başarılı 

gibi görünen bazı türlerin ileriki yıllarda aynı başarıyı göstermediği, ilk yıllarda önemli miktarda 

kayıp veren türlerin ise ileriki yıllarda yaşama oranı olarak durağan hale geldiği fakat büyüme 

performansının çok iyi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla ağaçlandırma gibi uzun vadeli 

planlamalar için kısa vadeli sonuçlar değil uzun vadeli sonuçların değerlendirilmesinin daha 

sağlıklı olacağı görülmektedir.  

Ayrıca sahaların otlatmaya ve insan baskılarından korunmasıyla bitki örtüsünün mineral toprak 

yüzeyini kapattığı ve 10 yıldan sonra toprakta karbon ve azot miktarlarının önemli oranda artmaya 

başladığı belirlenmiştir (Yıldız ve ark., 2022). 
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Şekil 5. Hayvan ve insan baskısından korunan sahalarda bitki örtüsü hızlı bir şekilde toprak yüzeyini kapatmaktadır. 

 

Dolayısıyla aktif restorasyon çalışmaları yapılamasa bile sadece sahaların korumaya alınmasıyla 

bile çıplak toprak yüzeyleri rüzgar erozyonuna karşı kısmen de olsa korunabileceği 

düşünülmektedir.  

 

3.3. Toprak özellikleri 

Bölgede eski göl yatağındaki sahalarda kumlu milli malzemelerini içeren alüviyal topraklar ile 

eğimli arazilerdeki toprakların aşındığı yerlerde anamateryalin özelliğini belirgin olarak yansıtan 

intrazonal topraklar yaygındır (Yıldız, 2018b). Bölgede bozkır bitki örtüsü altında B horizonunda 

kireç birikiminin yer aldığı kahverengi topraklar hakimdir. 

Yağışın biraz arttığı yörelerde kurakçıl orman örtüsü ve antropojen bozkır alanlarında kireç 

birikim katmanı B horizonun altlarına doğru ilerlemiştir. İklim ile birlikte toprak gelişiminin zayıf 

olması sonucu toprağın su depolama kapasitesi zayıftır. Yağışın ve buna bağlı olarak yıkanmanın 

azlığı nedeniyle baz oluşturan iyonlar ve karbonatlar toprak profilinin üst katmalarında yoğun 

halde bulunmaktadır (Dregne, 1976; Fanning ve Fanning, 1989; Brady ve Weil, 1999). Aksaray, 

İncesu, Karapınar, Sazlıpınar bölgesinde gerçekleştirilen projelerde bölgenin genel olarak toprak 

yapısının ilk 20 cm’de kumlu balçıktan killi yapıya kadar değiştiğini ve yüksek oranda kireç 

içerdiğini göstermektedir (Yildiz ve ark.,2017; 2018a; 2018b).  Yıldız ve ark. (2014, 2015a, 2015b, 

2017) yöredeki sahaların çoğunda toprakların 70-80 cm derinliğinde sert ve geçirimsiz tabaka 

(hardpan) oluşturduğunu ve bu nedenle yapılan bütün ağaçlandırma çalışmalarında alt toprak 

işlemesinin ağaçlandırma çalışmalarının en önemli parçası olduğunu düşünülmektedir.  
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Yörede bitki beslemesi ile ilgili çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bitkilerin 

performanslarında beslenmenin önemi bu yöreler için değerlendirilememektedir. Genel olarak 

toprakların organik madde ve azot içeriği düşük, kireç içerikleri ve pH değerleri yüksektir. Bu tür 

sahalarda makro besin elementlerinden fosfor (P) ve mikro besin elementlerinden demir (Fe) ve 

çinko (Zn) alımında sıkıntılar olabilir. Ayrıca yörede volkanik kökenli kolloidler olan 

imogolitlerin de fosfor alımını zorlaştıracağı düşünüldüğünde bu tür besin elementlerinin alımı ve 

bitkilerin büyüme performanslarına yönelik çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Bunun 

yanında taban arazilerde bitki yetişmesi açısından en sorunlu topraklara sahip sodik ve tuzlu-sodik 

sahalara rastlanmaktadır. Bu tür sahaların bitki örtüsü zayıf olduğundan ve toprağın mimari yapısı 

bozulduğundan erozyona en hassas sahalardır. Restorasyon çalışmalarında bu tür sahalara öncelik 

verilmelidir. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

İç Anadolu kurak sahalarında uzun yıllardır ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda genel olarak dikilen fidanların ilk yıllarına ait tutma ve büyüme performansları 

değerlendirilmektedir. Uzun yıllardır insan ve hayvan baskısı altında tahrip edilmiş bu tür sorunlu 

sahaların restorasyonu oldukça uzun yıllar almakta ve pahalı bir uğraştır. Başarı şansını arttırmak 

için ekosistem değişkenlerinin iyi analiz edilmesi ve her bir kısıtlayıcı değişkenin nasıl aşılması 

gerektiğine yönelik araştırma projeleri yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda geniş çaplı 

uygulama projeleri yapılmalıdır.   
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ÖZET 

Triploidi, canlının bir hücre nükleusunda normalde bulunması gereken iki set kromozom yerine 

üç set kromozom bulundurması halidir. Triploidi oluşumu bir çeşit kromozomal manipülasyondur. 

Triploidizasyon genellikle üreme yeteneği olmayan yani kısır birey üretimi için kullanılmakta 

olup, daha çok kısır salmonid elde etmek amacıyla kullanılır ve su ürünleri yetiştiriciliğine birçok 

fayda sağlar. Alabalıklarda erken olgunlaşma metabolik enerjinin vücut büyümesinden gonad ve 

yumurta gelişmesine aktarılmasına ve neticesinde et kalitesinin ve albenisinin azalmasına yol 

açarak ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Triploid balık üretimi bu sorunu %100 çözmese de 

büyük ölçüde üstesinden gelmektedir. Kısır triploid balıklar populasyondaki aşırı balık miktarını 

engellemek ve ortamın biyolojik kontrolü gibi çeşitli stok yönetimi çalışmalarında da 

kullanılmaktadır. Çoğu balık türünde triploidler, diploidlere oranla bazı durumlarda daha iyi 

hayatta kalma oranı, hücre büyüklüğünün daha fazla olması, cinsi olgunluk yaşından sonra da daha 

fazla büyüme oranı ve yem dönüşüm oranı sergileyen bireyler elde edilebilmesinden dolayı 

yetiştiricilikte tercih sebepleri arasındadır. Ancak bunlar cinsi olgunlaşmanın başlangıç evresine 

gelinceye kadar kendisini göstermemektedir. Bu tür manipülasyonların en önemli yararı, 

metabolik enerjinin gamet üretiminin yerine somatik büyüme için kullanılmasıdır. Triploid 

balıklar orijinal rengini korurlar ve bu tüketicinin dikkatini çeker. Triploidizasyon, alabalıkların 

özelliği olan maturasyona bağlı ölüm oranını azaltır ve et kalitesini artırır. Bu çalışmada; balıklarda 

triploidizasyon, triploidi uygulama ve metodları, triploid balıklarda bazı anatomik ve histolojik 

bozukluklardan bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Triploidizasyon, triploid, diploid, kromozom, alabalık, kısırlık 
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TRIPLOIDIZATION IN FISH 

 

  

 

ABSTRACT 

Triploidy is the condition in which an organism has three sets of chromosomes in a cell nucleus 

instead of the usual two. Triploidy formation is a form of chromosomal manipulation. 

Triploidization is generally used for the production of infertile individuals, sterile individuals, and 

it is used to obtain more sterile salmonids and provides many benefits to aquaculture. Early 

maturation in trout leads to the transfer of metabolic energy from body growth to gonad and egg 

development, resulting in a decrease in meat quality and attractiveness, resulting in economic 

losses. Although triploid fish production does not solve this problem 100%, it largely overcomes. 

Infertile triploid fish are also used in various stock management studies such as preventing 

excessive fish in the population and biological control of the environment. In most fish species, 

triploids are among the reasons for preference in aquaculture due to the fact that in some cases 

better survival rate, higher cell size, higher growth rate and feed conversion rate can be obtained 

after the age of sexual maturity compared to diploids in some cases. However, these do not show 

themselves until they reach the stage of the beginning of sexual maturation. The most important 

benefit of such manipulations is that metabolic energy is used for somatic growth rather than 

gamete production. Triploid fish retain their original color and this attracts the attention of the 

consumer. Triploidization reduces mortality due to maturation, which is characteristic of trout, and 

improves meat quality. In this study; triploidization in fish, its application and methods, some 

anatomical and histological disorders in triploid fish will be mentioned. 

Keywords: Triploidization, triploid, diploid, chromosome, trout, sterility 
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GİRİŞ 

Dünya su ürünleri yetiştiriciliği, gıda üretimi içerisinde %3,1 ile çok hızlı bir gelişme 

göstermektedir. Karasal hayvan üretimi ve balıkçılık ile mukayese edildiğinde  %10’a yaklaşan 

bir büyümeye oranına ulaşmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yukarı yönlü bir ivmenin elde 

edilmesi;  su ürünlerine olan ihtiyacın ve balıkçılık üretiminin sınırlı kapasitede olmasındandır. Bu 

yüzden su ürünleri sektörünün, gelecek yıllarda besin ihtiyacının karşılanmasında üretim 

sistemleri içinde en büyük kapasiteye sahip olacağı öngörülmektedir. Bu kapasitenin zaman 

içerisinde ortaya çıkmasında biyoteknolojik yöntemler önemli bir role sahip olacaktır. Son yıllarda 

kaydedilen genetik alanındaki hızlı gelişmeler neticesinde, balık kültüründe uygulanan 

biyoteknolojik yöntemler gelişmiş ve bunlardan bir kısmı uygulanabilir olmasına rağmen, bir 

kısmı da ancak laboratuvar koşullarında yapılabilecek seviyededir. Suda yaşayan canlıların sayısı 

hem tür hem de birey bakımından diğer canlılardan çoktur. Omurgalıların %52’si balıklardır. 

Dünyadaki nüfus artışı ve doğal kaynakların giderek azalması nedeniyle protein ihtiyacının 

karşılanmasında su ürünleri yetiştiriciliğinin önemi artmaktadır. Dünyadaki en hızlı büyüyen gıda 

üretim sektörü, 2001-2011 yılları arasında ortalama %6 oranında büyüyen su ürünleridir. 2030 

yılına kadar dünyada yetiştiricilikten elde edilen miktarın iki kat daha artarak 80 milyon tonu 

aşacağı tahmin edilmektedir (Çelik vd., 2012). Ülkemiz ise, dünyada en hızlı büyüme gösteren 

ülkelerden birisidir. Türkiye’de yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2020 yılında %12,9 artmış ve 

üretimin 293 bin 175 tonu denizlerde, 128 bin 236 tonu iç sularda gerçekleşmiştir (TUİK, 

2021).Türkiye’de yetiştiricilikteki artış hızının sürekliliği için; yeni türlerin kültüre alınması 

gerekmektedir. Biyoteknolojik yöntemler çok daha yaygın bir şekilde kullanılıp alternatif 

kaynaklar arttırılmalı ve var olanlar daha verimli kullanılmalıdır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 

amaç; ihtiyaç duyulan, hızlı gelişen, hastalıklara karşı dirençli ve her türlü ortam koşullarına adapte 

olabilen ürün elde etmektir. Bunun için kullanılan biyoteknolojik yöntemlerden birisi ise 

kromozom manipulasyonlarıdır (ginogenesis, androgenesis, ve poliploidi). Bunların içerisinde de 

triploidizasyon, balık yetiştiriciliğinde en çok kullanılan yöntem olup (Dunham, 2004) genellikle 

üreme yeteneği olmayan bireyler elde etmek için kullanılırlar (Al-Sabti, 1991). Bu metotlar 

yardımıyla elde edilen kısır triploidler bir topluluktaki fazla yoğunluğu önlemek gibi çeşitli 

amaçlarla stok yönetimi çalışmalarında kullanılmaktadır (Kerby ve Harell, 1990).  
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Öte yandan, diploid balıklara oranla bilhassa yumurta ve sperm üretim döneminde daha iyi yaşama 

payı, hücrelerin büyüklüğü, eşeysel olgunluk döneminden sonra, fazla büyüme oranı ve yem 

değerlendirme gösteren bireyler elde edildiği için tercih edilmektedir. (Thorgaard, 1983). Bunların 

yanı sıra, triploidler yoğun yetiştiricilik koşullarında doğal davranışlar sergilemektedirler; doğal 

renklerini kaybetmezler, et kaliteleri doğal balıklarınkinden daha iyidir ve tüketiciler tarafından 

daha yüksek bir kalite olarak görülür (Teskeredzic vd., 1993 ve Poontawee vd., 2007). Kromozom 

manipülasyonu ile günümüz teknolojisinde ginogenetik, androgenetik, triploid ve tetraploid canlı 

üretmenin olası olduğu (Piferrer vd., 2000), akuatik canlılarda bu uygulamalar içinde 

triploidizasyon yönteminin yaygın olarak kullanıldığı belirtilmektedir (Maclean vd., 1999, Piferrer 

vd., 2000 ve Özden vd., 2003). Triploidizasyon da amaç normal spermatozoolar kullanılarak kısır 

balığı elde etmektir. Bu çalışmada; balıklarda triploidizasyon, triploidi uygulama metotları, 

triploid balıklarda bazı anatomik ve histolojik bozukluklardan bahsedilecektir. 

 

TRİPLOİDİZASYON 

Sucul canlılarda pazar boyuna ulaşma süresinin uzaması üretim maliyetlerini yükseltmesi, 

üretimin tüketimi karşılayamaması gibi sorunlara yol açması triploid birey elde etme çalışmalarını 

daha da arttırmıştır (Harrell, 1997). Triploid birey elde edilmesinin en önemli amacı da bu olumsuz 

özelliğin kısmen yok edilmesidir. Bu nedenle triploid organizmalarda, gonad gelişimi ile ilgili 

olarak enerji tüketiminin azaldığı ve üretimde yem dönüşümü oranının arttığı da kaydedilmektedir 

(Foresti vd., 1996). Triploid birey üretiminin bir diğer avantajı da, endemik olmayan triploid 

türlerin doğal populasyona zarar vermeden üretiminin kolaylıkla yapılabileceği şeklindedir 

(Maclean vd., 1999). Çünkü triploid bireyler kısır (steril) canlılardır ve gonad gelişimi için enerji 

tüketmezler (Özden vd., 2003). Kısırlaştırmada amaç metabolik enerjinin gamet gelişimi yerine 

büyümeye harcanmasını sağlamaktır. Bunun sonucunda balıklarda üreme aktivitesinin büyüme, 

yaşama ve et kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri önlenebilmektedir (Yeşilayer vd., 2008). 

Bilindiği gibi normal balıkların hücre çekirdeklerinde diploid 2n sayıda kromozom, triploid 

balıkların hücre çekirdeklerinde ise 3n sayıda kromozom bulunmaktadır. Triploid üretimini iyi 

anlayabilmek için mayoz bölünmeyi iyi anlamak gerekir. Triploidinin oluşturulma mekanizması, 

diploid mayotik ginogenezisin mekanizması ile aynıdır.  
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Diploid yumurtalar, normal erkek eşey hücreleri (sperm) ile döllendikten sonra sıcak, soğuk veya 

basınç şoku uygulamasıyla çekirdeğinde gerçekleşen son olgunlaşma bölünmesi (II. metafaz) 

durdurularak ikinci kutup hücresinin de yerinde kalması sağlanır. Böylece erkek eşey hücreleri 

(sperm) ile birlikte yumurta çekirdeğinde üç adet kromozom takımından ibaret triploidlik 

sağlanmış olur. Bu tür bireylerde üç adet kromozom takımı genellikle kutuplara eşit olarak 

dağılmazlar, bu nedenle triploid olarak meydana gelen gametlerin çoğunda genetik dengesizlik 

olacaktır. Kromozom sayısı arttıkça dengesiz gamet oluşumu ihtimali de artacaktır. Genetik 

dengesi bozuk gametlerin fonksiyon yapmaları ihtimali çok düşük olduğundan triploid balıkların 

devamlı üretilmesi için saf diploid ve tetraploid hatlar ile çiftleştirilmeleri gerekmektedir. Triploid 

bir balık ile diploid balık arasında morfolojik olarak farklılık bulunmamaktadır. Fakat hücresel 

düzeyde, diploid ve triploid arasındaki farklılıklar çok açıktır. İlk amfibian ve balık ile yapılan 

çalışmalarda, hücrelerin boyutu ve çekirdekleri, triploidlerin tanınmasında güvenilir olarak 

kullanılmıştır. Bu yaklaşımın önemli yönü, spesifik ve kolay tanınabilir dokuyu belirlemektir. En 

yaygın kullanılanı kırmızı kan hücreleridir. Kırmızı kan hücreleri ile triploidinin teşhisi deneyimli 

bir operatör için ilk bakışta açıktır (URL 1). 

 

 

  

 

 

Şekil 1. Triploid üretimi (Lutz, 2001) 
 

Triploid üretimi, verimliliği arttırmanın yanı sıra, bazı hedefler doğrultusunda biyoteknolojik araç 

olarak kullanılabilir. Akuatik vejetasyonun biyolojik kontrolünde triploid ot sazanı 3 kromozom 

takımıyla fonksiyonel olarak arınık olmaları nedeniyle kullanılmaktadır (Kerby ve Harell, 1990).   

Triploidizasyon uygulamasında normal spermatozoalar kullanılır ve amaç kısır balığı elde 

etmektir. 
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Sağım işleminin ardından zaman kaybetmeden çevresel şok ile triploid elde edilerek steril 

larvaların çıkacağı yumurtalar oluşturulur (Şekil 1). Şoklama sırasında, hidrostatik basınç ve 

kolşisin, ısı şoku (sıcak ve soğuk şok), N2O, sitokalasin B gibi kimyasallar kullanılmaktadır. 

Triploidler ayrıca tetraploid ve diploid çiftleşmesinden de üretilebilir (Okumuş, 2008).  

Balıkların çoğunda triploidler diploidlere oranla bazen önemli derecede daha iyi yaşama payı, 

büyüme oranı ve yem dönüşüm oranı gösterirler. Ancak cinsi olgunlaşmanın başlangıcına kadar 

bu özellik kendini gösterememektedir (Kerby ve Harell,1990). Triploid işlemi daha çok kısır 

salmonid elde etmek amacıyla kullanılır ve su ürünleri yetiştiriciliğine birçok fayda sağlar. Buna 

benzer işlemlerin sağladığı en önemli avantaj, vücuttaki enerjinin gamet üretiminin yerine balığın 

gelişimi için harcanmasıdır. Triploid balıklar orijinal rengini korurlar ve bu tüketicinin dikkatini 

çeker. Triploidizasyon, alabalıkların özelliği olan maturasyona bağlı ölüm oranını azaltır ve et 

kalitesini artırır. Öte yandan, kısır alabalıklar, yetişkin boya geldiklerinde dış görünüş bakımından 

kısır olmayan balıklarla aynıdır ve hareketlerini normal bir şekilde sergilemektedirler (Teskeredzic 

vd., 1993). Yapılan çalışmalar sonucu, erkek triploidler olgunlaşmakta ve sperm hücresi 

üretmektedirler fakat bu gametler döl verme yeteneğinden oldukça uzaktır çünkü anöploid 

kromozom komplementleri taşırlar. Triploid dişi balıklarsa kısır olup genellikle bağ dokudan 

ibaret olan ovaryumlarında birkaç olgunlaşmamış yumurta hücresi bulunabilir (McAndrew vd., 

1993 ve Özden vd., 2003).  

 

TRİPLOİDİ UYGULAMA METODLARI  

Triploidi uygulamaları su ürünleri yetiştiriciliğinde birçok araştırmacı tarafından yapılmış ve 

özellikle gökkuşağı alabalığında et kalitesi ve büyüme oranı bakımından olumlu sonuçlar elde 

edildiği belirtilmiştir (Sheehan vd., 1999 ve Poontawee vd., 2007). Gökkuşağı alabalığında 

triploidi yeni döllenmiş yumurtaların döllenmeden 20-40 dk. sonra sıcaklık artırılarak 28⁰C' de 10 

dk. süreyle inkübe edilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama yumurtalarda %90 

oranında bir triploidi oluşturur ve genellikle normal olarak döllenmiş ve inkübe edilmiş 

yumurtalara göre  %10-20 oranında ek ölüm görülür. Eğer suyun sıcaklığı 28⁰C'den yüksek olursa 

yüksek triploidi oranı üretir. Fakat mortalite oranı yükselir. Hâlbuki sıcaklık 26⁰C'den düşük olursa 

düşük sayıda triploidi ve mortalite oluşturur. Atlantik salmonunda sıcaklık şoku 32⁰C'de 5 dk. 

30⁰C'de 10 dk. döllenmeden 20-30 dk. sonra uygulaması başarı ile kullanılmaktadır. Bu türlerde 

ovaryum gelişmesi çok az ilerlemesine rağmen triploid dişiler kısırdırlar.  
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Atlantik salmonunda yüksek basınç şoku 3-6 dk. süreyle döllenmeden 20 dk. sonra uygulanması 

başarı ile kullanılmaktadır. Bu türde bu metot yüksek sıcaklık şoku tekniğine göre daha iyi bir 

hayatta kalma oranı sağlamaktadır. Triploidi yassı balıklardan kalkan ve pisi balığında, adi sazan, 

kanal yayın balığı ve tilapiyalarda başarıyla kullanılmaktadır (Shepherd ve Bromage, 1988). 

Benfey, (1999)’in bildirdiğine göre; triploid salmonidler diploidlerle beraber yetiştirildiğinde 

gelişmeleri ayrı ayrı yetiştirildiği durumdakine göre daha yavaş ve triploid balıkların diploid 

balıklardan ayrı tutulduğunda daha iyi geliştiklerini belirtmiştir (Ünlü, 2004). 

 

TRİPLOİD BALIKLARDA BAZI ANATOMİK VE HİSTOLOJİK BOZUKLUKLAR 

Diploid ve triploid gökkuşağı alabalığı arasında çok dikkati çekici morfolojik özelliğin olduğu 

Leary vd., (1985) tarafından ileri sürülmüştür. Bu durumun salmonid olmayan balıklar için de 

doğru olduğu Beck ve Biggers (1983), Bonar vd., (1988) tarafından ileri sürülmüştür. Triploid 

balıklarda morfolojik anormallik olarak alt çenede deformasyon tespit edildiği gibi triploid 

gökkuşağı alabalığında bazen dalağın iki parçaya ayrıldığı bildirilmiştir (Sutterlin vd., 1987 ve 

Okada, 1985). Triploid balıklarda birçok araştırıcı tarafından alt çenenin aşağıya doğru kavis 

oluşturmasıyla karakterize olan alt çene deformasyon sendromu ve kısa operkulum, skolozis, 

lordozis gibi omurgada bozukluklar, solungaç deformasyonları gibi iskelet deformasyonları 

bildirilmiştir (Benfey, 1999, Sadler vd., 2001 ve Ünlü, 2004). 

Avustralya'da 1990'lı yıllarda ticari olarak üretilmiş hepsi dişi triploid Atlantik salmonunda deniz 

suyuna geçiş döneminde %30 oranında alt çene deformasyon sendromu görülerek deniz kültür 

balığı üreticileri için ağır bir ekonomik kayba neden olduğu Avustralyalı araştırmacılar tarafından 

bildirildiği gibi, alt çene deformasyonu Kanada, İskoçya, İrlanda, Norveç ve Tasmanya'da 

salmonidlerin denize transferinden sonra ortaya çıktığı da bazı araştırıcılar tarafından 

raporlanmıştır (Sadler vd., 2001 ve Ünlü, 2004). Sadler vd., (2001)’nin yaptıkları çalışmalarda 

iskelet deformasyonları triploid populasyonlarda dikkati çekecek kadar çok sayıda bulunmuştur. 

Alt çene deformasyonu dahil çene deformasyonu triploid fry'ında %2 oranında, triploid tatlı su 

smoltunda %7, triploid tuzlu su smoltunda %14 ve tatlı su diploid smoltunda %1 olarak 

bulunmuştur. Tatlı su triploid smoltunda alt çene deformasyonunun yaygınlığı daha yüksek 

bulunmuştur. Triploid balıklarda kısa operkulum %22 oranında, diploid balıklarda %16,6 oranında 

tespit edilmiştir.  
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Triploidlerde %6'ya, diploidlerde ise %4'e varan oranda primer solungaç filament deformasyonu 

deniz suyuna transferine kadar tatlı suda geçen gelişme döneminde gözlenmiş, daha sonra triploid 

tatlısu smoltunda %50'ye kadar, triploid deniz smoltunda %60'a kadarı solungaç filament 

deformasyonuna maruz kalmıştır. Normal triploidlerde ve solungaç filamenti deformasyonu 

gösteren triploidlerde solungaç yüzeyi alan indeksi diploid olanlarla karşılaştırıldığında dikkati 

çekecek kadar azalmıştır. Sadler vd., (2001)’nin bazı vakalarda operkula kemiğinin anterior 

posterior uzunluğunda bir azalma, diğer bazı vakalarda da operkulumun posterior kısmında içeriye 

doğru kıvrılma olduğu tespit edilmiştir. Solungaç filamenti deformasyonu, bir balığın solungaç 

kemerlerinin üzerinde çok sayıda primer solungaç filamentinin olmaması şeklinde teşhis edilmiştir 

(Ünlü, 2004).mSadler vd., (2001)'nin tespit ettiği crainumla ilgili olmayan deformasyonlar 

arasında kyphosis, skolozis gibi deformasyonlar bulunmaktadır. Uzun alt çene deformasyonunda 

alt çene daha ileriye kadar uzamıştır, hâlbuki kısa alt çene durumunda ise alt çene üst çeneden daha 

kısa veya onun uzunluğunun 2/3 'sine eşit uzunlukta tespit edilmiştir. Kısa operkulum 

deformasyonu teşhis edilen balıklarda solungaç filamentlerinin alt uçlarını açıkta bırakacak şekilde 

operkulumda bir kısalma görülmektedir (Ünlü, 2004). Triploid ve diploid balıkların stres 

durumunda bazı immünolojik parametrelerinde de farklılıklar olduğu bazı çalışmalarda 

bildirilmiştir (Chalmers vd., 2017 ve Yılmaz vd., 2017). 

 

SONUÇ 

Balıklarda uygulanan triploidizasyon ile doğal olarak nesil veremeyen kısır triploid fertler elde 

edilir. Böylece normal diploid fertlere göre; her türlü ortam koşullarına uyan, hastalıklara karşı 

dirençli, yaşama oranları daha yüksek, hızlı gelişen, metabolizma enerjisini gonad gelişimi yerine 

büyümeye harcayan, eşeysel olgunluk döneminden sonra oldukça iyi büyüme oranı ve yem 

değerlendirme durumu gösteren bireyler elde edildiğinden su ürünleri yetiştiriciliği açısından 

triploidizasyon oldukça önemli bir yöntemdir.  
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ÖZET 

Balıklarda dioksin miktarı araştırmaları oldukça yeni olup, sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. 

Dioksinlerin çevredeki dağılımları ve uğradıkları dönüşümlere ilişkin olarak laboratuvar ve 

çevresel ortamlarda izleme araştırmalarının sürekli artmasına karşılık, çevresel açıdan tehlikeli bu 

bileşiklerin dağılımları ve taşınma yolları henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Dioksinler 

çeşitli yollardan su kaynaklarına karışmakta ve doğal ortamlardaki miktarları hızla artış gösteren 

ve canlılar için toksik olan bileşiklerdir. Bu bileşikler sucul ekosistemi tehdit etmekle kalmayıp, 

aynı zamanda sucul canlıların vücutlarında birikim yapma özelliği göstererek bunları tüketen 

insanlara taşınmakta ve insan sağlığı için risk oluşturmaktadırlar. Dioksinler; sindirim, deri ve 

solunum yolu ile vücuda alınan ve emilim oranı, bileşiğin türüne, emilim yoluna ve ortama bağlı 

olarak değişen bileşiklerdir. Dioksinler vücuda alındıktan sonra temel olarak kan, kaslar, karaciğer 

ve yağ dokuda dağılırlar; ancak bu bileşikler özellikle karaciğer ve yağ dokuda birikme özelliği 

gösterirler.  Son yıllarda endüstrinin gelişmesiyle beraber çevreye yayılan dioksin miktarlarının 

insan ve hayvan sağlığı üzerinde kanser oluşumu, immun sistem bozuklukları, klor akne oluşumu, 

hormon ve üreme sistemi fonksiyon bozuklukları oluşturmak gibi birçok olumsuz etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle özellikle suda kararlı durumda kalabilen ve su canlılarında 

birikim yapma özelliği gösteren dioksin ve benzeri bileşiklerin su canlılarındaki düzeylerinin 

belirlenmesi ve insan sağlığı açısından risklerin ortaya konması önemli bir konudur. Ayrıca 

dioksin ve dioksinli bileşikler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından çok tehlikeli maddeler 

listesinde yer almaktadır. Bu çalışmada; dioksin ve dioksin benzeri bileşiklerin özellikleri ile 

balıklarda birikimi ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Balık, dioksin, toksik, dünya sağlık örgütü 
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DIOXIN AND DIOXIN-LIKE COMPOUNDS IN FISH 

 

 

ABSTRACT 

Studies on the amount of dioxin in fish are quite new and there are limited studies. Despite the 

continuous increase in monitoring studies in laboratory and environmental environments regarding 

the distributions and transformations of dioxins in the environment, the distribution and transport 

routes of these environmentally hazardous compounds are not yet fully understood. Dioxins are 

mixed with water resources in various ways and are toxic to living things and their amount 

increases rapidly in natural environments. These compounds not only threaten the aquatic 

ecosystem, but also accumulate in the bodies of aquatic organisms and are carried to people who 

consume them and pose a risk to human health. Dioxins are compounds that are taken into the 

body through digestion, skin and respiratory tract and the rate of absorption varies depending on 

the type of compound, absorption route and environment. After dioxins are taken into the body, 

they are mainly distributed in the blood, muscles, liver and adipose tissue; however, these 

compounds show the property of accumulating especially in liver and adipose tissue. In recent 

years, with the development of the industry, it has been determined that the amount of dioxins 

released into the environment has many negative effects on human and animal health, such as 

cancer formation, immune system disorders, chlorine acne formation, hormonal and reproductive 

system dysfunctions. For this reason, it is an important issue to determine the levels of dioxin and 

similar compounds, which can remain stable in water and accumulate in aquatic organisms, in 

aquatic organisms and to reveal the risks in terms of human health. In addition, dioxin and dioxin 

compounds are on the list of very dangerous substances by the World Health Organization (WHO). 

In this study; The properties of dioxin and dioxin-like compounds, their accumulation in fish and 

their negative effects on human health are discussed. 

Keywords: Fish, dioxin, toxic, world health organization 
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GİRİŞ 

Çeşitli yollardan su kaynaklarına karışan maddelerin bazıları sadece sucul ekosistemi tehdit 

etmekle kalmayıp, aynı zamanda sucul canlıların vücutlarında birikim yapma özelliği göstererek 

insan sağlığını da tehdit etmektedir. Dioksin ve dioksin benzeri bileşikler suda çok az 

çözündüklerinden metabolik ve çevresel yıkımlanmalara karşın oldukça dayanıklı, doğada kararlı 

durumda bulunan yüksek derecede toksik olan ve geniş bir yayılım alanına sahip önemli çevresel 

kirleticilerdir (McKay, 2002 ve Pande vd., 2005). Bu bileşikler toprak, su ve havanın yanı sıra 

özellikle canlıların yağ dokularında birikim gösterirler. Hidrofobik ve lipofilik bir madde 

olmalarından dolayı, sucul ortamlara karıştıkları zaman hemen su canlılarının vücutlarında 

özellikle de yağ dokuda biriktiği belirtilmektedir (Karl vd., 2002).  

Son yıllarda endüstrinin gelişmesiyle birlikte etrafa yayılan dioksin ve dioksin benzeri bileşiklerin 

artmasıyla insan ve hayvan sağlığını tehdit eden birçok olumsuz etkiler belirlenmiştir (Ellenhorn 

ve Barceloux, 1988). Özellikle su ortamında kararlı kalan ve suda yaşayan canlılarda birikime 

neden olan dioksin ve benzeri bileşiklerin su canlılarındaki düzeylerinin belirlenmesi ve insan 

sağlığı açısından risklerin ortaya konması önemli bir konudur. Zira dioksin ve dioksinli bileşikler 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından çok tehlikeli maddeler listesinde yer almakta ve tolere 

edilebilir günlük alım miktarını (TDI) 1-4 pg-TEQ/kg olarak verilmektedir. Ayrıca ileride neden 

olunabilecek sağlık durumları dikkate alınarak bu oranının 1 pg-TEQ/kg’ın altına çekilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır (WHO, 1988). 

Balıklarda dioksin miktarı araştırmaları oldukça yeni olup özellikle son yıllarda önemli hale gelmiş 

ve genellikle deniz balıkları üzerinde yoğunlaşmıştır  (Karl vd., 2002 ve Schecter vd., 1996). 

Tatlısu balıklarındaki dioksin miktarları araştırmaları sınırlı ve bölgesel düzeyde kalmıştır (Karl 

vd., 2002 ve Kajıwara vd., 2007). Bu nedenle, bu çalışmada dioksin ve dioksin benzeri bileşiklerin 

özellikleri ile balıklarda birikimi ve olumsuz etkileri ele alınmıştır. 

 

DİOKSİN VE DİOKSİN BENZERİ BİLEŞİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Tüm canlılar, kimyasal ve termal süreçler sonucunda açığa çıkan ve genellikle hava yolu ile 

taşınarak su, toprak, bitkiler ve hayvansal dokularda biriken birtakım zararlı bileşiklere soludukları 

hava, kontamine maddelerle deri teması ve tükettikleri gıda ve içecekler sonucu maruz 

kalmaktadırlar. Bu zararlı bileşiklerden birisi de dioksinler olup Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 

çok tehlikeli maddeler listesinde yer almaktadır (WHO, 1988). 
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Dioksin ve benzeri bileşiklerin toksik konsantrasyonlarını belirlemek için, toksik ekivalans faktörü 

(TEF) değerinden yararlanılır. Toksik ekivalans faktörü (TEF); dioksin ve dioksin benzeri 

bileşiklerin zehirliliklerini belirlemek amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu bileşiklerden 

2,3,7,8-TCDD temel alınarak her bir dioksin bileşiğine verilen ortalama zehirlilik derecesi 

faktörüdür. Bileşiğe kısa-uzun süreli maruz kalma durumu in vivo ve in vitro biyokimyasal 

reaksiyonlar dikkate alınarak TEF değeri belirlenir. 2,3,7,8-TCDD bu bileşiklerin en zehirlisi olup 

TEF değeri 1 olarak kabul edilir ve bu bileşiğe göre diğer bileşikler değerlendirilip bir TEF değeri 

verilir. 

Doğada bir arada bulunan dioksin ve dioksin benzeri bileşikler oluşturdukları zehirlenmelerde her 

bir bileşiğin miktarı ile TEF değerinin çarpılması ve bu değerlerin toplanması ortalama toksisite 

ekivalans (TEQ) değerini verir. Bu değer aynı zaman da ortalama zehirlilik derecesi olarak da 

bilinir. Uluslararası olarak dioksin ve benzeri bileşiklerin zehirli dozları ağırlık (g, mg, ng, pg) 

TEQ olarak ifade edilir ve kullanılır.  

 

DOĞADAKİ DİOKSİNLERİN KAYNAKLARI 

Doğadaki dioksinlerin kaynakları ve oluşumları çeşitlidir. Bunlar, aşağıda başlıklar halinde 

verilmiştir. 

 Kimyasal Madde Üretimi ve Kullanımı Sırasında Dioksin Oluşumu 

Dioksin ve benzeri bileşikler, klorlu benzenler, fenoksi herbisitler, klor ve klorlu fenoller, klorlu 

katalizörler, PCB’ler, halojenli difenil eterler ve klorlu alifatik bileşikler gibi klorlu bileşiklerin 

üretimi sırasında yan ürün olarak oluşabilmektedirler (Emond vd., 2004). 

 Endüstriyel İşlemler Sırasında Dioksin Oluşumu 

Dioksin ve benzeri bileşikler, kâğıt endüstrisinde odun hamurunda doğal olarak bulunan fenolik 

bileşiklerin klorlanması sonucu oluşabilmektedirler. Bu endüstri, son yıllarda PCDD/F oluşumunu 

en aza indirmek için gerekli süreç değişikliklerini yapmış ise de, geçmişte, kâğıdın ağartılması 

işlemlerinde klor kullanılmasından kaynaklanan dioksin oluşumları, üretilen kâğıtta olduğu kadar 

endüstrinin sıvı ve katı atıklarında da PCDD/F varlığına yol açmıştır. Ayrıca halojenli organik 

kimyasal maddelerin ve PVC’lerin üretimi sırasında PCDD/F’lerin potansiyel olarak ortaya çıktığı 

da tespit edilmiştir (EAJ, 1999). 
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Rezervuar Kaynaklar 

Rezervuar adı verilen toprak, sediment ve organik maddelerde birikim yapan dioksin bileşikleri, 

tozlar veya sediment ile yeniden süspanse olarak doğaya dağılabilirler. Örneğin, sedimentten 

havaya karışarak, doğal yollardan veya bir takım sondaj işlemleri sonucunda dioksin bileşikleri 

ortaya çıkabilir. Birikim yoluyla havadan yapraklar üzerine gelen dioksinler, orman yangınlarında 

ya da yaprak kompostlama işlemlerinde yeniden hareketlilik kazanabilirler (EAJ, 1999). 

 

DİOKSİN VE DİOKSİN BENZERİ BİLEŞİKLERİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Yapılan bazı araştırmalarda, hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda dioksinlerin deri 

üzerine birçok etkileri olduğu gözlenmektedir. Maymun ve kemiricilerde yapılan çalışmalarda 

(Maruyama vd., 2002) insanlardaki klorakneye benzer deri lezyonları bulunmuş ayrıca bunlardan 

faklı olarak deri üzerinde şişlikler, göz kapaklarının yangısı, tırnak kaybı ve yüz kıllarında 

dökülmelere sebep olduğu bildirilmiştir. Dioksine maruz kalmış ve şiddetli kloroakne şekillenmiş 

insanlarda bitkinlik, alt ekstremitelerde zayıflık, kas ağrıları, uykusuzluk, aşırı terleme, iştah kaybı, 

baş ağrıları, ruhsal ve seksüel bozukluklar oluştuğu rapor edilmiştir (Maruyama vd., 2002). 

Dioksin ve benzeri bileşiklerin insanlarda üreme sistemi üzerine zehirli etkilerine yönelik birçok 

çalışma yapılmıştır. Vietnam gazilerinde yapılan bir araştırmada (Maruyama vd., 2002), testis 

ebatların küçüldüğü öne sürülmesine karşın, yapılan bir diğer çalışmada testis ebatlarında önemli 

bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir (Schatwitz vd., 1994).  

Yapılan bir araştırmada (Svenson vd., 1980), İsveç’te bir herbisit fabrikasının yakınında yaşayan 

kadınlarda spontan abortusların görülme sıklığında artışlar olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca 

İtalya’da Seveso kazasından sonra erkek doğurma oranların kadın doğurma oranlarında daha fazla 

olduğu rapor edilmiştir (Maruyama vd., 2002). 

Hayvanlarda dioksin ve benzeri bileşiklerin; fertilite azalması, pre- ve post-implantasyon 

kayıpları, gonad ağırlıklarında ve androjen seviyelerinde azalma, östrus siklusunun engellenmesi, 

ovülasyon ve spermatogeneziste azalma, endometriyozis (Fernandez-Salguero vd., 1996) gibi 

birçok üreme sistemi bozukluklarına neden olduğu bildirilmiştir. 

Vietnam gazileri üzerinde yapılan çalışmada spina bifida, yarık dudak ve dermoid kistler, merkezi 

sinir sistemi tümörleri, hepatoblastomaları içine alan konjenital tümörler gibi çeşitli doğum 

kusurlarının daha yüksek oranda oluşabileceği öne sürülmüştür (Maruyama vd., 2002). 
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Dioksinlerin üreme sistemi üzerine başlıca etkileri; dış genital organ kusurları (yarılma, 

hipospadias, vaginal diş), vaginal açılmanın gecikmesi, ovaryum foliküllerinin sayısında azalma 

ve fertilite azalması olarak bildirilmiştir (Ellenhorn ve Barceloux, 1988). 

Bütün potansiyel yıpratıcı etkiler ortadan kaldırıldığında ve diğer kanserojenlerle de tesadüfen 

maruz kalma mümkün olduğundan dolayı bu çalışmaları yorumlamada bir belirsizlik olduğu halde 

bütün çalışmalar dioksin ve benzeri bileşiklere maruz kalma ile kanser ölümlerindeki artış arasında 

önemli bir bağ olduğunu göstermektedir (Maruyama vd., 2002). 

Dioksin ve benzeri bileşiklerin kanser yapıcı etkileri üzerine yapılan bir çalışmada, dioksinlerin 

erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da kanser oluşma riskini önemli derecede artırdığını rapor 

etmişlerdir (Kogevinas vd., 1997). 

Özetle, dioksin ve benzeri bileşiklere maruz kalmış insan toplulukları üzerinde yapılan 

çalışmalarda oluşan veriler, hayvanlarda yapılan ve epidemiyolojik çalışmalarla birlikte, bu 

bileşiklerin insan üzerinde kanserojen etkilerinin olduğu yönündeki kanıyı güçlendirmiştir 

(Maruyama vd., 2002) ve bu verilere dayanarak Dioksin ve benzeri bileşikler Uluslararası Kanser 

Araştırması Ajansı tarafından insanlarda kansere neden olduğu ispatlanmış maddeler listesinin en 

tehlikelilerinin oluşturduğu 1. grubuna dahil edilmiştir (Safe, 1994). 

 

BALIKLARDA DİOKSİN VE DİOKSİN BENZERİ BİLEŞİKLER 

Balıklarda dioksin miktarı araştırmaları oldukça yeni olup, sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. 

Balığın yakalandığı bölgeye göre belirlenen dioksin miktarlarının farklılıklar gösterdiği tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda aynı lokaliteden alınan balıklarda balığın mevsimine ve büyüklüğüne 

göre de dioksin ve benzeri bileşiklerin de farklı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca daha yaşlı ve yağ 

oranı yüksek olan balıklarda dioksin miktarı da yüksek bulunmuştur (Bignert vd., 1994). 

İçerisinde balıklarında bulunduğu bazı gıda maddelerinde belirlenen dioksin düzeyi Şekil 1’de 

verilmiştir. Buna göre tatlısu balıklarında, deniz balıklarına göre dioksin birikim düzeyinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir (Schecter vd., 2001). 
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Şekil 1. Bazı besin maddelerinde belirlenen dioksin düzeyleri (Schecter vd., 2001). 

 

Baltık Denizi ve civarında yakalanan bazı balık türlerinin kas dokusunda belirlenen dioksin 

düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir. Özellikle yağ oranı yüksek ve daha yaşlı olan balıklarda dioksin 

miktarı da yüksek bulunmuştur (Bignert vd., 1994). Yağlı balıklarda belirlenen dioksin miktarının 

Avrupa Birliği Standardı olarak kabul edilen (4 pg-TEQ/g-yaş ağırlık) değerin oldukça 

üzerindedir.  

 

Tablo 1. Baltık Denizi ve civarında yakalanan bazı balık türlerinin kas dokusunda belirlenen dioksin düzeyleri 

(URL 1). 

Balık türü Cinsiyet Yaş Ortalama ağırlık 

(g) 

Yağ oranı 

(%) 

Dioksin miktarı 

(pg-TEQ/g) 

Salmon Erkek 1 3855 8,7 3,2 

Salmon Dişi 1 4367 8,7 2,6 

Salmon Dişi 1 3950 9,9 3,1 

Salmon - - 5572 11,5 0,64 

Ringa Erkek 4-6 39,6 9,4 6,8 

Ringa Dişi 4-6 39,7 7,9 4,6 

Ringa Erkek 7-9 114,4 11,3 6,7 

Ringa Dişi 7-9 85,9 10,5 5,3 

Ringa Erkek 4-6 32,4 9,4 4,7 

Ringa Dişi 4-6 33,3 8,5 4,5 

Ringa Erkek 7-9 111,3 13,7 9,9 

Ringa Dişi 7-9 118,8 15,8 10 

Ringa Erkek 12-13 234,2 11,4 11 

Ringa Dişi 12-13 174,7 11,0 7,2 

Ringa Erkek 4-6 41,3 4,2 1,7 

Ringa Dişi 4-6 40,7 5,6 1,9 

Ringa Erkek 7-9 89,15 6,8 2,9 

Ringa Dişi 7-9 97,7 6,1 2,6 

Ringa Erkek 3-4 52,6 7,0 0,95 

Ringa Dişi 3-4 62,5 8,2 0,99 

Yılan balığı Dişi - 391 19,2 0,64 

Yılan balığı Dişi - 369 17,3 0,74 

Yılan balığı Dişi - 339 13,9 0,67 

Yılan balığı Dişi - 360 14,6 0,70 
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Keban Baraj Gölünden yakalanan bazı balık türlerinden elde edilen yağdaki dioksin miktarlarının 

oldukça yüksek olduğu, ancak kas dokudaki düzeylerin Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği 

tarafından kabul edilen standartların altında olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Vücut yağ oranı 

yüksek olan balıklarda dioksin düzeylerinin de daha yüksek olacağı, ayrıca balıkların boy, ağırlık 

ve yaş artışına bağlı olarak dioksin miktarının da yükseldiği bildirilmiştir (Çalta ve Çiftçi, 2017). 

 
Tablo 2. Keban Baraj Gölünde yaşayan bazı balıklar türlerinden elde edilen yağ ve kasta dioksin 

miktarları (pg/g) ve dioksinlerin toksisite ekivalans (TEQ) değerleri (Çalta ve Çiftçi, 2017). 

Dioksinler Dikenli yılan balığı 

(M. mastacembelus) 

Tatlısu kefali 

(L. cephalus) 

Aynalı sazan balığı 

(C. carpio) 

Gökkuşağı alabalığı 

(O. mykiss) 

Siraz balığı 

(C. umbla) 

Yağ Kas Yağ Kas Yağ Kas Yağ Kas Yağ Kas 

TCDD 18,247 1,642 12,343 0,444 6,241 0,393 3,801 0,190 1,263 0,043 

PeCDD 3,363 0,303 2,683 0,097 1,787 0,113 1,424 0,071 0,820 0,028 

HxCDD 0,522 0,047 1,427 0,051 0,598 0,038 0,901 0,045 0,587 0,020 

TCDF 0,160 0,014 0,120 0,004 0,099 0,006 0,072 0,004 0,078 0,003 

PeCDF 2,136 0,192 1,085 0,039 0,848 0,053 1,555 0,078 1,769 0,060 

TCB 0,007 0,001 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 

HpCB 0,029 0,003 0,013 - 0,009 0,001 0,026 0,001 0,017 0,001 

pg-TEQ/g 24,462 2,202 17,671 0,636 9,582 0,604 7,779 0,389 4,534 0,154 

 

Bir dioksin türü olan TCDD’nin akut dozuna maruz kalan balıkların gonatlarında steroit hormonu 

sentezinin baskılandığı ve yeterince hormon üretilemediği, bunun sonucu olarak yumurta gelişimi 

ve büyüklüğü ile eşeysel olgunluk yaşı, ikincil eşey özellikleri oluşumu ve yumurta veriminin 

olumsuz etkilendiği bildirilmiştir (King-Heiden vd., 2012). 

 

SONUÇ 

Balıklarda belirlenen dioksin miktarlarının balığın yakalandığı bölgeye göre oldukça farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir (Karl ve Ruoff, 2007; Karl ve Ruoff, 2008a; Pandelova vd., 2008). Ayrıca 

aynı bölgeden elde edilen balıklarda balığın türüne (Çalta ve Çiftçi, 2017; Stachel vd., 2007; 

Shelepchikov vd., 2008), büyüklüğüne ve yaşına (Çalta ve Çiftçi, 2017;  Pandelova vd., 2008) ve 

mevsime (Choi vd., 2008) göre de dioksin miktarının değişken olduğu bulunmuştur. Bununla 
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birlikte, dioksin birikim düzeyi üzerine balığın cinsiyetinin bir etkisinin olmadığını belirtmiştir 

(Pandelova vd., 2008). Genel olarak yağ oranı yüksek olan balıklarda dioksin miktarı da yüksek 

bulunmuştur (Bignert  vd., 1994; Karl ve Ruoff, 2008a). Yapılan bir çalışma da (Schecter vd., 

2001)  dioksin miktarı tatlı su balıklarında 0,810, deniz balıklarında ise 0,198 pg-TEQ/g yaş ağırlık 

olarak bulunmuştur. Bu durum göstermektedir ki dioksinli bileşikler kalıntısı açısından tatlısu 

balıklarındaki birikimin okyanus balıklarına göre 4 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tatlısu 

balıklarının deniz balıklarına göre dioksinli bileşiklere maruz kalma ihtimali çok daha fazladır. 

Zira dioksinleri oluşturan kaynaklar tatlısu kaynakları daha fazla maruz kalmaktadır. Tatlısular 

denizlere göre daha sınırlı ve küçük alanlardır. 

Balıklardaki dioksin birikiminin balığın besin kaynağıyla da ilgili olduğu belirtilmiş olup, bu 

konuda yapılan çeşitli çalışmalarda kültürü yapılan salmonid türlerinin yemlerine balık yağı yerine 

çeşitli oranlarda bitkisel yağlar kullanılmıştır (Bell  vd., 2005; Berntssen  vd., 2005; Oo vd., 2007). 

Sonuçta balığın besin olarak tüketilen kısmındaki dioksin düzeyinin önemli ölçüde azaldığı 

belirlenmiştir. Burada kültür balıkçılığı açısından en önemli problem bitkisel yağların balığın 

gelişiminde balık yağının yerini tutamayacağı gibi görülebilir. Fakat daha önceki çalışmalarda, 

balık beslemede çok değerli bir enerji kaynağı olan ve esansiyel yağ asitleri yönünden zengin olan 

balık yağı yerine belirli ölçülerde bitkisel yağların kullanılmasının balığın gelişimi ve yem 

değerlendirmesi üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Glencross vd., 2003; 

Izquierdo vd., 2003; Bransden vd., 2003).  

Birçok balık türleri taze tüketimin yanı sıra çeşitli şekillerde işlenerek tüketiciye sunulmaktadır. 

Balığın işlenmesi esnasında da dioksin düzeyinin değişebileceği (Karl ve Ruoff, 2008b), dioksin 

miktarının tütsülenmiş uskumruda taze uskumruya göre %22, tütsülenmiş dil balığında ise taze dil 

balığına göre %62 oranında arttığını belirlemişler. Buna neden olarak ise tütsüleme esnasında 

balığın su kaybına uğradığı, etteki yağ oranını ise artığını ve yağda depolanan dioksin miktarının 

da arttığı gösterilmiştir. 

Sonuç olarak, ülkemiz deniz ve tatlısu kaynaklarından avcılık veya kültür yoluyla elde edilen ve 

besin olarak tüketilen tüm su ürünlerinin, insan sağlığı açısından son derece zararlı olan dioksinler 

yönünden araştırılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

“Avrupa Sosyal Şartı” ya da günümüzdeki haliyle “Yeniden Gözden Geçirilmiş Sosyal Şart”, 1996 

yılında kabul edilmiş olup, Avrupa Konseyi’ne üye olan devletlerin kendilerinin ortak mirası olan 

ideal ve prensiplerin gerçekleştirilmesi ve korunması için güçlü bir birlik oluşturulması fikriyle 

revize edilmiştir. Şartın amacı; üye ülkeler arasında daha koordineli ve ulusal yasalarla daha 

uyumlu bir perspektiften sosyal hakların devam ettirilmesidir. Şart, temel haklara yeterince yer 

verilirse sosyal ve ekonomik hakların da bunun akabinde kolaylıkla gerçekleştirileceği tezi üzerine 

oturtulmuştur. Özellikle Avrupa Birliği üyesi devletlerin kendi iç hukuklarına tam manasıyla 

olmasa da yansıtmaya çalıştıkları Şart, Sosyal haklar, istihdam, çalışma koşulları ve en genel 

tabiriyle sosyal içerme kavramını bünyesinde barındırır. Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin Sosyal 

Şart’a bakışı ve sosyal şartın tarihi gelişim perspektifi anlatılacaktır. Bu noktada Türkiye bu Şart’ın 

neresinde ve şartı ne kadar içselleştirdiği durumu üzerinde de durulacaktır. Türkiye gibi AB üyesi 

olmayan devletlerde dâhil olmak üzere,  asıl gösterilmek istenen ne kadar çaba sarf edilirse edilsin 

elden gelenin tam manasıyla bir sosyal gelişmeyi beraberinde getirmemiş olduğudur. Gelişmişlik 

düzeyi yüksek olan Avrupa Birliği üyesi devletler bile Sosyal Haklar meselesinde halen daha 

yeterli seviyede değildirler. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Birliği, Sosyal Model, Türkiye ve Sosyal Şart  
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AN OVERVIEW OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER 

 

 

ABSTRACT 

The “European Social Charter”, or the “Revised Social Charter” as it currently stands, was adopted 

in 1996 and was revised with the idea of creating a strong union for the realization and protection 

of the ideals and principles that are the common heritage of the member states of the Council of 

Europe themselves. The purpose of the charter; It is the continuation of social rights from a 

perspective that is more coordinated among member states and more in line with national laws. 

The charter is based on the thesis that if basic rights are given enough space, social and economic 

rights will then be easily realized. The Charter, which the member states of the European Union 

try to reflect, although not fully, in their domestic laws, includes the concept of social rights, 

employment, working conditions and, in the most general terms, social inclusion. In this study, the 

perspective of the European Union on the Social Charter and the historical development 

perspective of the social condition will be explained. At this point, it will also be focused on where 

Turkey is in this Charter and how much it has internalized the condition. Including non-EU 

member states such as Turkey, the main point is that no matter how much effort is made, it has not 

brought a social development in the full sense of the word. Even the European Union member 

states with a high level of development are still not at a sufficient level in the issue of Social Rights.  

Key Words: European Social Charter, European Union, Social Model, Turkey and Social Charter  
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1.GİRİŞ 

1980’li yıllar tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde birçok yeniliğin yaşandığı yıllar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle küreselleşme ve neoliberal politikalar yeni sorun alanları 

doğurmuş ve alanların başında da sosyal haklar gelmiştir. Bu tartışma ve sorunlardan en 

önemlilerinin başında kuşkusuz sosyal haklar konusu gelmektedir. Özellikle devletlerin sosyal 

haklar karşısındaki konumları yeni sistem çerçevesinde sosyal hakların tekrar düzenlenmesi 

ihtiyacı hissettirmiştir. Avrupa Birliği tarihi sac ayaklarına bakıldığında ekonomik bir entegrasyon 

olmakla birlikte içerisine sosyal hakları da almaya çalışan bir örgütlenme olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sosyal içermeve sosyal haklar ile ilgili konulara kurulduğu andan itibaren öncelik 

tanımasalar bile bugün gelinen nokta bu konulara da en az ekonomik entegrasyon kadar önem 

verdikleri şeklindedir. Günümüzde her anlamda entegrasyon isteyen AB ülkeleri sosyal haklar 

konusunda Avrupa Konseyi çerçevesinde yaptıkları antlaşmalarda sosyal haklar konusuna 

eğilmeye başlamışlardır. Bu çalışmada Avrupa Sosyal Şartı ve Geliştirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 

hakkında bilgi verilerek bu noktadan hareketle sosyal politikaların tarihçesi, AB ülkelerinin 

konuya bakışı ve son olarak da Türkiye Sosyal politikada nerede gibi konulara da kısaca 

değinilerek genel bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Şu noktayı belirtmek gerekir ki her ne kadar 

kurucu antlaşmalarla atıfta bulunulsa da sosyal politika ülkelerin yumuşak karnını oluşturduğu su 

götürmez bir gerçek olarak gösterilmektedir. .  

 

2. SOSYAL HAKLARIN TARİHSEL GELİŞİM ÇİZGİSİ 

Sosyal haklar konusuna insan hakları bağlamında bir giriş yapmak sosyal hakların tarihsel 

gelişimini anlamamız açısından daha açıklayıcı olabileceği kanaatindeyim. Buradan hareketle 

sosyal devlet olgusuna geçiş daha iyi sağlanabilecektir.  

İnsan hakları, terim anlamıyla da bakıldığında insanın onurunun korunması ve onuruna saygı 

duyulması için vardır. Bu nedenle de evrensel bir nitelik taşımaktadır. İnsanların sahip olduğu 

sosyal haklar ile geleneksel haklar arasında bir diğerinin lehine veya aleyhine ayrım yapmak 

mümkün değildir. Sosyal bağlamda bakıldığında toplumda güçsüz olanı korumak ve kollamak 

siyasi hakların ve kişisel hakların korunması için de zaruridir. Toplumlarda sosyal ve ekonomik 

bağlamda tatmin olmayan gruplar var ise o toplumdan siyasi ve kişisel haklarını yetkin ve bilinçli 

bir biçimde kullanması beklemek olası bir durum değildir. Yani kişilerin sosyal hakları olmadan 

insan haklarından faydalanması olası değildir (Topuz, 2009 ). 
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 Bu durum “insan haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı” şeklinde İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesinde vücut bulmuştur. Bu durumu pekiştirici olarak Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu da (BMGK) kişisel ve siyasi hakların sosyal ve kültürel haklarla bağlantılı olduğunu 

açıkça belirtmiştir. 

Sosyal hakların korunmasını anlayabilmek için bu kavramı içselleştiren ve uygulayan devlet olarak 

“sosyal devlet” kavramının kökenine inmek gerekmektedir. Sosyal devlet, eşitlik, ilerleme ve 

kapsamlı bir aydınlanma felsefesine dayanmaktadır  (Şaylan, 2003’den akt: Topuz, 2009 ). Aslında 

ana amaç, yurttaşların yaşam düzeylerini iyileştirmek, sosyal durumlarında iyileşmeye gitmek ve 

onları sosyal güvenliğe kavuşturmak olarak tanımlanabilmektedir. Devlet tüm bu sayılan vasıfları 

kendinde ödev bilir ve uygulamaya geçer. Kısaca sosyal devletin ögeleri; ulusal geliri artırmak, bu 

gelirin adaletli ve hakkaniyete uygun bir biçimde dağılmasını sağlamak, bireyleri sosyal güvenliğe 

kavuşturmak ve bireylerin özgürce hareket etmeleri için maddi olanak sağlamaktır  (Topuz, 2009). 

Ulusal ve uluslararası sosyal hukuk düşünceleri, 19. yüzyıl başlarında doğdu ve ağır aksak yolunu 

sürdürdü. 

 Aralarında düşünürlerin, politikacıların doğmakta olan sosyalist ve sosyal akımların 

yöneticilerinin yanı sıra kimi kamu görevlilerinin ve iktisatçıların da bulunduğu belirtilen 

öncülerin düşünceleri, ekonomi ve çalışma ilişkileri alanında ödünsüz biçimde liberal anlayışı 

benimseyip devlet karışmasına karşı çıkan hükümlerce başlangıçta göz önüne alınmasa da, etkisini 

gecikmeli olarak gösterdi. Mulhouse’lu bir aileden olan Fransız sanayici Dolfus, 1814 yılında, ilk 

kez uluslararası bir sosyal eylem, çalışma önerdi. Birkaç yıl sonra ise, 22 Ekim 1818’de Robert 

Owen, çalışma süresinin uluslararası planda sınırlandırılması amacıyla, Almanya’ya ve kutsal 

bağlaşma delegelerine iki muhtıra (dilekçe) gönderdi. Bir “Çalışma Komisyonu” kurulmasını 

öngören bu girişim sonuçsuz kaldı (Gülmez, 2008 ). Bu kısa bölüm, aslında bize sosyal politikanın 

her daim ön planda olduğunu fakat uygulama alanı olarak hep sınırlı kaldığını göstermektedir. 

Sosyal haklar “ekonomik bakımdan zayıf ve güçsüz olanların ve özellikle işçilerin haklarının ve 

çıkarlarının korunması, geliştirilmesi ve emek ile ana mal arasındaki ilişkilerde bir güç dengesi 

kurulması için devletin gerçekleştirme sorumluluğunu üstlendiği ekonomik ve sosyal nitelikli ve 

özgürlükçü önlemlerin bütünü” biçiminde tanımlanabilir. Ekonomik ve sosyal dengesizlikleri 

azaltmak için sosyal haklar kabul edilmiştir.  Sosyal hakların ana maksadı sosyal ve ekonomik 

yönden zayıf olan kişilerin ve grupların korunması, maddi ve manevi varlıklarının geliştirilmesidir 

(Tanör 1978’den akt: Turan, 2010 ).  
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Klasik sosyal haklardan sayılan sendika, grev ve toplu pazarlık hakkı gibi hakların yanı sıra iş 

güvenliği ve işçi sağlığı, çalışma hakkı, çocukların ve gençlerin korunması, mesleğe yöneltilme, 

sosyal güvenlik, ailenin korunması, konut hakkı gibi haklarında sosyal haklar içerisinde sayıldığı 

belirtilmiştir (Turan, 2010 ).          

Sosyal politika Avrupa merkezli bir kavram olarak tanımlanmış ve ulus devlet sınırlarında farklı 

siyasal ve sosyal güçler arasında bir mücadele konusu olmuştur. Sosyal politikanın, bu özelliği 

küreselleşme ve Avrupa bütünleşmesi sürecinde de devam etmektedir. Aslına bakıldığında 

tartışmanın bir tarafında emeğin sosyal Avrupası kavramı diğer ucunda ise sermayenin 

kısıtlanmadan birleşmesi ve bütünleşmesi yaklaşımı yer almaktadır. Özellikle Avrupa Birliği (AB) 

içerisinde sosyal politika 1980’lerden itibaren ihtilaflı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.   Asıl 

sorunsal AB’nin gelecekteki en uygun siyasal ve ekonomik modelinin ne olması gerektiği 

tartışılmakta ve  Polanyi1’nin kavramsal çerçevesi kullanılacaksa eğer, piyasa ile onun hareket 

serbestisini giderecek önlemler arasındaki gerilim ve karşılıklı hareket  bu defa ulusal üstü düzeyde 

devam etmektedir.1957 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu(AET) kurmuş, sosyal 

boyutu ekonomik entegrasyona bağlı olarak değerlendirmiştir.  Yani ekonomik olarak bütünleşen 

Avrupa bir müddet sonra sosyal olarak kendiliğinden uyum sürecine girecektir (Çelik, 2004 ).  

Sosyal bütünleşme olarak baktığımızda günümüzdeki izdüşümü olarak “Avrupa Sosyal Şartı’nı 

görebiliriz. Yukarıda da değinildiği gibi ilk andaki fikirler ekonomik bütünleşme tam manasıyla 

gerçekleştiğinde bunun sosyal bütünleşme olgusunu da tetikleyeceği yönündeydi. Ayrıntılı olarak 

bir sonraki bölümde irdeleneceği üzere ekonomik bütünleşme istenildiği ölçüde sosyal 

bütünleşmeyi beraberinde getirmeyecekti. Teoride iyi işleyen sistem pratik alana yansıdığında 

uyum sorunu yaşayacaktı.  

2.1. Avrupa Sosyal Şart’ı(ASŞ) 

Sosyal hakların süreklilik kazanabilmesi için bu haklarla alakalı sadece hukuki düzen 

oluşturulması yetmez, aynı zaman da her alanda etkili olduğu üzere ekonomik programların da 

oluşturulması gerekmektedir. Örneğin, çocuk işçilerin istihdama katılmaması gerekliliğini bir 

kanunla yasak etmek tek başına yeterli değildir. 

 Bu kanuna ilaveten ailelerin ekonomik yokluktan çocuklarını çalıştırdığı fikri ile hareket ederek 

onlara ekonomik destek sağlanması gerekmektedir. İnsan hakları ve sosyal haklara görünürlük 

kazandırabilmek için Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kuruluşları 

                                                 
1 Konunun ayrıntısı için bknz: Polanyi, Karl (1944) “ The Great Transformation(Büyük dönüşüm) ”.  
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sürekli bir biçimde sosyal ve ekonomik hakların griftliği üzerinde çalışmaktadır.  Amaç aslında bu 

iki örgütün BM anlaşmalarını içselleştiren ülkelerin çalışma prensiplerinin oluşturulması, bunların 

kabul edilmesi ve uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesidir. Bu amaçlar etrafında bu iki örgüt 

faaliyetlerini sürdürmektedir. ILO da yer alan kuralların çoğunluğu, Avrupa Sosyal Şartı’na benzer 

bir biçimde insan hakları, siyasi haklar ve medeni hakların yanı sıra sosyal hakları da ele 

almışlardır. Diğer hakların yanında sosyal hakları da ana inceleme konusu içerisine almışlardır. 

Çünkü tüm bu haklar birbirine bağlıdır ( Servais, 2011 ).  

Bu Şartın altına imza atan Avrupa Konseyine üye olan devletler, Avrupa Konseyinin hedefleri 

arasında yer alan kendilerinin ortak mirasının korunması ve gerçekleştirilmesi, temel hakların ve 

özgürlüklerin korunması için sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması noktasında 

birleşmişlerdir.  4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa Konseyi üye devletleri tarafından imzalanan 

“İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesi” Paris’te ek protokol 

şeklinde imzaya açılan sözleşme ile herkesin ırk, renk, cinsiyet, din ve dünya görüşü 

gözetilmeksizin sosyal refahını yükseltmeyi kabul etmişlerdir. Tüm bu noktaları kabul ettikleri 

için Şart’a taraf olmuşlardır (http://abmuzakere.bilgi.edu.tr/: ).  

Sözleşmenin Avrupa Konseyi üyelerince kabul edilmesiyle birlikte Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa 

Sosyal Haklar Sözleşmesi), 1961 yılında Turin’de imzaya açılmış ve akabinde 1965 yılında 

yürürlüğe girmiştir.  Avrupa Sosyal Şartı, tam tanım anlamında değerlendirildiğinde Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesini(AİHS)  takviye eden bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Şöyle ki, Avrupa 

İnsan Hakları sözleşmesinde birinci kuşak haklar olarak tarif edilen yaşam hakkı, işkence yasağı, 

kölelik ve zorla çalıştırma, hürriyetten yoksun bırakma gibi hakları garanti altına alırken ikinci 

kuşak hak olarak tanımlanan ekonomik ve sosyal hakları da Avrupa Sosyal Şartı koruma altına 

almıştır. Bu Şartı’n ister eski ister yeni Avrupa Konseyi üyeleri tarafından imzalanması zorunlu 

değildir. Fakat 1974 yılından itibaren bakıldığında AİHS’ni imzalamak mecburidir.  Fakat Şartı’n 

genel kabul görmesi desteklenen bir durumdur ( Erdoğan, 2008 ).  

Ana amaç olarak siyasi hak ve özgürlüklerin sağlanmasını benimseyen İnsan Hakları 

Sözleşmesinin imzalanmasının akabinde ekonomik ve sosyal hakları da garanti altına alan bu 

Şartı’n imzalaya açılması aslında tamamlayıcı bir nitelik olarak açıklanabilir.  

Bu Şartı’n taslağı ILO’nun işbirliği ile 13 devlet tarafından imzalanmış ve Avrupa sosyal Şartı 

olarak kabul görmüştür. Şart 1965 yılında da yürürlüğe girmiştir. Temel ekonomik ve sosyal 

haklardan toplumdaki tüm kesimlerin faydalanması ana amaç olarak tanımlanmıştır. Aslında 
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koyulan bu hedef aynı zamanda istektir ki birçok devletin onaylaması ve ülkesinde uygulaması 

ana amaçtır. Bu metin çok yönlü bir şekle dönüştürülmüştür.  Fakat her ülkenin gelişmişlik düzeyi 

aynı değildir. Bu nedenle de şartın tüm maddelerini uygulama aşamasında sıkıntı çıkabilmektedir. 

Bu nedenle Şartın 20. Maddesinde bu durum açıklığa kavuşturulmuştur. Zorunlu çekirdek sayılan 

yedi maddeden en az beş maddeyi kabul etmek zaruridir ve toplam 10 madde ve 45 bent 

onaylanmazsa ülkeler şartı kabul etmemiş sayılırlar ( Eyrenci, 2011 ).  

ASŞ’a ek olarak 1988 yılında bir protokol imzalanmış, Sart’a o günün koşulları göz önünde 

bulundurularak dört yeni alan eklenmiştir. Bunlar, “,bilgi alma ve danışma hakkı, cinsiyete dayalı 

ayrımcılığın önlenmesi, çalışma koşullarının ve iş ortamının iyileştirilmesine katılma hakkı ve 

yaşlıların korunma hakkı”dır. Zamanla uluslararası ortamında etkisi ile özellikle 1990’lı yıllarda 

ASŞ’nin güncellenmesi gerekliliği üzerine tartışmalar yapılmış ve 1996 yılında Gözden Geçirilmiş 

ASŞ imzaya açılmış, 1999 yılında ise yürürlüğe girmiştir. 

Yeni Gözden Geçirilmiş Şart, 30 yıllık tecrübenin ardından ASŞ’nın eksiklerini gidermek için 

revize edilmiş, sosyal hakların kapsamı genişletilmiştir. Halen her iki Sosyal Şart da yürürlüktedir. 

ASŞ, bir uluslararası sözleşme niteliği taşımakta olup, bu sebep neticesinde imzalayan ülkeleri 

bağlayıcı nitelik taşımaktadır (Çelik, 2005). Avrupa Birliği oluşumuna baktığımızda sosyal 

konulara önem verdikleri ve daha ilk anlaşma da yer verdikleri açıktır.  Roma Antlaşmasında her 

ne kadar sosyal haklar sınırlı kalsa da 1970 ‘lerden sonra AET ile birlikte ortak bir sosyal politika 

oluşturulması kararlaştırılmıştır (Güzel 1998’den akt: Çelik, 2004 ).  ASŞ’a göre, anlaşma tarafları, 

bazı hak ve ilkelere ulaşmak için gerekli koşulları gerçekleştirmeyi ana amaç olarak 

belirlemişlerdir. Bu haklar; adil çalışma koşullarına sahip olmak, çalışma hakkı, güvenli çalışma 

koşullarına sahip olma, adil ücret hakkı, çocukların ve gençlerin korunması hakkı, kadınların 

annelik durumunda çalışma hakkının düzenlenmesi, engellilerin toplumsal yaşamda var 

olabilmeleri için destek sağlanması gibi kısaca kategorize edilmektedir2.   

Asıl amaç “Sosyal Avrupa ”ya ulaşmak olarak tanımlanabilir. Bu kavram 1996’da revize edilen 

ASŞ ile vücut bulmuştur. 

 Amaç aslında bu revize edilen şart ile vatandaşlık haklarını da belirlemektir. Bu bağlamda, Şartı’n 

30. Maddesi yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı vatandaşların korunması için asgari gelir 

desteğinin sağlanması uygulamasını gündeme getirmiştir. Avrupa Konseyi’nin 2000 yılında 

yayınlamış olduğu, ASŞ- Kısa bir Rehber (European Social Charter- A Short Guide) 

                                                 
2 Avrupa Sosyal Şartı tam metni için bknz: http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_163.htm (Erişim tarihi: 07.01.2014).  
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dokümanında, sosyal yardımdan yararlanabilecek durumundaki herkese yönelik asgari gelir 

desteğinin sağlanmasının önünü açmıştır. Bu destek geliri belirli düzeyin altındaki herkese düzenli 

aralıklarla destek sağlanmasın şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde bakıldığında AB üyesi 

devletlerin ve aday statüsündeki devletlerin hepsi asgari gelir desteği uygulaması sağlamaktadır ( 

Buğra, 2005 ).  

2.2. Avrupa Sosyal Şartı’nın Uygulanması 

1980’li yıllar AB ülkeleri için sosyal politika anlamında zorlu geçmiştir. Refah devletleri sosyal 

hizmetleri yerine getirmek için ciddi tasarruflar sergilemişler fakat işsizlik oranları tavan ciddi 

oranda artmıştır (Kleinman 2002’den akt: Erdoğdu, 2005 ).1990’lı yıllarda ise karşıt iki görüş 

ortaya çıkmıştır. İlk baskı iş çevrelerinden gelmiş, örgütlü işçi gruplarının uzun vadede Avrupa’nın 

rekabet edebilirlik gücünü sekteye uğrattığı belirtilmiştir. İkinci baskı ise AB ülkelerindeki sosyal 

dışlanmanın var olması nedeniyle bu modelin korunması gerektiği şeklindedir (Erdoğdu, 2005 ).  

Avrupa Ekonomik Topluluğu macerasını AB adına döndüren Maastricht3 Antlaşması giriş 

bölümünde ASŞ ile öngörülen hakları kabul etmiştir ve bunlara uyulması noktasında vurgu 

yapmıştır. Oluşturulmak istene AB Anayasasının ikinci bölümü Temel haklar konusuna değinmiş 

ve ASŞ hakları da bu haklara ekleyerek sağlam bir zemin hazırlamıştır. Yani Sosyal haklar AB 

nezdinde ön şart niteliğine dönüştürülmüştür. Aday ülkeler için üyelik için ön şart kabul edilen 

olmazsa olmaz Kopenhag kriterleri de bu yapılan sosyal sözleşmelere atıfta bulunmaktadır (Çelik, 

2005 ).  

ASŞ’nı devletlerin içselleştirmeleri için öncelikle Avrupa Konseyi üyesi sıfatıyla imza edilmesi 

gerekmektedir. Avrupa Konseyi’ne üye bir devlet tarafından kabul edilen Şart yürürlüğe girmiş 

olur. Elbette ki anayasal farklılıklardan ötürü devletler nezdinde onaylanma süreci farklılıklar 

göstermektedir.  

Aslında hükümet tarafından uygun bulunan Şart, derhal parlamentoya sunulur ve akabinde de 

kanunlaşır. Aynı zamanda ilgili devlet bir onay belgesi hazırlar. Bu onaylama belgesinin içeriğinde 

aslında devletin Şartı’n hangi maddelerini kabul ettiği açık bir biçimde yer alır (Ataman, 2010 ).  

Tarihi boyutuyla bakıldığında AB ülkelerinin sosyal bir Avrupa inşa etmesi bazı şartların yerine 

gelmesi ile mümkün olmuştur. Sosyal Avrupa kavramı kullanılmış, böylelikle ekonomik 

                                                 
3 Maastricht Antlaşması’nı tam anlamı ile AB Antlaşmasıdır. Bu antlaşmanın amacı tarihi ve politik olarak kurulan 

birliğin kültür, gelenek ve geçişini göz ardı etmeden gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu antlaşma ile Avrupa Topluluğu 

AB adını almıştır. 
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entegrasyona sosyal boyutta katkı sağlanmıştır. Avrupa Topluluğu zaman içerisinde farklı 

aktörleri de bünyesinde barındırarak gelişti ve evrildi. Hem Avrupa Topluluğu Adalet Divanı hem 

de Roma Antlaşmasının bazı hükümlerini bünyesinde barındırmıştır. Amaç üye ülkeler arasında 

açık diyalog oluşturmak ve sosyal dışlanma ile mücadele etmektir. ASŞ Avrupa Konseyi ile paralel 

bir seyir göstererek inşa edilmiştir. Bu Şart Avrupa kıtası ülkelerinin temel sosyal haklar 

noktasında başvuracakları temel kaynak olarak sistemdeki yerini almıştır (Schutter, 2010 ). 

AB sosyal politikası bazı sac ayaklar üzerine kurulmuştur (Brusse ve Hemerjik, 2002’den akt: 

Parlak- Aykaç, 2006 ): Birliğin temel görevinin istihdamın artırılması, sosyal bütünleşmenin üye 

ülkeler arasında teşvik edilmesi, kadın ve erkek eşitliği, sosyal korunmanın sağlanması biçiminde 

açıklanmıştır. Sosyal alanlarla ilgili Topluluk kanunları oluşturulmaya çalışılmış, böylelikle sosyal 

haklar güvence altına alınmıştır. Özellikle devletler arası açık koordinasyona önem verilmiş; bu 

günümüzde yer alan ve bütün paydaşların politika üretimine ve yürütülmesine dahil edilmesi 

anlamını taşıyan yeni yönetişim modeli olarak tanımlanmıştır. Üye sayını her geçen yıl artıran AB 

için bu yönetişim modeli koordinasyonun sağlanması ve sosyal hakların uygulanabilir olması için 

önem arz etmektedir (Parlak- Aykaç, 2006 ).  

 

3. LİZBON ANTLAŞMASINDA SOSYAL POLİTİKA 

Avrupa Birliği, günümüze kadar gerek ekonomik gerekse siyasi ve sosyal alanlarda ciddi bir 

bütünleme sağlamıştır. Roma Antlaşması milat alındığında bugün gelinen nokta hiç de 

azımsanacak boyutta değildir. Amaç aslında Avrupa’yı her alanda birleştirmek ve 

bütünleştirmektir. Avrupa’yı bütünleştirme hedefi çerçevesinde artık yeni bir yapılanmaya ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu noktada da yedi yıl gibi uzun bir tartışma sürecinden geçen Lizbon antlaşması 

imzalanmıştır. 13 Aralık 2007 tarihinde bu antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Demokratik, 

hesap verebilir ve karar alma süreçlerine müdahil olan bir Avrupa profili çizilmiştir.  Lizbon 

Antlaşması, Anayasa niteliği taşımasa da ciddi manada kurumsal zorlukların giderilmesi adına 

yaptırım uygulayan bir antlaşma olarak imza edilmiştir.  

AB’nin gerek genişleme süreci gerekse değişen ve evrilen küresel düzen Birliği yeni politikalar 

üretmeye zorunda bırakmıştır( Özler, 2009 ). Lizbon Antlaşması ile birlikte Avrupa Birliği 

Antlaşması(ABA)’nın adı korunmuş, ATA’nın ise adı AB’nin Çalışma Usulüne İlişkin Antlaşma 

(ABÇUİA) olarak değiştirilmiştir. Yalnızca isimsel değişikliklere gidilmemiş aynı zaman da içerik 

anlamında da değişiklikler yapılmıştır., ABA ve ABÇUİA’nın aynı düzeyde olduğu Lizbon 
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Antlaşmasında belirtilmiş ve buna ilaveten AB’nin tek bir tüzel kişiliğe sahip olduğu açıklanmıştır 

(Güneş, 2008 ).  

"Avrupa Birliği'nin Geleceği" Deklarasyonu ile ortaya çıkan reform süreci 13 Aralık 2007 

tarihinde Lizbon'da imzalanan Reform Antlaşması ile artık sürecin sona yaklaşıldığını 

göstermektedir. "Nice-Sonrası Süreç" olarak isimlendirilen bu süreç, AB’ye yeni bir yol çizilmesi 

için önem arz etmekteydi.  Bu süreçte amaç genişlemeler neticesinde daha fazla üye sayısına 

ulaşmak olarak dizayn edilmiştir.  Ana amaç aslında işleyen kurumsal politikaların oluşturulması 

şeklinde tanımlanmıştır. 21. yüzyılın fırsat ve tehditleri ile başa çıkabilecek kurumlara, politikalara 

ve mali araçlara, bir başka deyişle etkili işleyip sonuç üreten bir yapıya kavuşturulması 

amaçlanmaktaydı ( Baykal, 2004 ).  

Lizbon Antlaşması, YABA’nın 2. maddesinde Birliğin bağlı olduğu değer ve ilkelere yer vermiştir. 

İnsan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk devleti ve insan haklarının korunması, burada yer 

alan değer ve ilkelerdir. Bu değer ve ilkeler, ileride bilhassa Birlik hukukunun yorumlanmasında 

kılavuz işlevi görecektir ( Schwarze 2008’den akt: Güneş 2008 ). Lizbon Antlaşması bunun yanı 

sıra YABA’nın 3. maddesinde, Birliğin hedeflerine yer vermiştir. Bu antlaşmada yer alan hedefler 

arasında barı, birlik değerlerinin korunması refahın sağlanması yer almaktadır. Birlik ilaveten 

devletin vatandaşlarına özgürlük, adalet ve güvenlik alanı yaratması üzerinde de durmaktadır. Tek 

Pazar anlayışı bu hususları destekleyici bir mahiyet taşımaktadır. YABA’nın 3. Maddesi dışlanma 

ve ayrımcılıkla mücadele konuları üzerinde özellikle durmuştur.  Sahip olunan zengin dil ve kültür 

çeşitliliğine saygı duyulması gerektiği ve kültürel mirasın korunması için özel çaba sarf edilmesi 

fikri üzerinde hem fikir olunmuştur (Güneş, 2008 ). Bu noktadan işaretle Avrupa Sosyal Modeli 

kavramına ve bu kavramın içeriğine değinmek yerinde olacaktır.  

 

4. AVRUPA SOSYAL MODELİ 

Avrupa’nın yaratmak istediği sosyal modeli anlamak için Avrupa Sosyal Hukuku ve Avrupa 

Sosyal Politikalarını ve akabinde de ASŞ ve Yeniden Gözden Geçirilmiş Sosyal Şart’ı iyi analiz 

etmek gerekmektedir. ASŞ ve Yeniden Gözden Geçirilmiş Sosyal Şart AB hukukunun bir parçası 

haline getirilmiştir. AB tarafından bu iki belge de referans kabul edilmektedir. AB bu iki belgeye 

de atıfta bulunarak, Şartların Anayasal değer kazanmasında rol oynamıştır. AB Anayasası, birliği 

insan hakları temelinde kurulmuş olan bir örgüt olarak tanımlamıştır.  Sosyal haklar ise geleneksel 

insan hakları kapsamında kabul görmüştür ( Erdoğan, 2008 ).  
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 “Avrupa sosyal modeli” diye bahsi geçen sağlık, işsizlik, emeklilik ve diğer tüm sosyal alanlarda 

vatandaşlara güçlü sosyal korunma olanakları sağlayan bu model yalnızca AB’nin sosyal modeli 

değildir. Bu model özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ulusal düzeyde gerçekleşmiş, bu sebeple de 

her ülkenin sosyal ve ekonomik koşullarına bağlı olarak farklı nitelikler almıştır. Sosyal koruma 

alanında Avrupa modelinden bahsedilmesine olanak tanıyan şey sosyal bağlamda AB 

kurumlarının, yaslarının olması ve kabul görmesi değil, batı Avrupa ülkelerinde her ne kadar bazı 

noktalarda farklılıklar göstermiş olsa da sosyal koruma sistemlerinin bazı ortak değer yargılarına 

dayanması ve bunun neticesinde de sosyal kurumlar ve sosyal politikalar ortaya çıkmış olmasıdır.  

Avrupa Sosyal Modelinin kapsamı ABD gibi bir ülkeye nazaran bile daha geniş sosyal hakların 

var olması, işçilerin daha örgütlü ve daha güçlü olması sebepleri ile ayrıcalık arz etmektedir 

(Erdoğdu, 2005).  

AB tarihçesine bakıldığında 1957 yılında imza edilen Roma Antlaşması, sosyal politika 

kapsamında yok denecek kadar az hüküm içermekteydi. Sosyal politika, aslında serbest dolaşımın 

gerçekleşmesi ve yerleşme serbestisinin sağlanması noktasında hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 

Tek Avrupa Senedi ise sosyal taraflarla diyalog, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sosyal ve ekonomik 

bütünleşme alanlarında sınırlı bir sosyal politika öneriyordu. Maastricht Antlaşmasında ise sosyal 

konular hedef haline gelmiş, istihdam, sosyal koruma alanları ve diyalog fikirleri ön plana 

çıkmıştır. Sosyal politika noktasında gelinmek istenen asıl yer ise her türlü ırk, cinsiyet, etnik 

köken ve inan ayrılığının ayrımcılığa karşı mücadele edilmesidir. Sosyal konular noktasında alınan 

kararların oybirliği neticesinde alınması kuralların uygulanması noktasında farkındalık yaratmakta 

ve devletlerin içselleştirme süreçleri de aynı oranda kısalmaktadır (Erdoğdu, 2005 ). 

 

5. TÜRKİYE VE AVRUPA SOSYAL ŞARTI  

Türkiye’nin 1987 yılında tam üyelik amacıyla Avrupa Topluluklarına başvuruda bulunması, 1959 

yılında yapılan Ankara Antlaşması ile başlayan sürecin dönüm noktası olmuştur. Türkiye, özellikle 

Osmanlı’nın son zamanlarından beri (Tanzimat’tan beri) yüzünü hep Batı’ya yöneltmiş, 

Müslüman ülkeler arasında da bu tavrı ile farklılık yaratmıştır. Türkiye gerek coğrafi konumu 

gerekse ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki faaliyetleriyle Batı ile hep iyi ilişkiler 

kurmuştur. Elbette ki her alanda gelişmekte olan bir birlik olan AB içerisinde yer almak Türkiye 

için önemlidir. İktidara gelen partiler bile ilk dış politika hedefine AB’ne üyeliği koymaktadır. 

Türkiye’nin serüveni bu yolculukta 1959 yılında başlamış ve kaygan bir zeminde günümüze kadar 
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devam etmiştir. 1960’lara gelindiğinde Türkiye AB’ye tam üye olamasa bile Avrupa için önemli 

kuruluşlar olan Avrupa Konseyi’ne, NATO ve OECD’ye üye olmuştur (Özer, 2009 ). İnsan 

haklarına ve sosyal haklara saygılı devletler olarak kendilerinin tanımlayan devletler AB ve 

Avrupa Konseyine şartlar neticesinde üye olmuşlardır. 1950 yılında yaşanan Kore Savaşı Türkiye 

için dönüm noktası olmuş, Türkiye bu savaş neticesinde 1952 yılında NATO’ya üye olarak kabul 

edilmiştir (Aytaç, 1989’dan akt: Özer, 2009 ).  

1960 yılının son çeyreğinde Avrupa Sosyal Fonu kurulmuş ve bu fon sayesinde işçilerin serbest 

dolaşımı ki günümüzde bile en çok üzerinde durulan konu ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi 

Topluluğun sosyal yönü olarak ele alınmaya başlanmıştır. 1972 yılında Paris zirvesinde de sosyal 

politika alanında daha aktif olunması vurgusu yapılmıştır. Hatta Bunun yansıması ise 1974 yılında 

sosyal politikaya ilişkin bir faaliyet programının kabul edilmesi şeklinde tezahür etmiştir.  

Ekonomik iş birliği için kurulan birliğin artık sosyal konulara da önem vermesi gerekliliği 

vurgulanmıştır. Akabinde kabul edilen yönergeler ile Avrupa İş Hukuku oluşturulmaya 

başlanmıştır (Alp, 2004 ).  80’lerin başında Topluluk için bir resesyon dönemine girilmiş fakat 

akabinde 1986 yılında Avrupa Tek Senedi imzalanmıştır. Bu Senet ile sosyal haklar noktasında 

bir çığır açılmıştır. Yani üye ülkelerde çalışan işçilerin sosyal haklarının korunması, çalışma 

güvenliğinin ve sağlığının korunması ön görülmüştür. Taraflar arasında da diyalog geliştirilmesi 

konusu üzerinde de özellikle durulmuştur. Sosyal haklar 1989 yılında Topluluk Şartı olarak kabul 

edilmiştir. Yani Topluluk Sosyal Şartı (TSS) olarak kabul edilen bu belge ile ASŞ’a atıfta 

bulunulmuş ve aslında devletlerin iyi niyet belgesi olarak sistemdeki yerini almıştır. Fakat bu 

belgeyi İngiltere kabul etmemiş, bu sebeple de genel bir tavır takınılamamıştır. 

 İngiltere devlet politikası olarak sosyal konularda kendini diğer devletlere bağlayan Antlaşmaları 

imzalamamaktadır. Hatta Maastricht Antlaşmasının eki olan Sosyal protokol sadece İngiltere 

tarafından imzalanmamıştır (Alp, 2005 ).  

Türk Hukukuna sözleşme kabul esasları neticesinde baktığımızda karşımıza 1982 Anayasası’nın 

90. Maddesi çıkmaktadır.  “Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma” başlığı altında düzenlenen 

90/1. maddede, “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla 

yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla 

uygun bulması” şartına bağlanmıştır.  Ardından yer verilen 2. ve 3. Fıkrada   “uygun bulma” 

şartının istisnai durumlarına  yer verilmiştir. Bu fıkralardaki istisnalar kapsamında olan ve “Türk 

kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü 
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uygulanır.” (1982 An. Md. 90/4) 90.maddenin 5. fıkrasında şekil ve şartlara uygun yapılan ve 

yürürlüğe konulan Milletlerarası Antlaşmalar Kanun gücündedir şeklinde kabul edilmiştir. 

Hatta Anayasaya aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesine dahi başvurulamamaktadır. Ancak 

sosyal konular anlamında önem arz eden asıl düzenleme, Anayasa’nın 90. maddesinin 5.fıkrasının 

sonuna, 5170 sayılı Kanunun 7.maddesi ile yapılan eklemedir. Anayasa maddesine eklenen 

07.05.2004 tarihli cümle ile “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı” hükmü 

eklenmiştir. Asıl sorun konumuz olan Sosyal Şart ve Yeniden Gözden Geçirilmiş Şartı’n bu 

düzenlemeye tabi olup olmadığıdır. Tüm bunlara ek olarak Md.90/5-son cümlede yapılan 

düzenleme “temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuk kuralı hükmünde 

olacağını” belirtmektedir. ASŞ ve Yeniden Gözden Geçirilmiş ASŞ Anayasa’da yer alan “temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası bir sözleşme” biçiminde tanımlanmaktadır (Erdoğan, 

2005).  

Türkiye için AB’ye üyelik yolculuğu zorlu bir yoldur ki birçok alanda köklü yeniliklerin yapılması 

gerekmektedir.  Türkiye üyelik sürecinde uyum çalışmaları ile kendi iç hukukunu ve sosyal hakları 

AB ülkeleri ile uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Ulusal Program yayınlanmış ve sosyal 

politika noktasında uyum gerektiren uygulamalar üzerinde özellikle durulmuştur (Oğuz, 2013).  

Sosyal haklar bağlamında değerlendirildiğinde en geniş kapsamlı uluslararası sözleşme Gözden 

Geçirilmiş Sosyal Şarttır. Bu şart sendikal hakları ve tüm çağdaş sosyal hakları bünyesinde 

barındırmaktadır (Çelik, 2005 ).  

Fakat Türkiye, imzaladığı uluslararası belgelerdeki sosyal konuları uygulamak noktasında istekli 

davranmamaktadır. Türkiye bu tarz sosyal hakları ancak ve ancak iç hukukla uyum sağladığı 

zaman kabul etmektedir. Böylelikle de pozitif hukuk değiştirilemeyecektir. ASŞ’na koyulan 

çekincelerde aslında bunun bir kanıtı şeklinde değerlendirilebilir (Erdoğan, 2008).  

 

6. SONUÇ 

Devletlerin geleceklerinin belirlenmesinde her ne kadar mevcut rejimleri etkili olsa da önemli bir 

durum da küreselleşme, teknolojinin gelişmesi ve devletler arası artan rekabet de önemlidir. Sosyal 

alan da incelendiğinde ulusal ve uluslararası politikalar arasında sosyal haklar noktasında 

koordinasyonun sağlanması çok da kolay değildir.  
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Dünya her ne kadar pozitif anlamda gelişse de işsizlik gibi sosyal politikaların ana noktasını 

oluşturan noktalar da negatif bir büyüme ile karşı karşıya kalmaktadır. Devlet ekonomilerinin 

kötüye gitmesi ülkelerin sosyal koruma sistemlerini de etkilemekte ve devletlerin sosyal 

politikalara tam anlamı ile bütçe ayıramaması noktasında tıkanmaktadır. Gelişmişlik seviyesi diğer 

ülkelere nazaran fazla olan AB ülkelerinde bile sosyal politikanın içselleştirilmesi tam istenildiği 

oranda gerçekleşmemiştir.  Özellikle belirtildiği üzere Lizbon Stratejisinde konulan hedeflere 

ulaşılamamış, devlet sosyal programları da aynı şekilde ileriki tarihlere aktarılmıştır.  

Sonuç olarak, tüm dünyanın ve özellikle Avrupa’nın ortak sorun alanı olan sosyal haklar 

konusunda AB merkezi bir ehemmiyete sahiptir. Güçlü Avrupa vurgusu yapan bu devletler için 

ekonomik entegrasyon kadar sosyal entegrasyon da var olabilmek için gereklidir. Ulusal 

farklılıklar ortadan kaldırılması ve Avrupa düzeyinde bir sosyal politika oluşturulma yoluna 

gidilmelidir.  
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ÖZET 

Sağlıklı beslenme bilincinin yaygınlaşmasıyla birlikte hayvansal protein kaynakları arasında deniz 

ürünlerinin önemi giderek artmıştır. Bu çalışma, hedeflenen ilçede 15-19 yaş grubundakilerin su 

ürünleri hakkındaki seçimlerini ölçmek ve bu kişilerde su ürünleri farkındalığını tespit amacıyla 

kurgulanmıştır. Bu amaçla Erzurum Köprükoy ilçesinde hedef grup için yüz yüze anket çalışması 

düzenlenmiştir. Elde edilen anket sonuçlarında, balıketi tüketimin sağlık etkileşiminde olumlu 

etkilerinin olduğu (katılımcıların %45’i), iyi bir takviye gıda olduğu (%55’i), bu özelliğine 

istinaden özellikle pandemi döneminde gıda takviyesi olarak kullanılmak istendiği (%53,5’i), 

tüketim eğiliminde işleme teknolojileri (soğutma, dondurma gibi) uygulanan balıklardansa taze 

balık tercihinin (%32,3) etkin olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri tüketimi, sağlık, gıda tercihi, Köprüköy, Erzurum 
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THE SEAFOOD CONSUMPTION PREFERENCES OF 15-19 AGE RANGE IN 

KÖPRÜKÖY (ERZURUM) 

 

 

 

ABSTRACT 

The importance of seafood had gradually increased with the growing awareness of healthy 

nutrition among the animal protein source. In this research, it was aimed to determine the 

preferences of 15-19 age group about fish - seafood and measure the awareness level of these 

people about aquaculture. For this purpose, a survey study was conducted for the target group in 

Köprükoy town (Erzurum, Turkey). According to the obtained data, 45% of the participants was 

thinking that fish meat consumption has positive effects on human health and 55%’ s idea was “it 

is a good supplement”. 53.5% of the participants had a view as “consuming seafood as a food 

supplement especially during the pandemic period is useful”. It had been determined that the fresh 

fish preference is more effective (32.3%) than the processed fish (such as chilling, freezing) in the 

consumption trend. 

Keywords: Seafood consumption, health, food preference, Köprüköy, Erzurum 
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GİRİŞ 

Çeşitli balık türleri, kabuklular, yumuşakçalar ve derisidikenlilerin dahil olduğu su ürünleri 

mükemmel protein, yağ, vitamin ve mineral kaynaklarıdır (Lu et al., 2021; Olatunde et al., 2021).  

Balık, omega-3 uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, protein, D vitamini, B vitamini, 

kalsiyum, selenyum ve diğer bileşenler gibi birden fazla besin grubunu içermektedir 

(Krittanawong et al., 2021). Besleyici değeri yüksek olan su ürünleri, insanlar tarafından giderek 

daha fazla tüketilmektedir (Lu et al., 2021; Olatunde et al., 2021).   

Herhangi bir gıda ürününün kalitesinde, nicel ve nitel özelliklerin yanı sıra tüketici algısı da 

önemlidir. Gıdalarda, özellikle su ürünleri gibi çabuk bozulabilen (çeşitli besin maddelerinin 

yüksek içeriği, nötr pH ve yüksek su içeriği nedeniyle) veya daha az raf ömrüne sahip gıdalarda 

ölümden hemen sonra meydana gelen hızlı mikrobiyal ve biyokimyasal reaksiyonlar duyusal ve 

besinsel özelliklerde değişikliklere yol açarak raf ömrünü kısaltmaktadır (Korkmaz et al., 2019; 

Alak et al., 2019; Ölmez ve Alak, 2019; Qiu et al., 2020; Ceylan et al., 2021). Azotlu bileşiklerin 

bozunması, trimetilamin, amonyak, vb. gibi istenmeyen rahatsız edici koku veya tatların 

oluşmasına neden olur. Genel olarak, deniz ürünleri çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA'lar) 

bol miktarda bulunması onu lipid oksidasyonuna daha yatkın hale getirir. Hoş olmayan koku ve 

lezzet, beslenme kaybı, sağlıksız moleküllerin üretimi ve renk değişiklikleri, esas olarak deniz 

ürünlerinde lipid oksidasyonunun sonuçlarındandır (Olatunde et al., 2021). 

Balık tazeliğinin ilk kaybı, indigenous enzimlere ve kimyasal reaksiyonlara atfedilirken, balıktaki 

tam bozulma, mikrobiyal metabolik aktivitelerin bir fonksiyonudur. Hasat veya toplama alanı ile 

işleme tesisleri arasındaki mesafe, depolama sıcaklığı ve işleme yöntemleri, deniz ürünlerinin 

kalitesini ve bozulmasını belirlemede esastır. Dışsal ve içsel faktörler ve yakalama yöntemleri, 

deniz ürünlerinin özelliklerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir (Isık et al., 2020; Qiu et 

al., 2020; Alak et al., 2021;  Atamanalp et al., 2021; Olatunde et al., 2021; Stoll et al., 2021).  

Küresel su ürünleri üretimi, 2016 yılında %73,4’ ü avcılık, %26,6’sı yetiştiricilik olmak üzere 

107,9 milyon tona ulaşmıştır (Lu et al., 2021). Önemli bir gıda kaynağı olan su ürünleri üretiminin 

yaklaşık % 17,5 artarak 2030'da 201 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir (Lundebye et al., 

2021). Küresel balık ve su ürünleri tüketimi son 50 yılda iki katından fazla artmış ve artan talep 

ve balık arzı beraberinde işleme teknoloji ve/veya teknolojilerinin kullanımlarını zorunlu hale 

getirmiştir. 
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Bununla birlikte gelişen teknolojiyle birlikte daha iyi bir yaşam arzusu, daha fazla güvenlik 

ihtiyacı ve gıda talebini de artıracak olan dünya nüfusunun artması gıda endüstrisinde bazı 

teknolojik yaklaşımların uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir (Ćibo et al., 2021).  

Gıda, insan yaşamını sürdürebilmek için hayati bir kaynaktır. Gelişmekte olan ülkelerde balık 

tüketiminin besinsel katkısı, balık satışı yoluyla artan gelir ve su ürünleri yetiştiriciliğine 

katılımları yoluyla kadınların ekonomik ödeme güçlerinin artması, balığın ev gıda güvenliğine 

katkısının göstergeleridir. Bu ülkelerde düşük gelirli kent sakinlerinin büyük bir kısmı balık tedarik 

zincirinde yer alır ve geçimleri büyük ölçüde bu sektöre bağlıdır. Ayrıca, kentsel hanelerde kişi 

başına günlük ortalama balık tüketimi, kırsal hanelere göre daha yüksektir (Mandal et al., 2021). 

Türkiye'de kişi başına balık tüketimi 6,3 kg/yıl olarak bildirilmiştir (TUİK 2021).  

Yetersiz beslenmeyle ilgili hane düzeyinde yapılan araştırmalar, tipik olarak gıda tüketiminin 

miktarını ve beslenme kalitesini gelir, eğitim ve tercihlerle ilişkilendirmektedir. Annelerin 

çocukları için gıda seçimlerini etkileyen faktörler arasında, eğitim oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. Bununla birlikte kapsamlı ampirik çalışmalar, çocukların yetersiz beslenmesinin 

hane geliri ve anne eğitiminin artışlarla birlikte önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. Ampirik 

literatürdeki diğer bir konu da gıda tüketiminin bileşimine odaklanmaktadır (Dasgupta et al., 

2021). 

Özetle, bu çalışmanın genel amacı, su ürünlerinin içeriği, beslenmedeki önemi ve tazelik 

belirlemede kullanılan kriterlerde farkındalıklarının Erzurum Köprüköy ilçesinde örgün eğitimde 

bulunan 15-19 yaş aralığındaki bireylerde araştırmaktır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Tasarım, Ortam ve Katılımcılar 

Su ürünleri tüketimi ve farkındalıklar yönündeki genel eğilimin belirlenmesine yönelik kurgulanan 

bu çalışmada Erzurum Valiliğinden alınan izin doğrultusunda bireysel katılımcı verilerinin 

toplandığı havuzda, toplam 100 kişilik Köprüköy ilçesinde örgün eğitimde bulunan 15-19 yaş 

aralığındaki [%10’u 15 yaş, %10’u 16 yaş %54’ü 17 yaş %18’i 18 yaş ve %8’i 19 yaşında]  

katılımcı (%43 kız, %57 erkek) ile sağlanmıştır. Bu anket uygulaması daha önce su ürünleri ve 

sağlık etkileşimi yönünde yapılan bilgilendirilmelerden sonra sunulan 15 soruluk çoktan seçmeli 

olarak dizayn edilen anket uygulamalarıyla Aralık 2021 tarihinde yapılmıştır.  
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BULGULAR 

1.Balıketi tüketimi hastalıklardan korunmada yardımcı olabilir mi?  

Araştırma verilerine göre katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) balıketinin hastalıklara karşı 

olumlu bir etkisi olduğuna inanmaktadır. Böyle bir etkinin olmayacağını savunanlar ise %12’lik 

bir orana sahiptir. 

Balık tüketimi uzun vadede insan sağlığına oldukça faydalıdır. Balıklarda bulunan doymamış 

yağlar, sağlıklı işleyen bir merkezi sinir sistemi için son derece önemli olan ve aynı zamanda 

inflamatuar yanıtı azaltmada ve kanser ve felç gibi kalp ile ilgili hastalık riskini azaltmada çok 

önemli olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Özellikle ton balığı, somon ve ringa 

balığında tipik olarak bulunan eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit (DHA) gibi Omega-

3 yağ asitlerinin koroner kalp hastalığını azalttığı iddia edilmiş ve Ulusal Balıkçılık Enstitüsü 

(NFI), sağlıklı bir kalp için haftada iki porsiyon balık alımını tavsiye etmiştir (Lehel et al., 2021). 

 

               
       Şekil 1. Balık tüketimi hastalık ilgisi           Şekil 2. Su ürünlerinin besin değeri 

 

2.  Balık eti içerisinde bulunan vitamin ve mineraller bu gıdaların fonksiyonel özelliklerini 

artırmaktadır.  

Araştırma verilerine göre katılımcıların çoğunluğu (%88) su ürünlerinin iyi bir takviye gıda 

olduğuna inanırken, %9’luk kısım ise balıketi faydaları hakkında bilgi sahibi değildir. 

Gıdalardaki mineraller insan tüketimi için esansiyel, esansiyel olmayan veya toksik 

olabilmektedir. Demir, bakır, çinko ve manganez gibi mineraller önemlidir ve biyolojik 

sistemlerde önemli rolleri varken, cıva, kurşun ve kadmiyum gibi mineraller eser miktarlarda bile 

zehirli olabilmektedir. Bununla birlikte, Na, Mg, K, P, Ca, Se, Fe, Zn, Mn gibi minerallerin yüzdesi 

insan beslenmesi için çok önemlidir (Abbas et al., 2021). 
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3.Pandemi döneminde gıda takviyesi olarak balıketi kullanımı özellikle çocukların bağışıklık 

sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanmalarını en aza indirir. 

 
      Şekil 3. Balık tüketimi-pandemi ilgisi                 Şekil 4. Su ürünleri tüketim şekli tercihi 

 

Araştırma verilerine göre katılımcıların büyük çoğunluğu (%88) bağışıklık sistemini 

güçlendirdiğine inanmaktadır. Bu değer vitamin ve mineral oranlarıyla benzerlik göstermektedir. 

COVID-19 pandemisinin küresel etkileri insanoğlunun yaşam şeklini değiştirmesinin yanısıra, 

tarım ve gıda sektörü de bu olağanüstü durum nedeniyle çok hassas ve stratejik bir konuma 

ulaşmıştır. Türkiye’de balıkçılık, gerek nüfusun beslenmesi gerekse kıyı bölgelerimizde temel 

geçim kaynaklarından biri olması açısından önemli bir faaliyet alanıdır. Kıyılarımızda su ürünleri 

avcılığı, geleneksel yapısı, düşük sermaye ile yapılabilmesi, genellikle gelir ve eğitim seviyesi 

düşük nüfusun uğraşısı olması yanında, gıda güvencesine önemli katkı sağlamakta ve önemli bir 

protein kaynağı olmaktadır.  COVID-19 sırasında gıda güvenliğine dayalı tüketici tercihleri su 

ürünleri sektörü ve faydalanıcılarını teşvik edebilir. 

 

4.Dondurulmuş ürünlerdense taze balık tercih edilmelidir. 

Katılımcılar dondurulmuş ürünlerdense taze balık tüketimini tercih etmektedir. Gıda tercihleri 

hamilelik sırasında şekillenmeye başlar ve kişinin yaşamı boyunca gelişmeye devam eder. 

Biyolojik, sosyal ve çevresel faktörlerden etkilenen bu tercihler, gıda seçimlerinin ve dolayısıyla 

diyet kalitesinin temel unsurlarıdır. Erken çocukluk döneminde yemekle ilgili kararlar ve 

davranışlar öncelikle anne babanın bulunduğu ev ortamında gerçekleştiğinden, çocuklar anne 

babalarından ve davranışlarından güçlü bir şekilde etkilenirler (Kähkönen et al., 2021). 

Çalışmamıza benzer olarak Erzurum ve Van illerini kapsayan bir anket çalışmasında da her iki il 

için taze tüketim eğiliminin işlenmiş su ürünlerine göre oldukça baskın olduğu bildirilmiştir 

(Güngör ve Ceyhun, 2017).  
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5.Balık sindirimi en kolay yiyeceklerden birisidir.  

Balığın sindirimini kolay olduğuna inanların oranı %37 civarında belirlenmiştir. Çocuklarının 

toplam yağ ve kolesterol açısından besin alım düzeylerinin azalması ve diyette lifli ürünlerin 

tüketimi artmaktadır. Besin bilgi düzeyi yüksek bireylerin daha az sosis, sosisli sandviç ve salam 

gibi yağ içeriği yüksek gıdaları tüketmektedirler. Bilinçli bireyler, orta ve düşük eğitimlilere göre 

daha fazla su, pirinç, ekmek, sebze, meyve, et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünlerini tercih 

etmektedir (Yabancı et al., 2014). 

 

 
      Şekil 5. Gıdaların sindirimi ile fikirler                   Şekil 6. Tüketilen et grubu tercihi 

 

6.Besin kaynağı olarak en çok tükettiğiniz et grubu aşağıdakilerden hangisidir? 

Anket verileri dikkate alındığında tüketimde genel eğilimin kırmızı et ve beyaz et yönünde olduğu, 

beyaz et grubunda ise kanatlı eti tüketiminin tercih edildiği belirlenmiştir.  

Erken çocukluk döneminde yemekle ilgili kararlar ve davranışlar öncelikle anne babanın 

bulunduğu ev ortamında gerçekleştiğinden, çocuklar anne babalarından ve davranışlarından güçlü 

bir şekilde etkilenirler. Hem annelerin hem de babaların çocukların beslenme tercihleri üzerindeki 

etkileri bilinmektedir. Ebeveynlerin diyet kalitesi ve besin tüketimi, daha iyi ekonomik ve sosyal 

kaynaklarla ilişkilidir. Yine ebeveynlerin yemekle ilgili davranışları, kendi yeme yeterlilikleri 

tarafından yönetilebilir (Kähkönen et al., 2021). 

Kültürel küreselleşme, dünya çapındaki nüfusun beslenme şeklini değiştiriyor ve belirli bir tür 

gıdanın tüketimini artırıyor. Batı kültürlerinde ve dünya genelinde balık tüketimi, sadece suşinin 

yaygınlaşması ve ticarileşmesi nedeniyle değil, aynı zamanda balığın bir beyin gıdası olarak kabul 

edilmesi ve uzmanlar tarafından sağlıklı bir gıda olarak güçlü bir şekilde kanıtlanması nedeniyle 

artmıştır (Lehel et al., 2021). 
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7.En çok tükettiğiniz balık türü aşağıdakilerden hangisidir?  

Araştırma verilerine göre en çok tüketilen balık türü hamsi (%62) ikinci sırada ise % 25 ile sazan 

bulunmaktadır. Bunun temel sebebi ise Köprüköy den geçen Aras nehri ve bu nehirde baskın 

olarak bulunan sazan balığıdır. 

Hamsi (Engraulis encrasicolus), Türkiye'de avlanan en yaygın balık türü olup, 2019 yılı deniz 

balığı üretim miktarının %70'ini (263 bin ton) ve toplam üretimin %31,40'ını oluşturmaktadır. 

Ayrıca hamsi dünyadaki en önemli balık türlerinden biridir ve hamsi türleri (Engraulis ringens, 

Engraulis japonicus, Engraulis encrasicolus, Engraulis capensis) dünyadaki toplam av üretiminin 

%9.06'sını temsil etmektedir. Hamsi Türkiye'de genellikle taze tüketilir (Karslı, 2021). 

 

 
        Şekil 7. En çok tüketilen balık türü                        Şekil 8. Balık tüketim sıklığı 

 

8. Ne kadar sıklıkla balık tüketiyorsunuz? 

Katılımcılarım büyük oranı (%69) ayda bir ya da birkaç kez  (2-3) balık tüketmektedir. Hayvansal 

kaynaklı gıdalarla ilgili olarak, toplam alıma en yüksek oranda balık katkıda bulunur, bunu 

yumurta ve yumurta ürünleri izler. Balık diyeti alımında sağlıklı bir yetişkinin ortalama ağırlığı 70 

kg'dır (EFSA, 2012). Koroner kalp hastalığı ve iskemik inme profilaksisi için Dünya Sağlık 

Örgütü'nün (WHO, 2003) haftada 1-2 balık diyeti tavsiyesi bulunmaktadır. EUMOFA, arz 

dengesine dayalı olarak Yunanistan için kişi başına yıllık balık ve deniz ürünleri görünür 

tüketimini 19,9 kg olarak  rapor etmiştir (Costopoulou et al., 2022). Türkiye'den farklı 

sosyoekonomik geçmişlerden rastgele seçilen toplam 127 kişi ile yapılan bir çalışmada, ortalama 

balık tüketimi 2,98 kg/kişi/yıl olarak bulunmuştur (Can et al., 2015). 

 

9.Balık tüketiminde dikkate aldığınız etken aşağıdakilerden hangisidir?  

Araştırma verilerine göre balık tüketme tercihi %59 ile lezzetli odaklı düşünülmüştür. En sık tercih 

edilen balık türünün hamsi olmasıyla da bu fenomen doğrulanmıştır. Bu fenomenin 

açıklanmasında hamsi tüketiminin tercihinde beslenme ve lezzet kalitesinin etkili olduğu gerçeği 

ile desteklenmektedir. Bu durum Agyei-Mensah,  (2021) ile uyumluluk göstermektedir. 
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Tüketici tercihi, bir ürün seçimine yönelik tüketici tutumudur. Tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri çok 

çeşitlidir ve tüketicileri ürün seçiminde etkileyen faktörler nedeniyle değişebilir. Ürünler satın 

alırken göz önünde bulundurulan özelliklerin sırasıyla iyi tat, düşük fiyat ve kolay bulunabilme, 

yüksek beslenme ve aynı düzeyde aile tercihi olduğu bildirilmiştir (Anastasia et al., 2021). Yine 

balığın organoleptik özelliklerinin tercihte önemli olduğu blinmektedir (Rahmawaty et al., 2021). 

 

 
           Şekil 9. Balık tercih sebepleri                Şekil 10. Tercih edilen balık türü 

 

10. Balık tüketirken hangi tür balıkları tercih edersiniz? 

Araştırma yapılan grubun %45’lik kısmı deniz balıklarını  %55’ i ise [%31’ i akarsu, % 23’ü göl 

balıkları ve %1’ i ise kültür] tatlı su balıklarını tercih etmektedir. Can et al (2015) tarafından 

yapılan çalışmada, balık tüketim tercihini çoktan aza sırasıyla hamsi, çipura ve levrek olarak 

bildirmiştir. Tüketicilerin çoğu yıl boyunca ayda bir veya sadece kış aylarında balık tüketmektedir. 

Özellikle alt sosyoekonomik gruplar ve daha az tüketilen balık türleri için dünya ve Türkiye 

ortalamasının çok altında kalan bölgelerde tüketim miktarı ve sıklığı eğitim, reklam ve farklı 

pazarlama stratejileri gibi belirli politikalarla artırılabilir. Ayrıca tüketim sadece belirli 

mevsimlerde tüketilmek yerine yıl boyunca eşit olarak dağıtılmalıdır. 

 

11. Balık etini tüketmeyi nasıl tercih edersiniz?  

Balık için yaygın olarak tercih edilen pişirme teknikleri %62’lik oranda yağda kızartma,  %25 

fırında pişirme,  %11 haşlama ve  %2 ise mangalda pişirme olarak belirlenmiştir. Kültürel 

farklılıklar ve hızlı gelişen teknoloji dünyada farklı pişirme yöntemlerinin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Bu farklılıklar gıdalarda çeşitli değişikliklere neden olur. Bunlardan biri de su tutma 

oranının düşmesidir. Pişirme işlemi sırasında 40-60°C’ye ulaşıldığında büzülme başlar ve 

sıcaklığa bağlı olarak büzülme olayı da artar ki bu durum su kaybının en büyük nedeni olarak 

bilinmektedir.  
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Et ve et ürünlerinin pişirilmesi, aroma oluşumunun yanı sıra bazı fiziksel (gevreklik, renk, 

büyüklük vb.), kimyasal (protein ve yağ denatürasyonu) ve mikrobiyolojik değişimlere sebep 

olarak et kalitesi ve besin değerini etkilemektedir (Bayram 2019). 

 

 
             Şekil 11. Pişirme şekli tercihi          Şekil 12. Mevsimlere göre balık tüketimi 

 

12. En çok hangi mevsimde balık tüketirsiniz? 

Balık tüketimi kış aylarında  % 66, sonbaharda % 20, yazın  % 8 ve ilkbaharda  % 16 olarak 

belirlenmiştir. Bu durum 10. soru ile örtüşmektedir.  Balık normalde tüketicilere birçok biçimde 

tüketilir ve satılır: taze, tütsülenmiş, kurutulmuş, kızartılmış, konserve ve ızgara (Agyei-Mensah, 

2021). Araştırma bulgularımıza benzer olarak Güngör ve Ceyhun (2017) yaptıkları çalışmalarında 

balık tüketimlerinin mevsimsel olarak değiştiğini ve en fazla balık tüketimin kış aylarında, en az 

balık tüketiminin ise yaz aylarında olduğunu bildirmişlerdir.  

 

13. Balığın bayat olduğunu nasıl anlarsınız?  

Balığın bayat olduğunun anlaşılması için kullanılan yöntem olarak en çok tercih edilen cevap %38 

ile göz kontrolü iken en az tercih edilen cevap ise % 8 ile yüzgeç ve kuyruk kontrolü olmuştur. 

Balık tüketimi ve işlenmiş su ürünleri, balıktaki yüksek besin değeri nedeniyle günümüzde büyük 

ilgi görmektedir. Bununla birlikte, balıklarda su miktarının yüksek olması nedeniyle, su ürünleri 

bozulma eğilimlidir ve bu da balık kalitesinde hızlı bir düşüşe yol açar. Tazeliği değerlendirmenin 

iki yöntemi duyusal ve nesnel analitik değerlendirmedir. Duyusal değerlendirme genellikle çok 

yetenekli analizler tarafından gerçekleştirilir, ancak numune çalışmasının duyusal özellikleri 

hakkında niteliksel ve niceliksel bilgi sağlayan öznel bir değerlendirmedir (Zhang et al., 2021). 

Balık satış marketlerinde tüketicilerin mükemmel kalitenin yorumlanmasında ilk ve son 

gözlemleri sırasında kaydedilen duyusal parametrelerin sıklığında parlaklık, yanardöner pigmentli 

cilt, akışkan ve şeffaf mukus, parlak renkli gözlerin yanı sıra sıkı, elastik, pürüzsüz yüzeyli et 

yaygın kullanılan indikatörlerdendir (Parmar et al., 2021). 
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Şekil 13. Balığın tazeliği hakkında fikirler                Şekil 14. Balığın yararları hakkında fikirler 

 

14. Balık vücudumuz için faydası denildiği zaman aklınıza aşağıdakilerden hangisi 

gelmektedir. 

Katılımcılar genellikle balığın faydaları olarak omega-3 (%54) yağ asitleri ile B12 (%30)  vitamin 

içeriğini dikkate almışlardır. Balık eti farklı yağ asitlerini (n-3, n-6 ve n-9) içermektedir. Özellikle 

n-3 grubuna dahil EPA (Eicosa Pentaenoic Acid) ve DHA (Docosa Hexaenoic Acid) gibi iki 

esansiyel yağ asidini içermesi de insan beslenmesindeki değerini artırmaktadır. Vitamin açısından 

da zengin bir yapıya sahip olan balık etinde özellikle A, D ve E vitaminleri baskındır. Bu vitaminler 

karaciğerde daha yüksek oranlarda depolanırken B6 ve B12 vitaminleri daha çok kas dokusunda 

bulunur (Bayram 2019). 

 

15. Balık fiyatlarının nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?  

Katılımcıların %44’ü balık fiyatlarının pahalı, %33’ü normal ve %5’i ise ucuz olarak bildirmiştir. 

COVID-19 salgını sırasında çoğu hane için günlük ve gün aşırı market alışverişi sıklığı azaldı. 

Haftalık ve iki haftalık market alışverişi gezileri, pandemi sırasında farklı gelir gruplarında 

COVID-19 öncesi miktarın yedi katına kadar arttı. Dört gelir grubundan da haneler, aynı dönemde 

yüksek sıklıkta alışverişten daha düşük sıklıkta alışverişe doğru benzer bir değişim modeli 

göstermiştir. COVID-19 pandemisi döneminde balık fiyatlarındaki değişim olduğu ve bu dönemde 

balık fiyatlarının arttığı ifade edilmiştir (Mandal et al., 2021).  

 

 

                                                          Şekil 15: Balık fiyatları hakkındaki görüşler 
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SONUÇ 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Köprüköy ilçesinde bulunan 15-19 arası yaş grubunda bulunan 

kişiler su ürünleri tüketiminde; 

 Hastalıkların önlenebilmesi ve/veya olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde pozitif katkı 

sağladığını,  

Vitamin ve mineralleri sayesinde iyi bir takviye gıda olduğunu,  

Su ürünleri sindirilebilirliği hakkında fazla bilgilerinin bulunmadığını ortaya çıkarmıştır.  

Mevcut durumda Doğu Anadolu genelinde olduğu gibi, Erzurum Köprüköy ilçesinde de 

balıketinin çok fazla tüketilmediği bunun yerine kırmızı et ve diğer beyaz et gruplarının 

beslenmede daha önemli olduğu sonucu gözlemlenmiştir. Buna rağmen su ürünleri tüketiminde 

balığın lezzetinin dikkate alındığı,  yaygın olarak tüketilen balık türünün hamsi ve pişirme 

yönteminin ise yağda kızartma olduğu anket verileri ile belirlenmiştir.  

Yine anket alanında (Köprüköy ilçesi) Aras nehrinin varlığı anketörlerin balık tercihinde nehrin 

dominant türü olan sazan balıklarının tüketimini teşvik etmiş ve bu balık türünün ikinci önemli 

tercih edilen balık olmasını sağlamıştır.  

Tazelik belirlemede yaygın olarak gözlerin ve besin değerinde ise omega3 ve B12 vitamin 

içeriğinin referans alındığı tespit edilmiştir.  
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ÖZET 

Günümüzde beslenmeye bağlı olarak artan sağlık sorunlarıyla beraber besin değeri yüksek ve daha 

az işlem görmüş fonksiyonel gıdalara olan ilgi artmaktadır. Fonksiyonel gıdalar insan sağlığı 

üzerinde faydalı etkiler gösteren yüksek konsantrasyonda biyoaktif bileşikler içeren besinlerdir. 

Biyoaktif bileşikler, sağlık açısından olumlu etkileri bulunan bitkisel veya hayvansal kaynaklarda 

bulunan veya bunlardan türetilen doğal olarak oluşan kimyasal bileşiklerdir. Polifenoller gibi 

biyoaktif fitokimyasallar genellikle bitkisel gıdalarda ikincil metabolitler olarak bulunmaktadır. 

Sağlığa faydalı gıdalara duyulan ihtiyaç, uygulanan işlemlerin gıda ürünlerinin fonksiyonel 

bileşenleri üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili endişeleri de artırmaktadır. Tüketicilerin artan 

kaliteli gıda talepleri doğrultusunda; gıdaların raf ömrünü uzatmak, kalitesini arttırmak, daha 

dayanıklı hale getirebilmek, tüketiciye çeşitli, hızlı ve güvenilir gıda sunmak için gıda 

endüstrisinde birçok yeni yöntem geliştirilmektedir. Bu taleplerin ürün kalitesinde istenmeyen 

kayıplara neden olan, genellikle yüksek enerji ve süreye ihtiyaç duyan geleneksel ısıl gıda işleme 

teknolojilerini kullanarak karşılanması güçtür. Enzimatik ve mikrobiyolojik inaktivasyonu 

sağlayan geleneksel ısıl işlemler, gıdaların muhafazası için kullanılan en temel yöntemlerdir. 

Ancak, kullanılan yüksek sıcaklık, gıdaların besin değeri, lezzet, renk ve duyusal özelliklerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle son zamanlarda üreticiler ve tüketiciler, daha besleyici 

ve doğal haline yakın gıda elde etme arayışına girmişler ve bu amaç doğrultusunda ısıl olmayan 

alternatif yeni teknikler ortaya çıkmıştır. Yüksek hidrostatik basınçlı işleme, vurgulu elektrik alan, 

ohmik ısıtma ve kızılötesi ısıtma son yıllarda incelenen güncel gıda işleme teknikleri arasında 

önemli yer tutmaktadır. Bilinen ısıl işlemlere göre daha düşük sıcaklıklarda, daha kısa sürelerde 

uygulanabilen söz konusu teknikler gıda işlemede kalite kayıplarının azaltılmasını sağlamaktadır. 

Gıda bileşenlerinin bazıları, özellikle ısıya duyarlı vitaminler, polifenoller gibi fonksiyonel gıda 

bileşenleri ve gıdaların duyusal özellikleri geleneksel ısıl işlemlere kıyasla daha iyi korunmaktadır. 

Güncel gıda işleme teknikleri, fenolik bileşenler gibi zengin biyoaktif bileşime sahip, tüketici 

tarafından kabul edilebilir gıdaların üretimi için de etkili alternatifler olabilir. Bu çalışmada, güncel 

gıda işleme tekniklerinin, çalışma prensipleri ve gıda ürünlerinin işlenmesi sırasında biyoaktif 

bileşiklerin verimini ve biyoaktivitelerini nasıl etkilediği incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Isıl işlem, güncel gıda işleme teknikleri, fonksiyonel gıda bileşenleri 
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EFFECT OF CURRENT FOOD PROCESSING TECHNIQUES ON FUNCTIONAL 

FOOD COMPONENTS 

 

 

ABSTRACT 

Today, with the increasing health problems due to nutrition, the interest in functional foods with 

high nutritional value and less processed is increasing. Functional foods are foods that contain high 

concentrations of bioactive compounds that have beneficial effects on human health. Bioactive 

compounds are naturally occurring chemical compounds found in or derived from plant or animal 

sources with beneficial health effects. Bioactive phytochemicals such as polyphenols are often 

found in plant foods as secondary metabolites. The need for health-promoting foods also raises 

concerns about the adverse effects of the applied processes on the functional components of food 

products. In line with the increasing quality food demands of consumers; Many new methods are 

being developed in the food industry in order to extend the shelf life of foods, increase their quality, 

make them more durable, and offer various, fast and reliable foods to the consumer. These 

demands are difficult to meet using conventional thermal food processing technologies, which 

often require high energy and time, causing undesirable losses in product quality. Traditional heat 

treatments, which provide enzymatic and microbiological inactivation, are the most basic methods 

used for food preservation. However, the high temperature used adversely affects the nutritional 

value, flavor, color and sensory properties of foods. For this reason, recently, producers and 

consumers have sought to obtain more nutritious and natural food, and for this purpose, alternative 

non-thermal techniques have emerged. High hydrostatic pressure processing, radiation, pulsed 

electric field, ohmic heating, microwave heating and infrared heating have an important place 

among the current food processing techniques studied in recent years. These techniques, which 

can be applied at lower temperatures and shorter times compared to known heat treatments, reduce 

quality losses in food processing. Some of the food ingredients, especially functional food 

ingredients such as heat-sensitive vitamins, polyphenols, and the sensory properties of foods are 

better preserved than conventional heat treatments. Current food processing techniques can also 

be effective alternatives for the production of consumer acceptable foods with rich bioactive 

compositions such as phenolic compounds. In this study, current food processing techniques, 

working principles and how they affect the yield and bioactivity of bioactive compounds during 

the processing of food products were investigated. 

Keywords: Heat treatment, current food processing techniques, functional food ingredients 
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1.GİRİŞ 

Gıda muhafaza işlemleri sırasında gıdanın güvenliği ve kalitesi göz önünde bulundurulmaktadır. 

Pastörizasyon, yüksek sıcaklıkta sterilizasyon, kurutma ve buharlaştırma gibi geleneksel gıda 

teknolojileri, gıda ürünlerinin mikrobiyolojik güvenliğini ve stabilitesini sağlamaktadır, ancak 

gıdalarda bulunan ısıya duyarlı vitaminler ve fenolik bileşikler gibi fonksiyonel gıda bileşenlerinin 

kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca gıdaların işlenmesi sırasında kullanılan yüksek işleme 

sıcaklıkları ve daha uzun işlem süreleri insan sağlığını tehdit eden bazı zararlı bileşenlerin 

oluşmasına da neden olmaktadır (Zhang vd., 2018). 

Beslenmeye bağlı olarak artan hastalıklarla beraber; daha az işlem görmüş, doğala yakın 

özelliklere sahip fonksiyonel gıdalara olan talep artmaktadır. Fonksiyonel gıdalar insan sağlığı 

üzerinde faydalı etkiler gösteren yüksek konsantrasyonda biyoaktif bileşikler içeren besinlerdir 

(Döner ve İçier, 2018). Gıda endüstrisinde düşük işlem sıcaklıkları ve kısa işlem süresine sahip 

yeni termal olmayan teknolojiler geliştirilmektedir (Zhang vd., 2018). Termal olmayan işleme 

teknikleri, gıdaları ısının olumsuz etkilerine maruz bırakmadan, ürünün raf ömrünü uzatan, 

fiziksel, besin değeri ve duyusal niteliklerini koruyan, mikrobiyal inaktivasyonu sağlayan yeni 

alternatif teknolojilerdir (Santhirasegaram vd., 2015).  

Günümüzde yüksek hidrostatik basınçlı işleme (HHP), vurgulu elektrik alan (PEF), ohmik ısıtma 

(OH) ve kızılötesi ısıtma (IR) gibi gelişen teknolojiler geleneksel ısıl işlemlere alternatif olarak 

geliştirilmektedir ve umut verici sonuçlar elde edilmektedir. Enerji verimliliği, çevrenin 

korunması, işleme süresinin kısaltılması ve besin değerinin korunması, güncel gıda işleme 

teknolojilerinin kullanılmasının temel faydalarıdır (Khan vd., 2018). Bu çalışmada, güncel gıda 

işleme tekniklerinin, çalışma prensipleri ve biyoaktif bileşiklere etkileri incelenmiştir. 

 

2.GÜNCEL GIDA İŞLEME TEKNİKLERİ 

2.1.Yüksek Hidrostatik Basınç (HHP) İşleme 

HHP, temel olarak gıda sistemlerinin oda sıcaklığında basınç ileten bir ortam aracılığıyla 100 ila 

1.000 MPa arasında basınca maruz bırakılması prensibine dayanır (Li vd., 2017). HHP işleminde 

basıncı ürüne iletmek için genellikle su kullanır. Bu işlem mayalar, küfler, Gram pozitif ve Gram 

negatif bakteriler dahil olmak üzere patojenik ve bozulmaya neden olan B. cereus, C. perfringens, 

E. coli ve S. aureus gibi çoğu organizmayı etkin bir şekilde etkisiz hale getirebilir (Zhang vd., 

2019).  
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Çözücünün ve gıda bileşenlerinin yoğunluğuna bağlı olarak, HHP işleme sırasında sıcaklık her 

100 MPa'da 3°C artabilir. Bu nedenle, HHP'nin verimliliği sıcaklık, basınç seviyesi, basınç süresi, 

sıvı/katı oranı, çözücü tipi ve çözücü konsantrasyonu gibi parametrelere bağlıdır (Barba vd., 2015). 

Zhao vd. (2017), meyve ve sebze sularının HHP ile işlenmesi sırasında 400 Mpa'dan daha düşük 

basınç uygulanarak işlem yapıldığında, HHP işlemenin fenolik bileşen ve antioksidan içeriğinin 

termal pastörizasyona göre daha iyi korunduğunu bildirmiştir. HHP işleme (400 MP, <30 °C, 20 

dakika), Centella asiatica L. sularında toplam fenolik ve antioksidan miktarını pastörizasyona (90 

°C, 3 dakika) veya yüksek sıcaklıkta kısa süreli sterilizasyona (121 °C, 4 dakika) göre daha iyi 

korumuştur (Apichartsrangkoon vd., 2012). Benzer sonuçlar longan meyve sularında (Chaikham 

& Apichartsrangkoon, 2012), domates ve havuç pürelerinde (Patras ve diğerleri, 2009), nar 

suyunda (Patras ve diğerleri, 2009a) ve papaya içeceğinde (Chen ve diğerleri, 2015) rapor 

edilmiştir. 

Patras vd. (2009b) çilek püresinin fenolik bileşenleri üzerine HHP'nin (15 dakika boyunca 400 ve 

600 MPa) etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, 400 MPa ile muamele edilmiş çilek 

püresinin, 600 MPa ile muamele edilmiş püre ve kontrol örneği ile karşılaştırıldığında daha yüksek 

konsantrasyonlarda fenolik madde miktarı tespit edilmiştir. Ayrıca 600 MPa ile muamele edilmiş 

çilek püresi ve kontrol örneğinin fenolik bileşen miktarı arasında anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmemiştir. Aynı çalışmada, basınçlı işlem görmüş böğürtlen püresinde antosiyaninler ve 

diğer fenolik bileşenlerin konsantrasyonları 200 MPa ile 5 ila 15 dakika arasında %108 artarken, 

400 MPa ile 5 ila 15 dakika arasında %92 artış göstermiştir. Keenan vd. (2012) tarafından, 600 

MPa ile muamele edilmiş elmaların 400 MPa İle muamele edilmiş alternatiflerine kıyasla fenolik 

bileşiklerini daha fazla koruduğu bildirilmiştir.  

2.2.Vurgulu Elektrik Alan (PEF) 

PEF teknolojisi, 20 ila 80 kV cm-1 alan kuvvetine sahip yüksek voltajlı elektrik darbelerinin, 

sıcaklığın olumsuz etkilerini önlemek için, çok kısa bir sürede (birkaç nanosaniyeden birkaç 

milisaniyeye kadar) iki elektrot arasına yerleştirilen gıda maddesine uygulanmasına dayanan bir 

yöntemdir (Toepfl vd., 2006). PEF, gıdanın besinsel ve duyusal kalite özelliklerini korurken 

mikroorganizmaları inaktive etmesi nedeniyle yüksek ısıl işlemlere göre daha avantajlıdır. PEF'in 

verimliliği, elektrik alan kuvveti, maruz kalma süresi, uygulanan enerji yoğunluğu, darbe genişliği 

ve şekli, darbe frekansı ve uygulanan gıdanın özellikleri gibi faktörlere bağlıdır (Ampofo ve 

Nigadi 2021). 
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PEF, enzimleri inaktive ederek gıdaların stabilitesini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için gıda 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Bitki dokusundan ve gıda yan ürünlerinden bitki yağı, polifenol ve 

pigmentlerin ekstraksiyon işlemlerinde, kurutma ve dondurma gibi gıda uygulamalarında da 

kullanılmaktadır. PEF işleminin geleneksel işlemlere kıyasla toplam donma süresini azaltabileceği 

ve aynı zamanda gıda kalitesini koruyabileceği gösterilmiştir (Zhang vd., 2019). 

PEF ile muamele edilmiş kırmızı lahananın, kontrol örneğine kıyasla 2.15 kat daha fazla 

antosiyanin miktarına sahip olduğu bildirilmiştir (Gachovska vd., 2010). Luengo vd.(2013), PEF 

ile muamele edilmiş üzüm ve domateslerde toplam fenolik bileşik miktarının arttığını bildirmiştir. 

Liu vd.(2018), PEF ile muamele edilmiş soğanların, kontrole kıyasla toplam flavonoid ve fenolik 

düzeylerini 2.2 ve 2.7 kat artırdığını bildirmiştir. Ayrıca bu çalışmada PEF ile muamele edilmiş 

soğanlarda antioksidan miktarlarının arttığı gözlenmiştir.  

2.3.Ohmik Isıtma(OH) 

OH, gıdalardan elektrik akımı geçirilerek ısıtılması işlemidir. OH’da enerji doğrudan gıdaya 

dağılır. OH ile haşlama, buharlaştırma, dehidrasyon, fermantasyon, sterilizasyon, pastörizasyon ve 

gıdaların ısıtılması gibi birçok işlem yapılmaktadır. OH ile uygulanan elektrik alanı, hücre 

zarlarının elektroporasyonuna neden olur ve ekstraksiyon oranını arttırır. OH, gıdaların renginin 

ve besin değerinin korunmasını sağlar (Kaur ve Singh, 2016).  OH’da geleneksel yöntemlere göre 

ısı üretimi daha hızlı ve homojendir, sıcak yüzeylere gerek yoktur; bu nedenle, aşırı ısınmanın 

meydana gelmesi olası değildir (Salari ve Jafari, 2020). 

Lee vd. (2012), portakal suyundaki askorbik asit konsantrasyonunun OH uygulamasından sonra 

taze meyve suyuna kıyasla %26 daha az olduğunu bildirdi. Konveksiyonel ısıtma uygulamasından 

sonra ise askorbik asit konsantrasyonunun taze meyve suyuna göre %32 azaldığı 

bildirilmiştir. Abedelmaksoud vd. (2018), OH ile muamele edilmiş elma suyunda konveksiyonel 

ısıtma ile muamele edilmiş olandan daha yüksek bir askorbik asit içeriği bulmuştur. Benzer 

sonuçlar, portakal (Demirdöven ve Baysal, 2014; Vikram vd. 2005) ve şeftali sularında (Rinaldi 

vd. 2020 ) diğer araştırmacılar tarafından da rapor edilmiştir. Saxena vd. (2016) ise şeker kamışı 

suyunda OH ve konveksiyonel ısıtma uygulamaları arasında askorbik asit içeriğinde önemli bir 

fark gözlemlenmediğini bildirmiştir. 
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2.4. Kızılötesi Isıtma (IR) 

IR, dalga boyu ultraviyole ve mikrodalga radyasyonu (0.78-1000 μm) arasında değişen bir 

elektromanyetik spektrumun parçasıdır. IR aralığına düşen atomlar veya moleküller hem titreşim 

hem de dönme hareketine sahiptir, bu da ısı oluşumuna neden olur (Rifna vd., 2019). Yüksek ısı 

transfer hızı, düşük ısıtma süresi, düşük enerji tüketimi ile ısıtma homojenliği ve ürün kalitesini ve 

gıda güvenliğini iyileştirme ile de karakterize edilir. 

Anagnostopoulou vd. (2006), kızılötesi ışınlar kullanılarak kurutulmuş portakal kabuğunda 

bulunan toplam fenollerin, sıcak hava kullanılarak kurutulmuş portakal kabuğuna kıyasla daha 

yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Lee vd. (2003), pirinç kabuklarının kızılötesi ışınlara maruz 

kalmasının fenolik bileşiklerin miktarını arttırdığını bildirmiştir. Bunun nedenini pirinç kabukları 

kızılötesi ışınlara maruz kaldığında, antioksidan aktiviteye sahip kovalent olarak bağlı fenol 

bileşikleri salınması ile açıklamıştır. Ultrason, mikrodalga ve IR gibi farklı yöntemlerin  kayısı 

posası polifenol miktarına etkilerini karşılaştıran bir çalışmada; IR en yüksek polifenol, flavonoid 

ve tanen verimi ile en etkili yöntem olarak bildirilmiştir (Cheaib vd., 2018).  

 

3. SONUÇ  

Yeni termal olmayan tekniklerden yüksek hidrostatik basınçlı (HHP) işleme, vurgulu elektrik alan 

(PEF), ohmik ısıtma (OH), ve kızılötesi ısıtma (IR) ile işleme fonksiyonel gıda bileşiklerini 

korumak için kullanılabilir. Bu yeni termal olmayan işleme yöntemleri, yalnızca gıda biyoaktif 

bileşiklerinin gelişmesine ve korunmasına yardımcı olmakla kalmamakta, aynı zamanda gıdanın 

besin değerini, raf ömrünü ve duyusal özelliklerini iyileştirmesine de yardımcı olmaktadır.  
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ÖZET 

İnsanlık var olduğundan bugüne kadar eğitim ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bununla beraber 

toplumların ihtiyaç duydukları eğitim konuları ile içerikleri de sürekli değişme ve gelişme 

göstermektedir. Eğitim ihtiyacının devamlılığının yanı sıra söz konusu ihtiyacı karşılamada 

yöntemler ve araçlar sürekli değişmektedir. Bugün toplumların gelişmesi ve ilerlemesi için, 

bireylerin, “21. yüzyıl becerileri” adı verilen eğitimler ile donatılması gerektiği düşünülmektedir.  

Eğitimin niteliği sürekli bir değişim içerisindeyken, bilimsel gelişmelere paralel olarak, teknoloji 

tabanlı ürün ve hizmetler, eğitim sektörü için vazgeçilmez yardımcı unsurlar olmuştur.  Özellikle 

internetin hayatımıza girdiği yaklaşık son 30 yıllık zaman diliminde, eğitim ve öğretimde teknoloji 

kullanımı her geçen gün artmıştır. Pandemi ile birlikte eğitimde teknoloji kullanımı, tercih veya 

lüks olmaktan çıkmış, gereklilik haline dönüşmüştür. Bugün itibariyle iletişim teknolojilerinin 

geldiği son nokta Metaverse alanlardır. 1992 yılında Neal Stephenson tarafından adı konulan bu 

sanal uzam, hayal olmaktan çıkmış yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlamıştır. Bugün tüketim 

merkezi olarak görülen ve tüketici davranışlarına konu olan Metaverse, gerekli teknolojilerin hazır 

olması sebebiyle, önümüzdeki birkaç yılda kullanımının hızla artacağı bir alan olarak 

öngörülmektedir. İnternet ile birlikte gelişen dijital eğitimin, Metaverse alanlar sayesinde daha 

kapsamlı bir hale dönüşeceği varsayılmaktadır. Eğitim, her geçen gün formel yapıların dışına 

çıkmakta, ticari bir hizmet alanı olarak informel şekillerde işlem görmektedir. Bu çalışmada amaç, 

21. yüzyıl becerileri kazanımlarını, hem tüketici ve tüketim penceresinden ele almak, hem de 

Metaverse alanlar içerisinde konumlandırılmasını öngörmeye çalışmaktır. Metaverse alanlarda 

eğitim süreçlerinin ve modellerinin geliştirilmesinin önündeki tehditler ve fırsatların ortaya 

konulması ana araştırma problemi olarak ele alınmıştır. Metaverse alanların yeni olması, bu 

konuda literatürün çok az olması, eğitim ve Metaverse ilişkisini inceleyen çalışmaların yetersiz 

seviyede olması sebebiyle, çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Tüketim, Pazarlama, Eğitim, 21. Yüzyıl Becerileri 
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METAVERSE AS A CONSUMPTION AREA: OPPORTUNITY IN 21st CENTURY 

SKILLS EDUCATION? THREAT? 

 

 

 

ABSTRACT 

Since humanity exists, the need for education continues to increase. In addition, the educational 

subjects and contents that societies need are constantly changing and developing. In addition to 

the continuity of the training need, the methods and tools are constantly changing to meet the said 

need. Today, for the development and progress of societies, individuals, “It is thought that it should 

be equipped with an education called “21st-century skills”. While the quality of education is 

constantly changing, in parallel with scientific developments, technology-based products and 

services have become indispensable auxiliary elements for the education sector. Especially in the 

last 30 years, when the internet entered our lives, the use of technology in education and training 

has increased. With the pandemic, the use of technology in education has become a necessity rather 

than a choice or a luxury. As of today, the last point of communication technologies is Metaverse 

fields. Named by Neal Stephenson in 1992, this virtual space has ceased to be a dream and has 

gradually begun to enter our lives. Metaverse, which is seen as a consumption center and the 

subject of consumer behavior today, is foreseen as an area where its use will increase rapidly in 

the next few years due to the availability of the necessary technologies. It is predicted that digital 

education, which has developed with the Internet, will become more comprehensive thanks to the 

Metaverse fields. Education goes beyond formal structures day by day and is processed informally 

as a commercial service area. This study aims to deal with the 21st-century skills acquisitions from 

both the consumer and consumption perspective and to try to predict their positioning in the 

Metaverse. The main research problem is to reveal the threats and opportunities in front of the 

development of educational processes and models in metaverse domains. It is thought that the 

study will contribute to the literature since the metaverse fields are new, the literature on this 

subject is very little, and the studies examining the relationship between education and metaverse 

are insufficient. 

Keywords: Metaverse, Consumption, Marketing, Education, 21st-Century Skills 
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1.GİRİŞ 

İnsanlık arkasında bıraktığı yüzyılda birçok konuda ciddi aşamalar kaydetmiştir. Özellikle 

teknolojik gelişmelerin hızı katlanarak artmaya devam etmektedir. Bu gelişmeler, bilgisayarların 

ve internetin keşfi ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Makine yapan makinelerin ortaya 

çıkması, bilgisayarları geliştiren bilgisayarların üretilmesi, internet ile birlikte tüm dünyanın 

birbirine bağlanması yeni boyut kastını açıklamaktadır.  

Ancak her şey baş döndürücü bir hızla gelişirken, eğitim sistemlerinin, metotlarının, mekânlarının 

hala yaklaşık 100 yıl önceki genel kalıplara bağlı kalması dikkat çeken bir durumdur.   

Konu eğitim olunca üzerinde düşünülmesi gereken bazı başlıklardan bahsedilebilir. Bunlardan 

birisi de eğitim ve teknoloji başlığıdır. “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni yüzyılda insanlara 

nasıl bir eğitim verilmelidir?” sorusu burada önem kazanmaktadır. Çünkü yeni dönemin kendine 

has ihtiyaçları ve özellikleri olacaktır.  

İkinci konu, bu eğitimin nerede verileceği hususudur. Klasik okul-sınıf yani kapalı binalara 

sıkışmış eğitim modelinin farklı alternatifleri çıkmıştır. Uzaktan eğitim ile çevrimiçi eğitim bu gibi 

imkânlara örnek olarak verilebilir.  

Bu çalışma, yukarıda bahsedilen bu iki sorunun ortak paydada kavramsal olarak ele alınmasını 

amaçlamaktadır. Çalışmada cevap aranacak sorular şunlardır; Gelecek yüzyılda bireylerin ihtiyaç 

duyacağı yeni eğitim modelleri ne olabilir? Daha net bir ifadeyle 21. Yüzyıl becerileri de denilen 

eğitimlerin verilmesi için neler yapılabilir? Bu eğitimlerin verilmesi için uzaktan eğitim ve çevrim 

içi eğitim gibi ortamlara ek olarak Metaverse alanlar kullanılabilir mi? Hizmet alan konumundaki 

öğrenciler Metaverse alanlar içerisinde tüketici olarak nasıl değerlendirileceklerdir?  

 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Genellikle bilimsel çalışmalarda teorik çerçeve denilince kısa bir literatür taraması verilmektedir. 

Ancak teorik çerçeve başlığı altında, çalışmanın dayandırıldığı teorik altyapı verilmeli, literatür 

taraması kısmında ise söz konusu teorik çerçeve ile ilgili yapılmış çalışmaların özetleri, eleştirel 

bakış açısıyla verilmelidir. Bu sebeple çalışmada teorik çerçeve ile literatür taramasının ayrı 

başlıklar altında ele alınması uygun görülmüştür.    

Araştırma, tek bir teori üzerine inşa edilmemiş, keşfedici araştırma yöntemi ile ele alınmıştır. 

Çünkü Metaverse alanlar yeni bir konudur, eğitim sektörü ile olası ilişkileri anlamında henüz elde 

yeterli veri tabanı mevcut değildir.  
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Bu sebeple teorik altyapı olarak, öğrenme teorilerinin kısaca ele alınmasına karar verilmiş, 

bunlardan hangisinin ya da hangilerinin Metaverse alanlar için işlevsel veya uygun olduğuna dair 

öngörülerde bulunulmuştur.  

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmanın pazarlama ve tüketim bölümlerine ait yerli ve yabancı literatürü yeterli seviyededir. 

Öğrenme teorileri bölümüne ait yerli ve yabancı literatürün de çalışmanın kapsamını ifade edecek 

düzeyde olduğu düşünülmektedir. Metaverse alanlar ile ilgili bilimsel çalışmaların ise henüz bir 

teorik çerçeve oluşturacak kadar yeterli seviyede olmadığı düşünülmektedir. Metaverse alanların 

eğitim sektörü ile ilişkisi konusunda ise çok az çalışma vardır. Bu çalışmaların bir kısmı artırılmış 

gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile eğitim ilişkisi üzerine yazılmıştır.  

Metaverse alanlar, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile eğitim ilişkisi üzerine ele 

alınmış çalışmalara birkaç örnek verilebilir. Örneğin, Bilhao Gomes ve Klein (2013), Metaverse 

alanların ilk örneklerinden olan Second Life üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Örneklemi 

oluşturan altı kişilik gönüllü öğrenci grubunun, ekip çalışması yetkinliğinin geliştirilmesi, ortak 

hareket etme, plan yapma, etkileşime girme vb konularda eğitimleri incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda Metaverse alanlarda eğitim olanakları ile ilgili bazı zorlukların tespit edildiği dile 

getirilmiştir. Ancak çalışmanın 2013 yılında yapıldığı ve sadece Second Life alanı üzerinde 

gerçekleştirildiğine dikkat etmek gerekmektedir. 2022 yılı itibariyle farklı Metaverse alanlar 

ortaya çıkmış, söz konusu tarihten bugüne kadar artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 

teknolojileri de gelişme göstermiştir. Bu sebeple yukarıda bahsedilen birçok zorluğun önümüzdeki 

günlerde aşılabileceği düşünülmektedir.  

Schlemmer ve Backes (2015), çalışmalarında eğitimde yeniliği karakterize eden unsurlar üzerinde 

durmuşlardır. Üç boyutlu sanal dünyalarda öğrenme süreçlerini ele almışlar ve sanal gerçeklik ile 

oluşturulan eğitim alanlarından örnekler sunmuşlardır.  

Jovanovic ve Milosavljevic (2022), çalışmalarında Metaverse platformlarının giderek popüler hale 

gelmesinden bahsetmişlerdir. Çevrim içi öğretimin ana avantajlarını tespit etmeye yönelik 

yaptıkları çalışmada farklı sanal dünya platformlarının karşılaştırmalı analizlerini de 

incelemişlerdir.  
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4. METAVERSE 

Sosyal medya uygulaması Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi ile başlayan süreç ile 

birlikte Metaverse kavramı çok sık duyulur olmuştur. Ancak kavram sanıldığı kadar yeni değildir, 

1992 yılında Neal Stephenson tarafından ortaya atılmıştır. Snow Crash isimli romanında hem 

Metaverse kavramını hem de Avatar kavramını ortaya koyan Stephenson, roman içerisinde bu 

kavramların betimlemesini de yapmıştır.  

Teknoloji bilimleri ile yakın ilişkili çalışmalar yapan akademisyenler için de kavram yabancı 

değildir. Çünkü, artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik teknolojileri zaten kullanıcılar için farklı 

boyutlarda hareket etme imkanı sağlamaktadır. Bu kullanımlar yine internet tabanlıdır.  

O halde bu aşamada Metaverse kavramının içeriği hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Aslında Metaverse internet marifetiyle birbirine bağlanan ve etkileşim içinde bulunan insanların 

aynı anda ortak alan kullanımıdır. Elbette bu kadarlık ifade Metaverse alanları ifade etmek için 

yetmez. Metaverse alanların diğer siber alanlardan ve internetten farklarını da ortaya koymak 

gereklidir. Metaverse alanların kullanımı için gerekli olan alt yapı teknolojilerinin de detaylı olarak 

ifade edilmesinde fayda vardır. Blockchain teknolojisi, yapay zeka, kriptoparalar, ödeme 

sistemleri, giyilebilir teknolojiler örnek olarak sayılabilir.  

Metaverse tanımlamaları yaparken kısaca “siber uzay” ifadesini kullanan yazarlar vardır. Örneğin 

Ravenscraft (2021), siber uzay ifadesi kullanıldığında zaman kavramının büyük ölçüde 

değişmeyeceğini belirtir. Çünkü Metaverse alanlarda siz çıksanız dahi, oradaki akış, gerçek 

hayatta olduğu gibi kesintisiz devam etmektedir.  

Metaverse alanların tanımlaması yapılırken internetten farklı olarak “sanal” ifadesinin pek 

kullanılmadığını da ifade etmek gerekir. Kullanıcıların bir çoğu da buna karşıdır. Örneğin 

çocuğunun doğum günü partisi için Roblox’ta kutlama yapan Hackl, “takıldılar, oynadılar ve 

birlikte başka oyunlara gittiler. Sırf sanal bir alanda gerçekleşmesi onu daha az gerçek yapmaz” 

demektedir (Clark, 2021).  

Metaverse alanlar yukarıda da belirtildiği gibi gerçek kişilerden oluşan, gerçek uygulamalara 

imkan veren ve kesintisiz zaman akışı sağlayan alanlar ise akla şu soru gelebilir: Metaverse alanlar 

eğitim için bir fırsat olabilir mi ya da tehdit midir?  

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle Metaverse alanların tüketim boyutunun ele alınması 

gerekmektedir.  
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5. METAVERSE VE EĞİTİM TÜKETİMİ 

İster kamu kuruluşları ister özel kuruluşlar tarafından verilsin, eğitim hizmeti sonuç itibariyle bir 

tüketim eylemidir. Haliyle bu tüketim eylemini yapan ve direkt etkilenen öğrenciler ile endirekt 

sorumlu olan (varsa) velilerin maksimum fayda almaları beklenir. Çünkü Morris’in de (1963) 

belirttiği gibi eğitimin temel işlevi insanları geliştirmek ve ilerletmektir.  

Dijitalleşmenin eğitim üzerinde etkisi ve ticarileşme boyutu için birkaç çalışmaya bakılabilir. 

Örneğin Yılmaz çalışmasında (2020), “dijitalleşme birçok alanda dönüşümlere neden olmaktadır. 

Bu dönüşüm, farklı çalışma alanları arasındaki ilişkileri arttırarak yeniliklere daha hızlı 

ulaşılmasını sağlamaktadır. Elektronik ticaretin pazarlama faaliyetlerini dönüştürdüğü gibi 

pazarlama faaliyetleri de elektronik ticareti farklı bir çehreye dönüştürmektedir. Teknolojik 

gelişmelerin tüketici ihtiyaç, istek ve beklentileri üzerindeki etkisi de işin içine kattığımızda bu 

çağda neredeyse hiçbir şirket bu dönüşümlerin dışında kalmak istemeyecektir” diyerek konunun 

ticarileşme boyutuna dikkat çekmektedir.  

Yolcu ve Arslan (2020) dijitalleşmenin yanı sıra pazarlamanın da dönüşümünden bahsetmektedir. 

Buna göre, “teknolojik ve sosyolojik gelişmeler pazarlama anlayışını yıllar içerisinde farklı 

formatlara büründürmektedir. Son yıllarda pazarlama faaliyetleri, müşteriyi bir ürün veya hizmeti 

satın almaya ikna etmekten çok, ilişkisel yöntemler kullanarak ve müşterinin istek ve ihtiyaçlarını 

öngörerek gerçekleştirilmektedir”. 

Ancak burada sadece istek ve ihtiyaçlardan bahsetmek yetersiz kalır. Ürünün algılanan değeri ve 

deneyim de önemlidir. Demir’in de (2021) belirttiği gibi değer, yalnızca satın alınan ürünler ve 

hizmetlerde bulunan özellikler ile onların işlevselliği değildir. Değer aynı zamanda ürün ve hizmeti 

çevreleyen hedonik ve deneyimsel unsurlarda ve tüketim deneyiminin kendisinde bulunmaktadır.   

Konu eğitim olduğunda kamu kuruluşlarının da dijital dönüşümü kaçınılmazdır. Yılmaz ve 

Mecek’in de (2021) belirttiği gibi kamu hizmet sunumunda ve kamusal hizmetlere katılımda 

elektronik ortamda gerçekleştirilen uygulamalar kamu yönetiminin değişim unsurları için 

tetikleyici ve öncü niteliğe sahip olmaktadır. Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda uygulanması 

bir yandan hizmet sunma anlayışının da dönüşmesine neden olmuştur. 

Konu ticarileşme olduğunda, bu dönüşüm neticesinde özel kuruluşların Metaverse alanlarda yine 

dijital pazarlama tekniklerini kullanacakları düşünülmektedir. Özellikle son günlerde sık 

kullanılan influencer pazarlamasının, Metaverse alanlardaki gençler üzerinde etkili olabileceğine 

dair öngörüsel çalışmalar mevcuttur. 
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Örneğin Yıldız’ın (2021) çalışmasında “cinsiyete göre etki oranı değişse de firmaların sosyal 

medya üzerinden yürüttükleri influencer pazarlaması faaliyetleri bireylerin daha fazla satın 

almalarına etki etmektedir” ifadesi yer almaktadır. 

Tüm bu yapılacak çalışmalarda dijital reklamcılık ve dijital pazarlama faaliyetleri önem 

kazanacaktır. İnternet üzerinden yapılan reklamların dijital pazarlama bünyesinde yer alması gibi 

(Çakırer ve Köksu, 2021), Metaverse alanlar üzerinde yapılacak reklamlar da dijital pazarlama 

içerisinde yer alacaktır. Eğitim tüketimi bir öğrenme süreci içinde oluşmaktadır. Öğrenme ile ilgili 

bir çok teori ortaya atılsa da bunları dört ana grupta toplamak uygun olabilir: koşullanma, sosyal 

bilişsellik, bilişsel bilgi işlem ve yapılandırıcı teoriler (Schunk, 2014). 

Schunk’un (2014) belirttiğine göre koşullanma teorileri çevresel değişkenlere odaklanır. 

Öğrenmeyi kolaylaştırmak için çevreyi biçimlendirmek gerekir. Böylece öğrenciler doğru cevap 

vereceklerdir ve öğrendikleri pekişecektir. Materyallerin organizasyonu öğrencilerin doğru cevap 

verebilmeleri açısından çok kritiktir. Sosyal bilişsel teori de öğrenmenin uygulama ve diğerlerini 

gözlemleme ile gerçekleştiğini varsaymaktadır. Bilişsel bilgi işlem teorileri, öğrenmenin hafızada 

ağ sistemi oluşumundan bahseder. Burada bilgileri organize etmek, ayrıntılandırmak ve 

tekrarlamak gibi işlemler bellek ağlarının kurulmasına yardımcı olur. Yapılandırıcı teoriler de ise 

öğrenenler, öğrenme sürecinde çevrelerinden bilgiyi alır ve kendi varolan bilgi birikimine ekler. 

Bu teoriler çerçevesinde Metaverse alanlarda 21. Yüzyıl Becerileri eğitiminin verilmesi için birkaç 

noktaya dikkat etmek gerekmektedir. 

 

6. METAVERSE ALANLAR VE 21. YY BECERİLERİ EĞİTİMİ  

Çengel’e göre (2021) modern dünyada eğitimde sürekli olarak yapılan yenilik girişimlerinin ve 

paradigma değişimlerinin amacı, hızla değişen bir dünyada kalite sıçramaları gerçekleştirerek 

öğrenenleri iş ve yaşam alanlarında karşılacakları zorlukları yenmeye hazır hale getirmektir.  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli yeni iş alanları ortaya çıkmakta, eski meslekler 

kaybolmaktadır. Yeni meslekler için gerekli eğitimin ise okullarda ve üniversitelerde verilmesi her 

geçen gün zorlaşmaktadır. Çünkü iş hayatının aradığı nitelikteki işgücüne verilecek eğitimin 

planlanması, müfredatının oluşturulması ve uygulanmaya konması zaman almaktadır. Oysa iş 

dünyası böyle bir zaman kaybı yaşamak istemez. Bu durumda ilerlemenin sürekli hale gelmesi için 

daha esnek, yer yer kendi kendine öğrenebilen, araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısı 

edinmiş bireylerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir.  
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Özkan (2009) bu yeni bilgi toplumunun eğitim programlarında olması gereken özellikleri şu 

şekilde ifade etmiştir: 

- Eğitim programlarında bilgi toplumu insanında olması gereken özellikler belirlenmeli ve tüm 

amaçlar aynı derecede önemsenmelidir, 

- Bu programlar bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmelidir, 

- Bilgiyi üreten, kullanan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyleri yetiştirmeyi 

hedeflemelidir, 

- Eğitim programlarının içerikleri eleştirel ve etkileşimli içerik olma niteliklerini taşıyarak, bireyin 

öğrenmeyi öğrenmesini hedeflemelidir, 

- Öğrenmci merkezli olmalıdır, 

- Mekana bağlı kalmaksızın her türlü kaynaktan öğrenme becerisini teşvik edici olmalıdır, 

- Bireysel yetenekleri dikkate almalıdır, 

- Hayal gücünü ve üretim kabiliyetini ortaya çıkarmaya yardımcı olmalıdır.  

 

İş dünyasının beklentilerine dair yapılan bir anket çalışması da yukarıdaki eğitim ihtiyaçlarını 

doğrular niteliktedir. Çengel’in (2021) aktardığına göre ABD Yükseköğretim Kurumları Birliğinin 

çalışmasında söz konusu beklentiler şu şekilde sıralanmıştır; 

- Eleştirel düşünme ve analitik irdeleme, 

- Karmaşık problemleri analiz etme ve çözme, 

- Etkin yazılı ve sözlü iletişim, 

- Bilgi ve beceriyi gerçek dünya durumlarına uygulayabilme, 

- Farklı kaynaklardan bilgiye ulaşabilme, 

- Ulaştığı bilgiyi eleştirel bakış açısı ile filtreleme, değerlendirme ve düzenleme, 

- Yaratıcılık, 

- Farklı grup yapılarında ekip çalışması yapabilme, 

- Yapılan işi etik değerlerle bağdaştırabilme. 

 

Yukarıda bahsedilen beklentilerin karşılanması için bireylerin kazanması gereken özellikler bir 

küme halinde toplanmaya çalışılmıştır. Reformistler, akademisyenler, işverenler ve diğer uzmanlar 

tarafından ortaya konulan bu geniş bilgi ve beceri kümesine kısaca 21. Yüzyıl Becerileri adı 

verilmiştir. 
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 Bu becerileri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (Edglossary, 2016):  

- Eleştirel düşünme, problem çözme, akıl yürütme, analiz, yorumlama, bilgiyi sentezleme 

- Araştırma becerileri ve uygulamaları, sorgulayıcı sorgulama 

- Yaratıcılık, sanat, merak, hayal gücü, yenilik, kişisel ifade 

- Azim, öz-yönelim, planlama, öz disiplin, uyarlanabilirlik, inisiyatif 

- Sözlü ve yazılı iletişim, topluluk önünde konuşma ve sunum, dinleme 

- Liderlik, takım çalışması, işbirliği, işbirliği, sanal çalışma alanlarını kullanma kolaylığı 

- Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) okuryazarlığı, medya ve internet okuryazarlığı, veri yorumlama 

ve analizi, bilgisayar programlama 

- Sivil, etik ve sosyal adalet okuryazarlığı 

- Ekonomik ve finansal okuryazarlık, girişimcilik 

- Küresel farkındalık, çok kültürlü okuryazarlık, insancıllık 

- Bilimsel okuryazarlık ve akıl yürütme, bilimsel yöntem 

- Çevre ve koruma okuryazarlığı, ekosistem anlayışı 

- Beslenme, diyet, egzersiz ve halk sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere sağlık ve zindelik 

okuryazarlığı 

 

Tüm bu ihtiyaçlar gözönünde bulundurulduğunda, öğrenme teorileri de esas alınarak, 21. Yüzyıl 

becerilerinin eğitiminde Metaverse alanların da kullanılabileceği düşünülmektedir. Çünkü, 

eğitimde teknoloji kullanımı ve internetin önemi açıktır. Günümüz teknolojisinin geldiği ve daha 

da ilerleyeceği düşünülen yeni alanlar ise Metaverse alanlardır.  

Örneğin koşullanma teorilerinin iki önemli unsuru olan “çevrenin önemi” ve “materyaller” 

başlıkları düşünüldüğünde Metaverse alanların bu iki alanda fayda sağlayacağı düşünülebilir. 

Aşağıdaki resimde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile birlikte kullanılan 

Metaverse alanlarda eğitim ortamına bir örnek verilmiştir. Uzay konusunda eğitim alan bir 

öğrencinin gezegenlerin büyüklüklerini, sıralamasını, dönüş yönlerini, renklerini, özelliklerini bu 

şekilde sanki uzayda gibi öğrenmesi muhtemelen daha zevkli, eğlenceli ve akılda kalıcı olacaktır.  
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Resim 1: Metaverse alanlarda eğitim 

 
Kaynak: https://www.facebook.com/Meta/videos/4032012370231828/ 

 

Yukarıda sosyal bilişsel teorinin, öğrenmenin, uygulama ve diğerlerini gözlemleme ile 

gerçekleştiğini varsaydığı belirtilmişti. Bugün okul öncesinden ünversite eğitimine dair olan 

kademelerde her ülkenin, hatta ülke içinde her okulun deney veya uygulama yapma şansının var 

olduğunu söylemek imkansızdır.  

Bu noktada Metaverse alanlar (teknolojik yeterlilik sağlandığı takdirde) bu eşitliği sağlayabilir. 

Nasıl ki internetin yayılması ile birlikte merkezden uzak yerleşim yerlerinde olan öğrencilerin 

sosyal medya ve paylaşım araçları sayesinde ücretsiz ders izlemeleri mümkün hale geldiyse, 

Metaverse alanlarda da aynı etki sağlanabilir.  

Aşağıdaki resimde örneklendirilen bir Metaverse sınıfında dezavantajlı bir öğrenci, ya da uzakta 

olan bir öğrenci, diğer öğrencilerle aynı ortamda aynı eğitimi alabilir.  

                                              Resim 2: Metaverse alanlarda sınıf ortamı 

 
Kaynak: https://www.edernet.org 
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Yine bilişsel bilgi işlem teorilerinin önemli bir özelliği olan bilgilerin organize edilmesi ve 

ayrıntılandırılması Metaverse alanlar içerisindeki teknolojiler ile mümkün olabilir.  

Örneğin detay gerektiren tıp eğitimi gibi konularda Metaverse alanlar ve bağlı teknolojiler eğitime 

ciddi katkı sağlayabilir. Aşağıdaki resimde buna bir örnek verilmiştir. 

 
Resim 2: Metaverse alanlarda örnek bir eğitim 

 
Kaynak: https://coinyuppie.com/metaverse-is-not-a-utopian-healthcare-field-that-has-already-benefited-from-it/ 

 

 

7. SONUÇ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hız kazanmasıyla birlikte çağın gereklilikleri de değişmektedir. 

Hem iş hem de yaşam dünyasında yer alacak bireylerin eğitimi bu hızlı değişime ayak uyduracak 

nitelikte olmalıdır. Bu nitelikler kısaca 21. Yüzyıl becerileri başlığı altında toplanmıştır. Söz 

konusu beceriler bireylerin aynı zamanda farklı kanallardan eğitim almasını tavsiye eden, kendi 

kendilerini yetiştirme kültürünü artıran, eleştirel, sorgulayıcı, araştırmacı gibi nitelikler 

kazandırılmasını amaçlayan becerilerdir.  

21. yüzyıl becerileri eğitiminin gerekliliği, teknolojinin gelişmesi ile eşgüdümlü olduğu için bu 

eğitimi verirken de yine teknolojiden yararlanılması düşünülebilir. 
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Elektiriğin icadından bugüne kadar, radyo, televizyon ve video teknolojileri eğitimde 

kullanılmıtşır. Bilgisayarın ortaya çıkması ve internetin yayılması ile birlikte eğitimde teknoloji 

kullanımı hız kazanmıştır. Bu durum yer yer doğal seyrinde gitmiş, bazen de COVID-19 gibi 

pandemi sebebiyle zorunlu hale gelmiştir. Elbette teknolojiye ulaşmanın bir maliyeti vardır ve 

teknoloji kullanımında tüm bireyler eşit değildir. Ancak yine de teknoloji elde edildiğinde, 

dezavantajlı bireylerin, kent merkezlerinden uzak öğrencilerin, yeterli materyali ve öğretmeni 

olmayan öğrencilerin akranlarının seviyelerine yetişmeleri için bir imkân doğacaktır.  

Teknolojinin günümüzde geldiği son nokta Metaverse alanlardır. Şu anda çok yaygın olmasa da 

ücretsiz kullanıma açık Metaverse alanlar giderek artmaktdır. Metaverse alanların daha etkin 

kullanılabilmesi için artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin kullanılabileceği 

cihazlara ihtiyaç vardır. Her teknoloji ilk çıktığı dönemlerde yüksek maliyetlidir. Ancak bu 

maliyetler zamanla düşecektir. Evlerimize bilgisayarın girmesi, internetin yaygınlaşması, herkesin 

cep telefonu edinmesi gibi süreçler bu tecrübeye örnektir.  

Eğitim sonuç itibariyle bir hizmet alanıdır. İster kamu eliyle vaya özel sektör marifetiyle 

gerçekleşsin, ücretli veya ücretsiz olsun ortada bir tüketim söz konusudur. Gerçek hayatta özel 

derslerin, kursların, ders dışı materyallerin olduğu gibi Metaverse alanlarda da yardımcı unsurlar 

ortaya çıkacaktır. Bu durumda tüm dünyayı yeni bir pazar alanı beklediğini söylemek mümkündür.  

Yeni bir tüketim alanı olan Metaverse alanların eğitimde kullanılabileceği çalışma içerisinde 

resimlerle örneklendirilmeye çalışılmıştır. Özel kurumların Metaverse alanlar içerisinde eğitim ile 

ilgili pazarlama faaliyetlerine girecekleri, üniversitelerin ücretli dersler verebilecekleri, bireylerin 

kendi uzmanlık alanları çerçevesinde meta-sınıflar açarak, müfredat dışı eğitimler verebilecekleri 

günler bizleri beklemektedir. İnternet hayatımıza girdiği son 30 yıldan bugüne kadar olumlu ve 

olumsuz yanları ile varlığını devam ettirmektedir. Dijital bağımlılık, sosyal anksiyete gibi sorunlar 

hala çözülebilmiş değildir. Ancak yine de internet kullanımı artarak devam etmektedir. Metaverse 

alanların da varlığı muhtemelen benzer olacaktır. Bu alanların artması ile birlikte tanımadığımız 

bilmediğimiz yeni sorunlar karşımıza çıkacaktır. Ancak her geçen gün insanlık için faydalı yönler 

de icat edilecektir. Bu iki durumun birlikte yürümesi kaçınılmazdır. 

Sonuç itibariyle Metaverse alanların ve buralardaki eğitimlerin yeni bir ticari pazar olduğu gerçeği 

göz  önünde bulundurulmalıdır. Her teknoloji kullanımına bağlı olarak zararları ve faydaları ile 

birlikte insan hayatında yer alır. Metaverse alanların da 21. Yüzyıl becerilerinin eğitiminde büyük 

fırsatlar getireceği öngörülmektedir.  
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ÖZET 

İnsanı kapsayan çevre ve anlık içinde bulunduğu mekân, birçok yönden bireyi etkilemektedir. 

Alışkanlıklar, davranışlar veya psikolojik durum gibi yaşama dair hemen her şey mekânların etkisi 

altındadır. Bu sebeple eğitim verilen mekânların ya da ortamların da bu durum göz önüne alınarak 

tasarlanması gerekmektedir. Literatürde eğitim verilen mekânlarda bulunması gereken özelliklere 

bakıldığında, renklerin doğru seçilmesi, sağlıklı bir aydınlatma, ortamın uygun sıcaklıkta olması 

gibi unsurlar sayılmaktadır. Bunun yanı sıra estetik açıdan yeterli olması, ses yalıtımının eğitim 

için elverişli olması, kullanılan materyallerin seçimi, yerleşim düzeni gibi etmenlerden de 

bahsetmek mümkündür. Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, eğitim de 

değişime ve dönüşüme uğramıştır. Çevrimiçi eğitim ve uzaktan eğitim gibi seçenekler gün 

geçtikçe artmaktadır. Gelecek yıllarda bilişim teknolojileri destekli eğitim ortamlarına Metaverse 

alanların da ekleneceği öngörülmektedir. Bazı üniversiteler hâlihazırda deneme metaverse eğitim 

uygulamaları kullanmaktadır. Birçok firma da konuyla ilgili reklam filmlerini dönem dönem 

yayınlamaktadır.  Metaverse alanları 2015 yılından itibaren birkaç start-up sayesinde hayatımızda 

yer almaya başlamıştır. Özellikle 2021 yılında Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi ile 

birlikte daha fazla gündemde yer bulmuştur. Bu çalışmada gelişen teknolojiler ışığında üç boyutlu 

eğitim alanlarının Metaverse içerisinde nasıl yer alabileceği incelenmiştir. Ayrıca bu mekânların 

nasıl tasarlanması gerektiği, yapay zekâ destekli tasarım modüllerinin nerelerde görev alması 

gerektiği de tartışılmıştır. Son olarak yapay zekâ destekli tasarımlarla dizayn edilen Metaverse 

eğitim alanlarının, hizmet alıcı olarak öğrenciler ve ailelerine yönelik pazarlama faaliyetleri 

hakkında öngörülerde bulunulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Yapay Zekâ, Eğitim, Pazarlama, Mekân 

 

 

 

335



 

MARKETING OF NEW EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: AI EFFECT IN 

METAVERSE CLASSROOMS DESIGN 

 

 

ABSTRACT 

The environment that encompasses the human being and the space it is in instantly affects the 

individual in many ways. Almost everything about life, such as habits, behaviors, or psychological 

conditions, is influenced by spaces. For this reason, the places or environments that are trained 

should be designed with this in mind. When we look at the features that should be present in the 

places where education is given in the literature, factors such as correct selection of colors, healthy 

lighting, and the appropriate temperature of the environment are counted. In addition, it is possible 

to talk about factors such as aesthetically adequate, sound insulation is suitable for education, 

selection of materials used, layout. With the development of information communication 

technologies today, education has also changed and transformed. Options such as online education 

and distance learning are increasing day by day. In the coming years, metaverse fields will be 

added to information technology-supported educational environments. Some universities already 

use trial metaverse educational practices. Many companies also publish advertising films on the 

subject from time to time.  Metaverse fields have started to take place in our lives thanks to several 

start-ups since 2015. Especially in 2021, Facebook changed its name to Meta. In this study, in the 

light of the developing technologies, it was examined how three-dimension training areas can be 

located in Metaverse. In addition, how these spaces should be designed and where AI-powered 

design modules should be deployed were also discussed. Finally, metaverse training areas 

designed with artificial intelligence-supported designs were tried to make predictions about 

marketing activities for students and their families as service recipients.  

Keywords: Metaverse, Artificial Intelligence, Education, Marketing, Space 
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1. GİRİŞ 

Birçok alanda kaydedilen gelişmeler, o alana dair değişim ve dönüşümü de beraberinde 

getirmektedir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar da eğitimin felsefesinin, şeklinin, formel 

yapısının, eğitim ortamlarının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü her 

bireyin birbirinden farklı olduğu, hatta aynı bireyin kendi iç dünyasında çok farklı özelliklere sahip 

olduğu bilinmektedir. Örneğin kişi, hem detaylı bir siyaset eğitimi hem de başarılı bir sanat eğitimi 

alabilir ve her iki alanda birden etkinlik gösterebilir. Bunun için günümüz okul yapılarının ve 

eğitim anlayışının dışında daha geniş kapsamlı bir eğitim metodolojisi gerekmektedir.  

İnternetin sunduğu imkânlar ile bu durum kısmen başarılabilmiş, çevrimiçi eğitim ve uzaktan 

eğitim etkinlikleri, eğitimde atılım sağlanmasına vesile olmuştur. Bugün internetin bir sonraki hali 

olan Metaverse alanların artması konuşulmaktadır. Söz konusu gelişme ile birlikte meta-sınıfların 

önümüzdeki dönemlerde hayatımızda yer alacağı öngörülmektedir. Bu meta-sınıfların nasıl 

tasarlanacağı, yapıları, işleyiş şekilleri, kapasiteleri, avantajları ve dezavantajlarının neler olacağı 

gibi birçok konu cevaplanmayı beklemektedir.  

Meta-sınıfların tasarımında yapay zekâ uygulamalarının önem kazanacağı öngörülmektedir. 

Çünkü makine öğrenimi aşamasının kaydedilmesi ile birlikte yapay zekâ tasarımlarının birçok 

sektörde kullanıldığı ve başarılı olduğu görülmüştür. Örneğin bir meta-sınıf için renk, doku, 

kapasite, ortam şartları, materyal gibi kısıtlamalar verildiğinde yapay zekâ teknolojisi en 

ergonomik ve girdilere en uygun meta-sınıfı tasarlayabilecektir.  

 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Yeni eğitim ortamlarının pazarlanması için meta-sınıfların tasarımında yapay zekâ kullanılmasını 

inceleyen bu çalışma keşfedici araştırma yöntemi ile ele alınmıştır. Metaverse alanlar ve meta-

sınıflar yeni bir konu olduğu için çalışma genel öngörüler üzerine kurgulanmış ve bir teoriye 

dayandırılmamıştır. Bununla birlikte yapay zekâ teknolojilerinin evrimi ve eğitim-öğretimde 

mekân tasarımları üzerine öne sürülen kuramsal fikirlere yer verilmiştir. Çalışmanın teorik çerçeve 

kurgusunda yapay zekânın mekân tasarımlarında etik kurallara uyacağı varsayımı benimsenmiştir.  

 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmanın altyapılarından birisi olan pazarlama ve pazarlamanın unsurları olan, ürün, fiyat, 

tutundurma ve dağıtım konularında yeterli seviyede literatürün mevcut olduğu düşünülmektedir. 
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Eğitimin genel olarak devlet eliyle yürütüldüğü düşüncesine dayanan eğitim-öğretim konularında 

da yerli ve yabancı literatür mevcuttur. Eğitimin pazarlanması konusunda ise çok az çalışmaya 

rastlanmıştır. Metaverse alanlar henüz yeni bir alan olduğu için bilimsel altyapısı sağlam çok az 

çalışma vardır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu da fen ve mühendislik alanlarına aittir. Yapay 

zekâ konusunda fen ve mühendislik kökenli teorik literatür yeterli olmakla birlikte yapay zekânın 

sosyal bilimler alanında uyarlanması ile ilgili çalışmalar yeterli değildir. Devletin dijital dönüşümü 

ve felsefesi gibi (Mecek ve Kocakula, 2019) çalışmalar ise literatürde her geçen gün daha fazla 

yer almaktadır. Çalışmanın, bu yönde yapılacak başka araştırmalar için örnek teşkil edeceği ve 

faydalı olacağı öngörülmektedir.  

 

4. EĞİTİM VE MEKÂN 

Eğitim denilince akla gelen ilk kavram mekân kavramıdır. Dilci (2015), mekânı, bireyin çevresi 

ile kurduğu bağlantının ürünü olarak ifade etmiştir. Hem geçmiş deneyimlerin hem de ihtiyaçların 

belirlediği nesnellik konusuna vurgu yapmıştır.  

Altan (1993) mekân kavramının insan algıları ve sınırlanmasına bağlı olduğunu belirtmekte ve 

ardından doğal, yapay ve karma mekân kavramlarından bahsetmektedir.  

Usta (2020) çalışmasında mekân kavramının yer kavramından farkını ortaya koymuş ve mekânın 

soyut olarak algılanan bir boşluktan ibaret olabileceğini de belirtmiştir.  

Demirkaya (1999) bilgisayarın ve internetin erken dönemlerinde yaptığı çalışmasında siber ortam, 

sanal gerçeklik ve sanal mekan gibi kavramların tasarım dünyasında yeni ufuklar açtığından 

bahsetmektedir.  

Bugün de Metaverse ve bağlı teknolojilerin mekân konusunda benzer şekilde etkilere sebep 

olacağı öngörülmektedir.  

Yukarıdaki çalışmalara ek olarak literatüre bakıldığında eğitim ortamlarındaki birçok faktörün 

başarıya etki ettiği görülmektedir. Bu faktörleri renk seçimi, aydınlatma, ısınma, estetik, gürültü, 

materyal, yerleşim düzeni olarak saymak mümkündür. Elbette meta-sınıflarda bu faktörlerin 

bazıları elenecek, yerlerine başka faktörler listelenecektir.  
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Yalçınkaya (2012), mekânlarda kullanılan renk tercihinin doğru olması halinde elde edilecek 

faydaları şu şekilde sıralamıştır; 

- Algıda kolaylık sağlaması sebebiyle, stres, yorgunluk gibi kötü duyguların azalması, 

- Verimlilikteki artış, 

- Başarının artması ile birlikte motivasyonda artış sağlanması, 

- Hata ve kazalarda azalma eğilimi, 

- İş akışının düzenli olması, 

- Enerji artırıcı renkler sayesinde dinlendirici etkiler elde edilmesi. 

 

Eğitim ortamlarında en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi de aydınlatmadır. Dilci 

(2015) aydınlatma konusunda bazı faktörlerin üzerinde durmuştur. Bunlar, 

- Işık şiddetinin yeterliliği, 

- Işığın ortama eşit dağılması, 

- Geliş yönü ve gölge etkisi, 

- Işık kalitesi, 

- Sabit aydınlatma, 

- Yansımasız aydınlatma, 

- Işığın günışığı renginde ya da ona yakın olması, 

- Öğrenme ortamlarında soldan geliş açısına sahip olması. 

 

Estetik de eğitim ortamlarında önem verilmesi gereken unsurlardan birisidir. Özbal ve Aydoğan 

(2017), çocukların kalbini kazanmak için binanın dış şeklinden başlayarak tüm estetik çabaların 

uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bu çabalara sınıf ortamına yerleştirilecek çiçekler bile 

dahildir.  

Eğitim denilince akla gelen en önemli bileşenlerden birisi de materyaldir. Eğitim materyallerinin 

şu özelliklerde olması beklenir; 

- Malzemenin kullanışlı olması,  

- Eğitimin amacına uygun olması, 

- Kullanıcının yaş seviyesi için ideal olması, 

- Kalıcı etki bırakacak niteliklere sahip olması, 
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Eğitim ortamlarının bu özelliklerini ele aldıktan sonra, Metaverse alanlarda bu yeni eğitim 

ortamlarının pazarlanması konusu incelenebilir.  

 

5. YENİ EĞİTİM ORTAMLARININ PAZARLANMASI 

Pazarlama faaliyetleri genel olarak dört tür pazarlama karması aracı altında sınıflandırılmıştır 

(Kotler ve Keller, 2018). 4P adı verilen ve İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bu öğelerin 

açılımı, ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdır. Yeni eğitim ortamlarının veya Metaverse 

alanlardaki meta-sınıfların, meta-eğitimlerin pazarlanmasında ürünün kendisi yine hizmet olarak 

eğitimdir. Fiyat, birçok değişken tarafından meydana gelecek olsa da hizmet sunucu tarafından 

belirlenecektir.  

Bu yeni ortamlarda tutundurma faaliyetleri bilindik fiziki ortam tutundurma faaliyetlerine benzese 

de birçok yönden ayrışmalar beklenmektedir. Ancak sosyal medya pazarlamasının yine bir süre 

kullanılacağı öngörülmektedir. Çünkü sosyal medya pazarlamasının, elektronik ortamda yapılan 

ağızdan ağıza pazarlama niyetini olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür (Demir ve 

Yıldız, 2021). Yine tüketicilerin karşılaştığı pazarlama mesajlarının sayısının tıpkı internet 

reklamlarında olduğu gibi (Yılmaz, 2020) burada da gün geçtikçe artacağı düşünülmektedir.  

Dağıtım konusu ise anında tüketim özelliğinden dolayı yerinde dağıtım şeklinde olacaktır. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus hangi dijital platformların nasıl kullanılacağıdır. Çakırer ve 

Köksu’nun da (2021) belirttiği gibi her bir platformun güçlü taraflarının doğru analiz edilmesi ve 

etkin bir biçimde kullanılabilmesi gerekmektedir.  

Taşkın ve Büyük (2015) eğitim hizmeti pazarlamasında genel olarak iki öğeden bahsedildiğini 

vurgulamıştır: öğretmen ve öğrenciler. Lazotte’den aktardıklarına göre ise bu iki öğeye konu ve 

ortam da eklenebilir. Metaverse alanlarda ortam konusu daha çok ön plana çıkacaktır. Sharp’a göre 

(2021) bir işletme, müşteri istekleri ile ilgili güncel değerlendirmeleri yapamaz ise pazar 

fırsatlarını kaçırma ve pazar payını müşteriye daha iyi hizmet verebilecek rakiplere kaptırma riski 

ile karşı karşıyadır.  

Ortam demek aynı zamanda deneyim demektir. Yolcu vd.’ne göre (2017) günümüz postmodern 

dünyasında tüketiciler ürün ve hizmetlere yalnızca işlevsel faydalar için değil, ürün ve 

hizmetlerden elde edecekleri deneyimler için de karar vermektedirler.  

Metaverse alanlardaki ortamların kimliksizliğe izin veren yapıları sadece deneyimler için değil 

hazcı tüketim ve davranışlar için de önemlidir. 
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 Bu duruma dikkat çeken Yıldız (2021) “Metaverse alanların, bu özelliği ile Web 2.0’ın kolektif 

üretiminin bir parçası olduğunu, aynı zamanda, avatarlar ve sanal nickler gibi alternatif kimlikler 

yardımıyla, gerçek bilgilerini gizleyen kullanıcılara haz temelli davranışlar sunduğu için geleceğin 

haz kaynağı olma yolunda ilerlemektedir ifadesini kullanmaktadır”. 

Metaverse alanlar da henüz çok yenidir ve bu alanda yer alacak hizmetler sektörünün önümüzdeki 

dönemlerde çok fazla fırsatlar doğuracağı beklenmektedir. Bu fırsatları değerlendirirken meta-

sınıfların veya meta eğitim öğretim mekanlarının tasarımında yapay zekâ teknolojilerinden 

faydanılabilir. 

 

6. META-SINIF TASARIMINDA YAPAY ZEKÂ 

Meta-sınıfların tasarlanmasında yapay zekâya bazı girdilerin verilmesi gerekmektedir. Örneğin 

gerçek eğitim mekânlarında renklerin insan üzerindeki etkisi bilinmektedir. Meta-sınıflar 

tasarlanırken bu konuda seçenekler artmaktadır. Bugüne kadar edinilmiş tecrübelere dayanılarak 

verimli olduğu düşünülen, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülen renkler 

kullanılabilir. Ya da o an sınıfta bulunan öğrencilerin sınıfa girerken arzu ettikleri renk tercihleri 

sorularak anında meta-sınıf arzu edilen renge boyanabilir. Tüm bunların haricinde bireye özgü 

renk tercihleri yerine getirilebilir. Bireyler bugün herhangi bir elektronik eşya aldıkları zaman 

(örneğin bilgisayar, tablet veya cep telefonları) hızlı bir şekilde kişiselleştirme yoluna giderler. 

Herkes kendi cihazını kendi sevdiği şekilde kullanma eğilimindedir. Meta-sınıflarda da yapay zekâ 

marifetiyle kişinin o güne kadar internet üzerindeki tüm renk tercihleri göz önünde bulundurularak 

kendisine özgü bir palet sunulabilir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin 

kullanımında ortak meta-sınıfın ortak renkte değil, her öğrencinin kendi istediği renkteki sınıfta 

eğitim görmesi sağlanabilir.  

Meta-sınıfların tasarımında aydınlatma ile ilgili veriler yapay zekâ algoritmalarına verilebilir. 

Işığın rengi, kalitesi, sınıftaki materyallerin üzerine düşme açısı gibi eğitimde önemli konular 

algoritma içerisinde yer alabilir. Ayrıca makine öğrenmesi sayesinde yapay zekâ, öğrencilerin en 

çok hangi ışık türlerinde ve ortamlarında verim elde ettiklerini tespit edebilir ve otomatik 

ayarlamalar yapabilir. Kullanıcıların kişiselleştirme seçenekleri de ayrıca algoritma içerisinde yer 

alabilir.  
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Meta-sınıfların fiziki sınıflara göre estetik açısından daha avantajlı olacağı düşünülmektedir. 

Yapay zekâ algoritmaları sayılarla ifade edilemeyecek kadar büyük ölçeklerde farklı estetik alanlar 

oluşturabilir. Bu da öğrencilerin neredeyse sınırsız denilebilecek kadar estetik özelliklere sahip 

eğitim ortamlarına kavuşmaları anlamına gelecektir.  

Yapa zekâ tarafından oluşturulacak meta-sınıfların fiziki sınıflara veya eğitim ortamlarına göre 

avantajlı olduğu bir diğer konu da materyal konusudur. Bugün birçok öğrencinin ulaşma imkânı 

olmayan materyaller yapay zekâ tarafından meta-sınıflarda rahatlıkla oluşturulabilir. Başkaları 

tarafından oluşturulan materyaller satın alınabilir, kopyalanabilir veya açık kaynak kodlu üretilirse 

tüm dünyada eğitim gören insanların kullanımına sunulabilir. Hatta materyal olarak kullanılması 

imkânsız olay veya olgular dahi materyal haline dönüştürülebilir. Örneğin bulutların oluşumu, 

şimşek, yağmur gibi doğa olayları böyle bir meta-sınıfta oluşturulmuştur. Aşağıdaki resim 

bahsedilen bir eğitim ortamını göstermektedir.  

 
Şekil 1: Meta-sınıf ortamında eğitim 

 
Kaynak: https://edtechmagazine.com/higher/article/2021/11/microsofts-metaverse-transform-online-learning 

 

SONUÇ 

Konu eğitim olunca klasik eğitimde öğretmenler ve öğrenciler vardı. Öğreten öğretmenler ve 

öğrenen öğrenciler konsepti devam etmekle birlikte, teknolojinin hızlı gelişmesi yer yer ibrelerin 

değiştiğini de bize göstermektedir. Öğrencilerin teknoloji konusunda bazen öğretmenlerinden daha 

iyi oldukları, daha hızlı adapte oldukları ve teknolojiyi yoğun kullandıkları görülmektedir. Bu da 

öğrenen öğretmenler ve öğreten öğrencilerin önümüzdeki günlerde var olacağını işaret etmektedir. 

İster kamu eliyle olsun ister özel girişimler marifetiyle sunulsun eğitim hizmeti ticaretin büyük bir 

kısmını oluşturmaktadır. Teknolojinin bu hızlı değişimi ve Metaverse alanların artması ile birlikte 

eğitimin bir kısmının bu alanlara kayacağı öngörülmektedir. 
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İnternetin yayılması ile birlikte görülen değişimin burada da görüleceğini varsaymak mümkündür.  

Bu yeni alanların kendine özgü kuralları, şartları, gereklilikleri ve teknolojileri olacaktır. Özellikle 

meta-sınıfların tasarımı ve bu sınıflar içinde kullanılacak materyalin temini başlı başına ticari bir 

pazar olarak karşımızda durmaktadır.  

Bu ortamların ve materyallerin tasarımında yapay zekâ algoritmaları kullanan girişimlerin daha 

avantajlı olacağı öngörülmektedir. Söz konusu algoritmalara girilen veri miktarı düşünüldüğünde, 

meta-sınıfların, renk, doku, ortam, teknoloji, materyal gibi imkânlarının çok fazla alternatif 

içerdiğini söylemek mümkündür. 
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ÖZET 

Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişimler sonucunda ülkeler, 

dünya genelinde yaşanan rekabet ortamından kopmamak için meydana gelen teknolojik 

gelişmelere uyum sağlamalıdır. Bu doğrultuda çağın gereksinimlerini karşılayacak kişilik ve 

yeteneklere sahip bireyler yetiştirmek ve geliştirmek için ülkeler, uyum sağlama sürecinde 

öncelikle gelişen teknolojileri kurum ve kuruluşlarına entegre etmeleri gerekmektedir. Bu kurum 

ve kuruluşların başında da eğitim örgütleri gelmektedir. Çünkü eğitim örgütleri toplumun 

ihtiyaçlarına karşılık veren ve gelecek nesilleri bugüne ve yarına hazırlayan örgütlerdir. Eğitim 

örgütlerinin gelişen teknolojileri eğitim öğretim ortamlarına entegre etme sürecinin başarılı 

olabilmesi için eğitim yöneticilerinin, değişimi yönetme yeterliliklerine sahip olması ve teknolojik 

liderlik özelliklerini sergilemesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı okul yöneticilerinin, kendini, 

çalışanlarını ve örgütünü sürekli olarak geliştirmesi ve değiştirmesi gerekmektedir. Çalışma 

kapsamında yapılan literatür taramasında okul yöneticilerinin, teknolojik liderlik ve değişim 

yönetimi yeterlilikleri ile ilgili araştırmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Literatürdeki yapılan 

çalışmalarda okul yöneticilerinin, değişimi başarılı bir şekilde yönettikleri ve kendilerini 

teknolojik lider olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Literatürde değişim yönetimi yeterlilikleri 

ve teknolojik liderlik kavramlarının birlikte çalışıldığı tek bir çalışmaya rastlanmış ve çalışma 

sonucunda teknolojik liderlik ile değişim yönetimi yeterliliği arasında pozitif yönde ve orta 

düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmalar incelendiğinde 

değişimin başarılı olabilmesinde okul yöneticilerinin tek başlarına başarılı olmalarının zor olduğu 

ve değişim sürecine paydaşların dâhil edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü değişim 

sürecini doğrudan etkileyen ve başarız olmasına neden olabilecek unsurların başında insan 

kaynakları tarafından değişime karşı gösterilen direnç olduğu görülmektedir. 

 Değişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için insan kaynaklarının desteği 

                                                 
* Bu bildiri: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı'nda 

Hakan İBİLİ tarafından seminer olarak sunulan: "OKULLARDA DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİK 

LİDERLİK" isimli çalışmaya dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir. Yine yapılan çalışmalarda, hayatın her alanını etkileyen 

teknolojik gelişmelerin sürekli olması nedeniyle okul yöneticilerinin, değişim yönetimi ve 

teknolojik liderlik konularında kendilerini devamlı olarak geliştirmeleri gerektiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca okulların, akademik başarılarının artması, kaliteli bir eğitim sunmaları, çağın şartlarını 

karşılamaları ve rekabet ortamında ön sıralarda olabilmeleri için yaşanan teknolojik gelişmeleri 

eğitim öğretim ortamlarına başarılı bir şekilde entegre ederek aktif ve verimli kullanılmaları 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik Liderlik, Değişim Yönetimi, Okul Yöneticileri, Değişimi 

Yönetme Yeterliliği. 
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EXAMINATION ON CHANGE MANAGEMENT AND TECHNOLOGICAL 

LEADERSHIP COMPETENCES OF SCHOOL MANAGERS 

 

 

ABSTRACT 

As a result of technological developments and changes in the national and international arena, 

countries must adapt to the technological developments that occur in order not to break away from 

the competitive environment experienced throughout the world. In this direction, in order to train 

and develop individuals who have the personality and abilities to meet the needs of the age, 

countries must first integrate the developing technologies into their institutions and organizations 

in the adaptation process. Educational organizations are at the forefront of these institutions and 

organizations. Because educational organizations are organizations that respond to the needs of 

society and prepare future generations for today and tomorrow. In order for educational 

organizations to be successful in the process of integrating developing technologies into 

educational environments, educational administrators must have the competencies to manage 

change and exhibit technological leadership characteristics. For this reason, school administrators 

need to constantly develop and change themselves, their employees and their organization. In the 

literature review conducted within the scope of the study, it was determined that researches were 

conducted on the technological leadership and change management competencies of school 

administrators. In studies in the literature, it has been determined that school administrators 

successfully manage change and define themselves as technological leaders. In the literature, only 

one study was found in which the concepts of change management competencies and technological 

leadership were studied together, and as a result of the study, it was determined that there was a 

positive and moderately significant relationship between technological leadership and change 

management competency. In addition, when the researches were examined, it was concluded that 

it is difficult for school administrators to be successful on their own in order for the change to be 

successful and that the stakeholders should be included in the change process. Because, it is seen 

that the main factor that directly affects the change process and can cause it to fail is the resistance 

shown by human resources to change. It has been determined that the support of human resources 

is very important for the successful implementation of the change process. In the studies 

conducted, it has been determined that school administrators should constantly improve 

themselves in change management and technological leadership due to the continuous 

technological developments that affect all areas of life. In addition, in order for schools to increase 

their academic success, provide a quality education, meet the conditions of the age and be at the 

forefront in the competitive environment, they need to be used actively and productively by 

successfully integrating the technological developments into the education environment. 

Keywords: Technological Leadership, Change Management, School Administrators, Change 

Management Competence. 
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1. GİRİŞ 

Eğitim, değişim ve teknoloji kavramları geçmişten günümüze kadar ayrılmaz bir bütün olarak 

hareket ettikleri görülmektedir. Yaşanan teknolojik değişimler ve gelişmeler doğrultusunda yeni 

bilgilere ulaşılmakta ve keşfedilen yeni bilgiler eğitim örgütleri aracılığıyla şimdiki ve gelecek 

nesillere aktarılmaktadır. Yeni bilgilerin aktarılma sürecinde yine teknolojik araç, gereçler aktif 

olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda yaşanan salgın sürecinde eğitim, teknoloji ve değişimin 

bir bütün olarak ele alınmasının önemi bir kez daha görülmüştür. Salgın sürecinde eğitim 

örgütlerinin kapanması, klasik uygulamaların sekteye uğraması, eğitim sürecinin internet ortamına 

taşınması ve yeni teknolojilerin aktif kullanılmasının zorunlu olması bu iş birliğine ve 

bütünleşmeye en önemli örnektir. 

Sürekli gelişen ve değişen teknolojiler karşısında eğitim örgütlerinin kendilerini geliştirebilmesi, 

yenileyebilmesi ve rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için yaşanan teknolojik gelişmeleri 

yakından takip etmesi ve bu doğrultuda değişiklikleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca 

eğitim örgütlerinde yaşanacak olan teknolojik değişimlerin planlanması ve uygulanması, eğitim 

örgütlerinin hedef ve amaçları doğrultusunda olması gerekmektedir. Eğitim örgütlerinin hedef ve 

amaçlarına hizmet etmeyen teknolojik değişimler donanım olmaktan öteye gidemeyecektir. Eğitim 

örgütlerinin gelişen teknolojileri eğitim-öğretim ortamlarına entegre etme sürecinin başarılı 

olabilmesi için eğitim yöneticilerinin, değişimi yönetme yeterliliklerine sahip olması ve teknolojik 

liderlik özelliklerini sergilemesi gerekmektedir. Ayrıca eğitim örgütlerinin hedeflerine ve 

amaçlarına ulaşabilmesi için eğitim yöneticilerinin sergilemesi gereken yeterliliklerinin dışında 

kendini, çalışanlarını ve örgütünü sürekli olarak geliştirmesi ve değiştirmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda çalışma kapsamında literatürde yer alan ve ulaşılabilen araştırmalardaki okul 

yöneticilerinin değişim yönetimi ve teknolojik liderlik yeterliliklerini sergileme durumları 

incelenmiştir. 

 

2. DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 

2.1. Değişim 

Eğitim örgütlerinin başarılı bir şekilde gelişmesi ve değişmesi için öncelikle değişim kavramını 

iyi anlamaları gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre değişim kavramını, “hızla değişen 

bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için şirketin kendini yenilemesi, 

değişim fırsatlarını çözümleyip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun stratejinin 
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belirlenip bunun uygulanması için yeniden örgütlenme ve yapılanma işi” şeklinde açıklamaktadır 

(Türk Dil Kurumu Sözlükleri[TDKS], 2022). Literatürde değişim ile ilgili birden fazla tanıma 

rastlanmaktadır. 

Helvacı (2005) değişimi, var olan durumun sayısal ve kalite olarak olumlu ya da olumsuz yönde 

fark edilebilir bir şekilde gözlenmesi şeklinde açıklamaktadır. Başka bir tanıma göre ise değişim, 

kişilerin, nesnelerin (Koçel, 2011), örgütlerin ya da sistemlerin, bir süreç veya gerçekleşen koşullar 

sonucunda etkilenerek (Kozak ve Güçlü, 2003) mevcut durumdan olumlu ya da olumsuz 

gözlenebilen ayrılıkların oluşmasıdır (Saylı ve Tüfekçi, 2008). Genel olarak değişim; kişilerin, 

grupların, örgütlerin, sistemlerin ya da nesnelerin farklılaşan koşullar neticesinde bir bütün ya da 

parçalar şeklinde olumlu veya olumsuz olarak mevcut duruma göre farklılık göstermesi şeklinde 

ifade edilebilir. 

2.2. Değişimin Amaçları ve Nedenleri 

Gerçekleşen her değişimin nedenleri ve amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar ve nedenler 

doğrultusunda politikalar ve stratejiler geliştirilerek planlamalar yapılır. Sürekli değişen ve gelişen 

dünyada eski yöntem ve teknikler ile çalışmaya devam eden örgütler, değişen dünyaya ve kendi 

yaşadığı çevresine uyum sağlaması mümkün değildir. (Toffler, 1989; Akt. Tuncer, 2012). Bu 

doğrultuda değişimin çok farklı amaçları olmasıyla birlikte bunların en başında gelen amaç, 

örgütlerin değişen koşullara uyum sağlaması ve örgütsel etkililiğini arttırmasıdır (Çakmak, 1999). 

Değişimin amaçlarını genel ve özel amaçlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. 

Aykaç (1991) değişimin genel amaçlarını; örgütün devamlılığını sağlamak,  örgütün genişlemesini 

ve gelişmesini sağlamak, örgütün değişen çevresine kararlılıkla uyum sağlamasını 

gerçekleştirmek, örgüt çalışanlarının tavır, davranış ve düşüncelerinin gelişmesi ve değişmesini 

sağlamak. Değişimin gerçekleşmesindeki genel amaçlar dışında örgütlerin kendi yapılarına ve 

politikalarına özgü belirlediği özel amaçlar kapsamında da değişim gerçekleştirilebilmektedir 

(Aksoy, 2000). Örgütlerin belirlediği özel amaçlar; çalışanların birbirleriyle olan iletişimin 

arttırılması, örgütte güven ortamının oluşturulması, örgütteki ekip çalışmasının oluşturulması ve 

geliştirilmesi, örgütün geleceğe hazırlanması vb. şekilde olmaktadırlar (Gürer-Bahadır, 2014). 

Gerçekleştirilen her değişimin belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler örgüt içi ve örgüt 

dışı nedenler olarak iki başlık altında sıralanabilmektedir. Örgüt dışı nedenleri; dünya çapındaki 

siyasi gelişmeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ekonomik şartlar, sosyo-kültürel koşullar 

(Özkalp ve Kırel, 2005), iletişim imkânları çoğalması, ulusal ve uluslararası oluşan rekabet ortamı, 
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entelektüel sermaye kaynaklarında değişmeler, globalleşme ve gelişmeler ve dış paydaşların 

tutumları şeklinde sıralanmaktadır (Beycioğlu ve Aslan, 2010). Örgüt içi nedenleri; örgütün 

büyümesi, örgütsel birleşmeler, verimliliğin düşmesi, yönetimde sürekli değişikliklerin olması, 

çalışanların eğitim düzeylerinin yükselmesi, kişiler ya da klikler arasındaki çatışmaların olması, 

yeni ve yaratıcı fikirlerin olması ve motivasyonun düşmesi şeklinde sıralanmaktadır (Beycioğlu 

ve Aslan, 2010; Varoğlu ve Basim, 2009). Bunların dışında örgüt içi nedenlere; örgütteki güven 

ortamının bozulması, örgüt kültürünün gelişmeler karşısında yetersiz kalması, denetleme 

mekanizmasının yetersiz gelmesi ya da bozulması, liyakat sisteminin bozulması, çalışanların 

örgüte karşı sergiledikleri olumlu ya da olumsuz tutumlar, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyacının 

artması gibi nedenlerde eklenebilir. 

2.3. Değişim Yönetimi 

Örgütlerin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte çevresindeki fırsatlar ve tehditlerde 

değişmektedir. Değişen durumlar ile örgütün yeni düzene uyum sağlamasını kolaylaştırmak için 

örgütteki değişim yönetimi önem kazanmaktadır (White, 2000).  Eğer değişim etkili ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirilmezse, örgüt amaçlarına ve hedeflerine ulaşamaz ya da varlığını kaybetme 

durumu ile karşı karşıya gelebilir (Çakır, 2009). Örgütlerdeki değişimi yönetme; sorunlara hızlı 

çözümler bulma, süreçte yeni öğrenmeler gerçekleştirme, oluşan yeni şartlara uyum sağlama, 

performans ve verimliliği arttırma maksadıyla gerçekleştirilen bir süreçtir (Balcı, 2000). Kısacası 

değişim yönetimi, örgütün varlığını devam ettirebilmesi, rekabet sürecinde avantaj elde 

edebilmesi, amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için etkin yürüttüğü bir süreçtir (Ak, 

2006). Örgütlerin etkili ve başarılı bir değişim yönetimi yürütebilmesi için; örgüt içinde vizyona 

ulaşılabilmesi için gerekli şartların oluşması (Yeniçeri, 2002), vizyonun tüm paydaşlar ile 

paylaşılması, değişim sürecindeki personelin performansı önemli kriterlerdendir (Özdemir, 2013).  

Eğitim yöneticilerinin örgütlerinde gerçekleştirecekleri değişim sürecini etkili yönetilebilmesi için 

bu sürece ait iyi bir yol haritasının olması gerekmektedir. Aktan (1997) değişim yönetimini 

evrensel olarak ele almış ve değişim yönetimini 4 aşamada incelemiştir. Değişim yönetimi 

aşamaları şu şekildedir: 

1. Yeniden düşünme, değişimin önemini ve gerekliliğini anlayarak yeni politikalar ve 

hedefler geliştirme aşamasıdır. 

2. Yeniden tasarım, değişim için yapılan belirlenen politikalar ve hedefler doğrultusunda 

planlamaların yapıldığı aşamadır. 
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3. Yeniden örgütlenme, belirlenen politikalar ve hedefler doğrultusunda örgütün yapısında ve 

yönetim anlayışında değişikliklerin yapıldığı aşamadır. 

4. Yeniden yapılanma, örgütün işleyici ve uygulamalarına yönelik yeniliklerin yapıldığı 

aşamadır. 

Literatürde, Aktan (1997) tarafından belirlenen 4 aşamanın dışında 5 aşamalı bir işlem süreci 

karşımıza çıkmaktadır. Beş aşamalı bu süreç şu şekildedir (Karrji ve Asher, 1993:19; Akt. Güçlü 

ve Şehitoğlu, 2006): Değişimi Zorunlu Kılan Etkenlerin İncelenmesi, Değişimin Tanısının 

Konması, Değişimin Programlanması, Değişimin Uygulanması ve Değişimin Değerlendirilmesi. 

2.4. Eğitimde Değişim Yönetimi 

Eğitim örgütlerinin, dünya genelinde yaşanan gelişmeleri takip ederek gelişmeler sonucunda 

meydana gelen değişimlere uyum sağlanmaları gerekmektedir. Bu değişimler ve gelişmelere uyum 

sağlayamayan eğitim örgütleri kendi vasfını yitirecektir. Çünkü eğitim örgütlerinin, çağın 

gerektirdiği vasıfları taşıyan insanı yetiştirmek, içinde bulunduğu toplumun gelişmesini sağlamak 

ve yeniliklere liderlik yapmak gibi sorumlulukları bulunmaktadır (Balcı, 2000; Çalık, 2003). Bu 

sorumlulukların yerine getirilmesinde ise en büyük görev örgüt yöneticilerine düşmektedir 

(Helvacı, 2010). 

Eğitim örgütlerinde değişim sürecini etkili bir şekilde yönetebilmek ve oluşabilecek dirençlerin 

önüne geçmek için süreç içinde uyulacak ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. Peterson (1995) bu 

ilkeleri altı başlıkta toplamıştır. Bu başlıklar; tüm çalışanların katılımı ile oluşturulmuş örgütsel 

misyon ve vizyon, akademik başarı için üst düzey standartların oluşturulması için destek 

sağlayacak çevreler, alanında uzman toplulukları ile güçlü ilişkiler, mesleki yeterliliklerin 

geliştirilmesi, velilere sunulacak hizmet için işinde başarılı örgütler ile ortaklıklar kurma, 

değişikliklerin örgütselleşmesi için tüm çalışanların katılacağı planlama ve uygulama süreçleri 

oluşturma şeklindedir. İzlenecek olan ilkeler doğrultusunda örgüt yöneticileri değişim yönetimi 

sürecini, belirledikleri amaçlar ve hedefler doğrultusunda çalışanlarının iletişim düzeylerini 

yüksek tutarak uyumlu (Aksoy, 2005) ve planlı bir şeklide çalışmalarını sağlayarak başarı ile 

sonuçlandırabilirler.  
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3. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE TEKNOLOJİK LİDERLİK 

3.1. Eğitimde Teknoloji 

Çağımızda teknoloji, bireyleri geliştiren, kişilerin ya da toplumların ihtiyaçlarını ve isteklerini 

yeteri derecede karşılayan araç, gereç, bilgi ve metotlar olarak görülmektedir (Erkeskin, 2001). 

Sürekli değişen ve gelişen teknolojiler hayatın tüm alanını etkilediği gibi eğitim sistemlerini ve 

örgütlerini de etkilemektedir. Eğitim örgütlerinin, çağın gereksinimlerini karşılamaları için 

teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyum sağlamaları gerekmektedir. Böylelikle eğitim 

örgütleri, gelişen teknolojileri eğitim ortamlarında kullanmaya başlamış ve gelişen teknolojileri 

eğitim ortamlarına entegre etmek için politikalar ve stratejiler geliştirmişlerdir. Bu kapsamda yakın 

zamanda Türk eğitim sisteminde yapılan reformlar ile eğitim örgütlerinin donanımsal ve 

yazılımsal alt yapısı güçlendirilerek ve bu alt yapıları destekleyecek uygulamalar ile teknoloji 

entegrasyonunda büyük yol kat etmiştir.  

3.2. Eğitim Teknolojilerinin Eğitim Ortamlarına Entegrasyonu  

Eğitim öğretim sürecine gelişen teknolojileri entegre etmek, zorlu ve karmaşık bir süreç olarak 

kaşımıza çıkmaktadır. Çünkü kişilerin yeni teknolojilere uyum sağlaması, nasıl ve hangi 

durumlarda kullanılacağını öğrenebilmesi gibi birden fazla etken bulunmaktadır. Öte yandan 

yetişen yeni nesil, teknoloji ile iç içe yetişmekte ve teknolojiden bağımsız olarak hareket 

edememektedir. Yetişen bu yeni nesil, büyük bir zamanını eğitim örgütlerinde geçirmekte ve bu 

nedenle eğitim örgütlerinde, teknolojiyi eğitim ortamlarına entegre etme zorunluluğu doğmuştur 

(Arslan, 2016). MEB tarafından yayınlanan Vizyon 2023 stratejilerine göre, teknolojinin eğitime 

entegrasyonunun önemi şu şekilde açıklanmıştır; bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak 

öğrencilerin hayal gücünü, yaratıcılıklarını ve diğer yeteneklerini geliştirebilmek için önemli 

teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve bu yönde ar-ge çalışmaları yapılması (Akgün, Yılmaz ve 

Seferoğlu, 2011). Teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonunun başarılı olabilmesinde en 

önemli rol eğitim yöneticilerine düşmektedir (Stuart, Mills ve Remus, 2009). Teknoloji 

entegrasyonu sürecinde önemli rol oynayacak olan eğitim yöneticilerinin bu kavramı iyi bilmeleri 

gerekmektedir. Bayraktar (2015) teknoloji entegrasyonunu; hedefleri ve amaçları gerçekleştirmek, 

eğitim ortamlarının kalitesini arttırmak, yeni gelişen teknolojik ve iletişim araçlarının eğitim 

sürecinde aktif bir şekilde kullanılması şeklinde açıklamaktadır. 

Bailey ve Lumley (1997), yaptıkları çalışmalarında teknolojiyi entegrasyonunu etkili ve başarılı 

olabilmesi için örgüt yöneticilerine 8 önemli başlığa dikkat etmeleri gerektiğini dile getirmiştir. 
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Bu başlıklar:  

1- Örgütte değişen teknolojiler kapsamında yapılacak değişimler 

2- Teknolojik değişimleri planlanma ve ayrılan bütçe 

3- Teknolojik değişimlerde görev alacak olan çalışanların geliştirilmesi  

4- Teknolojik değişimler için gerekli olan altyapı  

5- Teknoloji kullanacak personele teknik desteğin sağlanması  

6- Teknolojik değişimler ile öğretme ve öğrenme ortamları 

7- Teknolojik değişimler doğrultusunda geliştirilmiş bir öğretim programı  

8- Teknoloji lideri özelliğine sahip çalışanlar (Akt. Çakır, 2012). 

 

Yapılan araştırmalarda gelişen teknolojilerin entegrasyonunu başarılı bir şekilde uygulayabilen 

örgütlerin 5 ortak noktası olduğu görülmüştür. Bu 5 unsur; öğrenci katılımı, paylaşılan vizyon, 

erişim eşitliği, mesleki gelişim ve yaygın iletişim ağı şeklinde belirtilmiştir (Flanagan ve Jacobsen, 

2003). 

3.3. Teknolojinin Eğitim Ortamına Entegrasyonunu Engelleyen Faktörler  

Eğitim ortamlarına teknolojinin entegrasyonu sürecinde yöneticilerin, oluşabilecek sorunlarla 

ilgili çalışmalar yapması ve olası çözümleri planlaması gerekmektedir. Kısacası entegrasyon 

sürecinin etkili ve başarılı olabilmesi için gereken araştırmaların yapılması ve tüm etkenlerin göz 

önünde bulundurulması gereklidir (Baybara, 2018). Eğitim yöneticileri teknoloji entegrasyonu 

sürecinde, ekonomik sıkıntılar, bilişim iletişim teknolojileri uzmanının azlığı ve personel 

eğitimleri ile ilgili sorunlarla karşılaşabilmektedir (Adada, Shatila ve Mneymineh, 2017). Ayrıca 

Flanagan ve Jacobsen (2003), 4 başlık altında süreçte karşılaşabilecek sorunları açıklamışlardır. 

Bunlar:  

1. Eğitimsel (pedagojik) sorunlar: Eğitim örgütlerinde yenilenen teknolojilerinin personel 

tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılamaması. Eğitim yöneticileri personel eğitimleri ile 

ilgili stratejiler geliştirmelidir. 

2. Eşitlik ile ilgili sorunlar: Öğrencilerin ekonomik düzeylerinin farklı olması nedeniyle 

teknolojiye eşit şartlarda erişememektedir. 

3. Yetersiz mesleki gelişim: Eğitim ortamlarında sunulan teknolojilerini öğretmenler 

tarafından branşına uygu olarak kullanılamaması. Eğitim yöneticileri bu sorununu önüne kaliteli 

hizmet içi eğitimler planlayarak geçebilirler.  
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4. Teknoloji Liderlik Eksikliği: Eğitim yöneticileri yönetim sürecinde birçok liderlik vasfını 

kullanmaktadır. Fakat eğitim yöneticileri, sürekli gelişen ve değişen teknoloji karşısında süreci 

takip edememekte ve teknoloji liderliği vasfını tam olarak yerine getirememektedir. Bu sorun, 

teknolojik gelişmeler ve teknolojik liderlik ile ilgili kaliteli hizmet içi eğitimler planlanarak 

çözülebilir. 

3.4. Teknoloji Liderliği 

Gelişen teknolojilerin eğitim öğretim sürecine entegrasyonu çok hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmeye başlanmış ve eğitimin her alanında teknolojik gelişmeler kullanılmaya 

başlanmıştır. Eğitim öğretim ortamlarına entegrasyon sürecinin başarılı olabilmesi ve entegre 

edilen teknolojilerin etkili ve verimli kullanılabilmesi için eğitim yöneticilerinden, teknoloji iyi 

kullanmaları, teknolojik yeterliliklerini geliştirmeleri, yönetim, öğretim ve öğrenme ile ilgili 

durumlarda teknoloji kullanımı ile ilgili liderlik yapmaları beklenmiştir (Afshari, Bakar, Luan, 

Samah ve Fooi, 2009). Eğitim yöneticileri liderlik türlerinden olan teknolojik liderlik vasfını 

kullanarak, geleneksel uygulamalardan uzaklaşmalı, çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak 

sorumluluklar almalı ve hem yönetim sürecinde hem de eğitim öğretim sürecinde teknoloji aktif 

ve verimli kullanmalıdır (Ünal, Uzun ve Karataş, 2015). 

Alanyazından birçok tanımı bulunan teknolojik liderlik Durnalı (2019) tarafından, başarılı ve 

verimli eğitim öğretim süreci planlama ve yürütme kapsamında teknolojinin en yüksek seviyede 

etkili olarak kullanılabilmesi için liderlik etmek şeklinde açıklamıştır. Valdez (2004) ise teknolojik 

liderliği, gelişen teknolojilerin eğitim öğretim sürecine dâhil edilerek öğretmenler tarafından etkili, 

verimli ve başarılı bir şekilde kullanmalarını sağlayacak strateji, yöntem ve uygulamaların bir 

bütünü olarak açıklamaktadır. Başka bir tanıma göre teknolojik liderlik, bilgi iletişim 

teknolojilerinin aktif ve verimli kullanımına imkân tanıyan örgütsel politikalar, stratejiler, kararlar 

ve uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Anderson ve Dexter, 2005). 

3.5. Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Standartları ve NETS-A 

Eğitim ortamlarında öğretmen, öğrenci ve diğer personelin teknolojiyi aktif ve verimli 

kullanmaları, eğitim sürecinin ve ortamının daha kaliteli olması için oldukça önemlidir. Bu süreçte 

öğretmen, öğrenci ve diğer personelin, motivasyonlarını yükselterek teknolojiyi doğru 

kullanmaları konusunda desteklenmeleri (Hsieh, Yen ve Kuan, 2014) ve yönlendirilmeleri için 

okul yöneticilerinin, teknolojiyi hangi durumlarda ve nasıl verimli kullanacaklarını iyi bilmesi 

gerekmektedir (Yu ve Durrington, 2006). Okul yöneticilerinin teknolojik gelişmelere uyum 
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sağlaması ve kendini bu yönde geliştirmesi oldukça önemlidir. Okul yöneticileri kendilerini 

geliştirerek teknolojik liderlik vasfını daha etkin ve verimli kullanabilecektir. Çünkü okul 

yöneticilerinin, teknolojinin eğitim ortamına entegre sürecinde sergileyecekleri teknolojik 

yeterlilik ve liderlik özellikleri süreç üzerinde doğrudan etkili olmaktadır (Ng, 2008). Bundan 

dolayı teknolojik lider vasfı taşıyan okul yöneticilerinin bazı sorumlulukları yerine getirmesi 

gerekmektedir. Bu sorumluluklar (Gosmire ve Grady, 2007); teknolojik gelişmeler ile ilgili 

kendini geliştirmeli, okulunda teknolojiyi temsil etmeli ve teknoloji kullanımı ile ilgili model 

olmalı, okulunda teknolojiye yönelik vizyon ve hedefler geliştirmeli, teknoloji konusunda tüm 

personele mesleki gelişim imkanı sağlamalı ve kullanmaları konusunda destek olmalı, teknoloji 

kullanımı konusunda ulusal ya da uluslararası standartlar konusunda bilgi sahibi olmalı ve bu 

standartları yakalama konusunda personele destek olmalı, teknolojinin kullanılması ve önemi ile 

ilgili paydaşlarla iletişim kurmalı ve teknoloji kullanımı desteklemek adına kaynak oluşturma 

şeklindedir.  

Ayrıca teknolojik lider olarak okul yöneticilerinin, MEB tarafından belirlenmiş ve yerine 

getirmekle mükellef olduğu görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar 

şu şekildedir (MEB,2001;Akt. Öztaş, 2013): 

 Eğitim ortamlarında teknoloji kullanımı ile ilgili olabilecek tüm maddi giderlere ait bütçe 

oluşturmak. 

 Teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonu sürecinde oluşabilecek sorunları çözmek. 

 Eğitim öğretim sürecinde teknoloji kullanımı konusunda uygulamaları belirmemek ve 

teknolojinin aktif ve verimli kullanımını izleyip değerlendirmek. 

 Tüm paydaşların teknolojiye eşit bir şekilde erişmesini sağlamak. 

 Eğitim paydaşlarının teknoloji kullanımı konusunda beklentilerini tespit etmek ve 

değerlendirmek. 

 Ulusal ya da uluslararası eğitim örgütlerinde başarılı şekilde kullanılan teknolojik 

uygulamaları takip etmek ve çalışanları bilgilendirmek. 

Literatürde eğitim yöneticilerinin, liderlik türlerinden olan teknolojik liderlik ile ilgili belirli 

standartların oluşturulması için ulusal ve uluslararası birçok çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu 

çalışmalar arasında teknolojik liderliğin standartlarını en detaylı açıklayan çalışma, ISTE’nin (The 

International Society for Technology in Education) yaptığı çalışmadır. NETS-A (National 

Educational Technology Standards for Administrators, Yöneticiler İçin Ulusal Eğitim Teknolojisi 
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Standartları) ismi verilen çalışma ilk 2002 yılında yapılmıştır (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 

2010). Bu çalışma kapsamında teknolojik liderlik standartları belirlenmiş ve eğitim yöneticilerinin 

uygulaması gerekenler açıklanmıştır (Eren ve Kurt, 2011). 

ISTE, değişen ve gelişen teknolojiler doğrultusunda 2002 yılında yaptığı çalışmayı 2009 ve 2016 

yıllarında tekrarlamış ve standartları beş başlıkta toplamıştır. 2009 yılında yapılan çalışmada 

belirlenen başlıklar; vizyoner lider olma, dijital çağ öğrenme kültürü, mesleki gelişimde 

kusursuzluk, sistematik gelişim, dijital vatandaşlıktır (Banoğlu, Vanderlinde ve Çetin, 2016). 

Yaşan bilimsel ve teknolojik gelişmeler kapsamında teknolojik liderlik standartları 2016 yılında 

yapılan bir çalışma ile güncellenmiştir (ISTE, 2021a). ISTE tarafından yapılan güncelleme 

sonucunda oluşan yeni başlıklar şu şekildedir; kapsayıcı, eşit ve dijital vatandaşlık, vizyoner 

planlayıcı, güçlendiren lider, sistem tasarımcısı, mesleki gelişimde profesyonellik (ISTE, 2021b). 

Kapsayıcı, eşit ve dijital vatandaşlık: Liderler, tüm öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde teknoloji 

aktif ve verimli kullanmaları için uygulamalar geliştirerek teknolojiye erişme konusunda fırsat 

eşitliği sağlar. Ayrıca liderler dijital vatandaşlık konusunda öğretmen, öğrenci ve personellerini 

bilgilendirerek dijital vatandaşlık kapsamında uyulması gereken etik davranışlar, güvenlik ve yasal 

konularda yönlendirmelerde bulunmalıdır. Liderler bu süreçte aynı zamanda modelde olmalıdır. 

Vizyoner planlayıcı: Liderler, teknolojiyi eğitim öğretim ortamına dahil edebilmek ve eğitimin 

kalitesini artırmak için tüm paydaşların katılımı ile örgüte özgü vizyon, misyon, stratejik plan ve 

teknolojiye yönelik uygulamalar geliştirmelidir. Yapılan bu çalışmaları liderler sürekli olarak 

denetler ve değerlendirerek örgütün gelişmesi için kusursuz bir döngü oluşturur. 

Güçlendiren lider: Liderler, öğretmenlerin, öğrencilerin ve personellerinin gelişen teknolojileri 

öğrenmeleri için ortamlar yaratmalıdır. Tüm paydaşların gelişen teknolojileri takip etme ve 

öğrenme konusunda motivasyonlarını artırmak için örgüt kültürünü geliştirmelidir. Öğretmenlerin 

mesleki olarak profesyonel bir şekilde gelişmeleri için destekler ve imkânlar oluşturur. Öğrenme 

ve öğretme ortamlarını zenginleştirmek için gelişen teknolojileri sürekli takip ederek örgüte 

kazandırır. 

Sistem tasarımcısı: Liderler, oluşturulan stratejik planın etkili ve verimli bir şekilde 

uygulanabilmesi için ekipler kurarak onlara liderlik ederler. Teknolojinin etkin ve verimli 

kullanılabilmesi için gelen talepleri karşılamak adına kaynaklar oluşturur. Tüm paydaşlar ile sıkı 

iletişim halindedir. Örgüt içindeki verilere yönelik gizliliği ve güvenliği korumak adına sistemler 

geliştirir. 
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Mesleki gelişimde profesyonellik: Liderler yeni gelişen teknolojiler ve pedagojik yenilikler gibi 

konularda, kendilerini geliştirmek ve öğretmen, öğrenci ve personele model olmak adına kişisel 

ve mesleki gelişimini sağlarlar. Kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen yansıtıcı uygulamalara 

katılarak teknoloji aktif kullanır. 

 

4. YAPILAN ARAŞTIRMALARDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİMİ 

YÖNETME YETERLİLİKLERİ VE TEKNOLOJİK LİDERLİĞİ  

Yaşanan salgın ve çağımızdaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerden dolayı eğitim sistemleri 

sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Yaşanan bu değişim ve gelişimlerden doğrudan ve en çok 

etkilenen eğitim örgütleri okullardır. Eğitim örgütlerinde, yaşanan bu süreçlerin başarılı bir şekilde 

uygulayabilmesi ve değişimin verimli, etkili, başarılı ve doğru yönetebilmesi için eğitim 

yöneticilerinin üstleneceği görev ve yükümlülükleri artmaktadır (Yıldız, 2012).  Bu süreçte birçok 

görev üstlenen eğitim yöneticilerinin en önemli vasfı, değişimi yönetmek ve teknolojik liderlik 

özelliklerini sergilemektir (Çelikten, 2000). Gelişen ve değişen teknolojilerinin eğitim ortamlarına 

başarı bir şeklide entegre edilebilmesi için eğitim yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerini 

ve teknolojik liderlik becerilerini bir bütün olarak kullanması gerekmektedir. 

Fakat yapılan literatür taramasında ulusal düzeyde, değişim yönetimi yeterliliklerinin ve teknolojik 

liderliğin birlikte ele alındığı tek bir çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışma, Sayracı (2018) tarafından 

yapılan “Okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri ve teknolojik liderliği” isimli yüksek 

lisans tez çalışmasıdır. Bu çalışmanın dışında yapılan incelenen çalışmalarda değişim yönetimi 

yeterlilikleri ve teknolojik liderlik ayrı ayrı araştırmalara konu olmuştur. Sayracı (2018) yaptığı 

araştırmada, değişim yönetimi yeterliliği ile teknolojik liderlik arasında pozitif yönde orta düzeyde 

anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuç doğrultusunda değişim yönetimi 

yeterliliklerine ve teknolojik liderlik özelliklerine sahip yöneticilerin, teknolojik gelişmelerin 

entegrasyonunun değişim yönetim sürecinde başarılı bir şekilde yönetebileceğini söylemektedir. 

4.1. Teknolojik Liderlik İle İlgili Araştırmalar 

Teknolojik liderlik ile ilgili Bülbül ve Çuhadar (2012) yaptıkları araştırmada,  genel olarak 

teknolojik liderlik düzeylerini yüksek bulan okul yöneticilerinin kendileri en çok “vizyoner lider” 

olarak gördüklerini tespit etmiştir. Aynı şekilde Banoğlu (2011), Bostancı (2010), Sayracı (2018), 

Şişman-Eren (2010), Thannimalai ve Raman (2018) ve Weng ve Tang (2014) yaptıkları 

çalışmalarda okul yöneticilerinin, teknolojik liderlik özelliklerini sergileme düzeylerini yüksek 
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bulmuşlardır. Fakat Banoğlu (2011) ve Bostancı (2010), okul yöneticilerinin “liderlik ve vizyon” 

boyutunda en düşük yeterliliğe sahip olduğunu tespit etmiştir. Sayracı (2018) ise en düşük boyut 

olarak “sistematik gelişim” alt boyutunu tespit etmiştir. 

Sincar ve Aslan (2011) nitel ve nicel yöntemler kullanarak yaptıkları araştırmada, okul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerini yerine getirdiklerini belirtmiştir. Aynı şekilde Can 

(2008) okul yöneticilerinin teknolojik liderliğe ait görev ve sorumlulukları yerin getirdikleri 

yönünde sonuca ulaşmıştır. Sezer ve Deryakulu (2012) ise çalışmasında, okul yöneticilerinin 

teknolojik liderlik rollerine ait alt boyutlarını yüksek düzeyde bulmuştur.  

Çakır (2020), Esplin (2017), Sağbaş (2019), Şahin (2020) ve Schoenbart (2019) yaptıkları 

çalışmalarda, okul yöneticilerinin teknolojik liderlik vasıflarını sergileme konusunda yeterli 

olduklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca, okul yöneticilerinin farklı demografik özelliklerine göre 

sergiledikleri teknolojik liderlik yeterliliklerinde herhangi bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Öztaban (2020) araştırması sonucu öğretmenlerin okul yöneticilerini,  teknolojik liderlik 

özelliklerini yüksek düzeyde sergiledikleri görüşüne sahip olduklarını tespit etmiştir. 

Dinç (2019) yaptığı çalışmada okul yöneticilerinin teknolojik liderlik vasıflarını büyük ölçüde 

sergilediklerini tespit etmiştir. Ayrıca öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik vasıflarını orta düzeyde sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin farklı 

demografik özelliklerine göre sergiledikleri teknolojik liderlik yeterliliklerinde herhangi bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Kurt (2019), araştırması sonucu öğretmenlerin okul yöneticilerini,  teknolojik liderlik özelliklerini 

üst düzeyde sergiledikleri görüşüne sahip olduklarını tespit etmiştir. Okul yöneticilerinin farklı 

demografik özelliklerine göre sergiledikleri teknolojik liderlik yeterliliklerinde herhangi bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Güven (2015) ve Teke (2019), Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin, teknolojik liderlik 

özelliklerini “orta-üst” düzeyde sergiledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, bağımsız değişkenler ile 

okul yöneticilerinin algıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 

Eren ve Kurt (2011) okul yöneticilerinin, eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik amaçları 

olduğu, bu amaçların belirlenmesinde çalışanları sürece dâhil ettikleri ve çalışanlarını teknoloji 

kullanımı konusunda eğitim almaları ile ilgili motive ettikleri tespit edilmiştir. 
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4.2. Değişim Yönetimi İle İlgili Araştırmalar 

Değişim yönetimi ve yeterlilikleri konusunda Özmen ve Sönmez (2007) tarafından yapılan 

araştırmada, okul yöneticilerinin değişimi yönetme konusunda yeterli oldukları ve değişim 

sürecinde yöneticilerin en önemli görevinin iletişim ağının güçlü bir şeklide kurması gerektiği 

olarak tespit edilmiştir. Çolakoğlu (2005) ise çalışmasında, okul yöneticilerinin değişimi başarılı 

bir şekilde yönetebilmesi için vizyon sahibi olması ve değişen koşulları takip ederek değişim 

konusunda iyi bir strateji ve plan geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştır.  

Argon ve Özçelik (2008) yaptıkları çalışmada okul yöneticilerinin, değişim yönetim 

yeterliliklerinin değişen ve gelişen koşullara göre ihtiyaçlar kapsamında yeniden belirlenmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Argon ve Özçelik (2008), değişimin etkili ve başarılı olabilmesi 

için sadece okul yöneticilerinin değil aynı zamanda öğretmen ve personelinde bu konuda 

bilgilerinin ve yeterliliklerinin artması için gerekli eğitimlerin düzenlenmesi ya da yönlendirilmesi 

gerektiğini söylemiştir. 

Ak (2006) ve Argon ve Özçelik (2008) yaptıkları araştırmada, yöneticilerin değişim yönetimi 

yeterliliklerini “çok” düzeyde olduğunu tespit etmişken, Helvacı (2004) ve Sayracı (2018) 

yaptıkları araştırmada, yöneticilerin değişim yönetimi yeterliliklerini “pek çok” düzeyde olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Aksoy-Özben (2019), Gürer-Bahadır (2014) ve Urhanoğlu (2017) yaptıkları çalışmalarda okul 

yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlilikleri orta-yüksek düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca değişim yönetimi yeterliliklerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. 

Pektaş ve Kış (2016) yaptıkları çalışmada okul yöneticilerinin sergiledikleri değişim yönetimi 

yeterliliklerinin cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Fakat okul kademesi, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

görülmediği tespit edilmiştir. 

Canlı, Demirtaş ve Özer (2015) tarafından yapılan çalışmada okul yöneticilerinin, değişime karşı 

sergiledikleri direncin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca okul yöneticilerinin, değişimi 

başlatma konusunda istekli ve değişimi faydalı buldukları aynı zamanda var olan durumu da 

koruma eğilimde oldukları tespit edilmiştir.  
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Whitson (2014), okul yöneticilerinin sergiledikleri değişim özelliklerinin farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca, değişim ile ilgili okul yöneticilerinin uygulayacakları ya da uygulamaya 

koyacakları mevcut stratejik planlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Salinas (2010) yaptığı çalışmasında, okul yöneticilerinin değişim sürecinde sergiledikleri 

davranışların, değişim sürecinde başarı olmasında ve oluşabilecek direncin önüne geçilmesinde 

etkili olduğu tespit edilmiştir.  

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sürekli gelişen ve değişen dünyada, okulların eski altyapı ve yöntemlerle varlığını sürdürebilmesi 

ve diğer eğitim örgütleri ile rekabet edebilmesi neredeyse imkânsızdır. Bu nedenden dolayı okul 

yöneticilerinin, kendini, çalışanlarını ve örgütünü sürekli olarak geliştirmesi ve değiştirmesi 

gerekmektedir. Bu değişimin başarılı olabilmesi için okul yöneticilerinin, çağdaş yöntem ve 

teknikleri kullanmaları ve yeni teknolojileri eğitim öğretim ortamına entegre etmeleri 

gerekmektedir. Eğitim öğretim ortamlarına gelişen teknolojilerin entegre edilebilmesi ve bu 

sürecin başarılı olabilmesi için okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterliliklerine ve teknolojik 

liderlik özelliklerine sahip olması gerekmektedir. 

Çalışma kapsamında yapılan literatür taramasında değişim yönetimi yeterliliği ve teknolojik 

liderlik başlıklarının ayrı ayrı birçok araştırmaya konu olduğu görülmüştür. Yapılan inceleme 

sonucunda, okul yöneticilerinin değişim yönetimi ve teknolojik liderlik yeterliliklerine sahip 

olduğu ve değişim sürecini başarıyla yönettikleri görülmüştür. Okul yöneticilerinin sergiledikleri 

değişim yönetimi ve teknolojik liderlik yeterliliklerinin genelde cinsiyet, kıdem, görev, yaş gibi 

değişkenlere göre farklılık göstermediği ve okul yöneticilerinin başarıyla vasıflarını yerine 

getirdikleri söylenebilir. Literatürde yer alan bazı araştırmalarda öğretmenlerin görüşleri 

doğrultusunda okul yöneticilerinin değişim yönetimi ve teknolojik liderlik davranışlarını başarıyla 

sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmaların hepsinde değişimin başarılı olabilmesinde okul yöneticilerinin tek başlarına 

başarılı olmalarının zor olduğu ve değişim sürecine paydaşların dâhil edilmesi gerektiği 

söylenebilir. Fakat değişim sürecinin, verimli ve başarılı olabilmesi için en önemli görevin okul 

yöneticilerine düştüğünün unutulmaması gerekir. Ayrıca bazı okul yöneticilerinin değişime karşı 

belirli bir direnç sergiledikleri ve fakat değişimin faydalı olduklarına inandıkları söylenebilir.  
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Hayatın her alanını etkileyen teknolojik gelişmelerin sürekli olması nedeniyle okul yöneticilerinin, 

değişim yönetimi ve teknolojik liderlik konularında kendilerini devamlı olarak geliştirmeleri 

gerektiği gündeme gelmektedir. Bu gelişimin sağlanması hususunda, MEB tarafından politikalar 

geliştirilerek okul yöneticilerinin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Atıkların düzenli depolanmasında temel prensip, atıklardan süzülen kimyasal maddelerin zemine 

sızmasının engellenmesidir. Katı atıkların düzenli olarak depolandığı alanlarda, çöpten 

kaynaklanan sızıntılar, yer altı ve yüzey sularına karışarak insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar 

vermektedir. Bu zararların önlenebilmesi için katı atık depolama alanlarındaki geçirimsizliğin iyi 

sağlanması gerekir. Tipik katı atık düzenli depolama alanlarında taban geçirimsizliğinin 

sağlanması amacı ile kurulan düzenli depolama alanı; depolama sahasının tabanında iki tabakadan 

oluşan sıkıştırılmış kilin üzerinde, geomembran ve onun üstüne de geotektil malzeme 

yerleştirilerek yapılır. Geomembran; kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterdiği için 

çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklı 

bir yapı malzemesidir. Sızmalara karşı üstün bir koruma oluşturur. Mükemmel uzama özelliği 

sayesinde geotekstil; yüksek bölgesel yüklere dayanıklıdır. Gözenek yapıları suyun geçişine 

müsaade ederken, silt veya kum gibi ince taneli malzemeleri de tutar. Geotekstillerin özel yapısı, 

filtrelerin tıkanmasını önler ve geomembranın zarar görmesini engeller. Bu çalışmada, Adıyaman 

Düzenli Depolama sahalarında meydana gelecek sızmalara karşı kullanılan geomembran ve 

geotekstil malzemelerin mevcut durumdaki beklenen performansı sağlayıp sağlamadığı ve 

malzemenin teknik özelliklerinin yanında uygulama aşamasında ne gibi hususlara dikkat edilmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düzenli depolama, geomembran, geotekstil, geçirimsizlik 
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SOLID WASTE STORAGE AND SEALING: THE CASE OF ADIYAMAN 

 

 

ABSTRACT 

The primary premise of regular waste storage is to keep chemical compounds filtered from wastes 

from spilling onto the floor. Leaks from rubbish combine with ground and surface waterways in 

regions where solid waste is habitually stored, endangering human, animal, and plant health. It is 

vital to offer adequate impermeability in solid waste storage locations in order to prevent these 

damages. Geomembrane is a building material that has a high tensile strength, low permeability, 

and is particularly resistant to punctures and splits due to its chemical resistance. It provides great 

resistance to infiltrations. Geotextile is resistant to high local loads due to its outstanding 

elongation property. While their porous architecture allow water to pass through, they also trap 

fine-grained debris like silt or sand. The unique structure of geotextiles avoids clogging of the 

filters and damage to the geomembrane. In this study, it will be discussed whether the 

geomembrane and geotextile materials used to prevent leaks in Adyaman Sanitary Landfills 

provide the expected performance in the current situation, and what other issues should be 

considered during the application phase in addition to the material's technical properties. 

Keywords: Landfill, geomembrane, geotextile, impermeability  
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1. GİRİŞ 

Depolama sahaları, atıkların doğaya zarar vermeden bertarafını gerçekleştirmek için 

geliştirilen bir mühendislik tasarım ve çözüm yöntemidir. Atıkların “sıfır atık” uygulamasıyla 

kaynağında önlenmesi veya geri kazanılması ile sağlanacak atık azaltım oranı büyük oranda 

etkili olsa da, Düzenli Depolama Tesislerinde belli bir kısmının depolaması gerekmektedir. 

Düzenli Depolama Tesislerinde gerçekleşen fiziksel ve biyokimyasal süreçlerle, biyobozunur katı 

atıkların ayrışma sonucu sızıntı suyu ve depo gazı açığa çıkar (Öztürk, 2015). 

Depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının sistemli bir şekilde kontrol 

altına alınması gerekmektedir. Bu önlemler için depolama tabanın sızdırmazlığı 

geoteknik açıdan dizayn edilerek geçirimsizlik sağlanmalıdır. Killi toprakların 

kolayca bulunması geçirimsizlik tabakası uygulamasının yaygın hale getirilmesinde 

en önemli yöntemlerden birisidir. Killi toprak kullanılarak taban geçirimsizliğinin 

sağlanmasında, sıkıştırma metodu, sıkıştırma enerjisi, kilin nem içeriği, kilin tane boyutu, içerdiği 

materyaller ve toprak katmaları arasında bir bağ oluşturulmalıdır (Parker ve ark., 1995). 

Geomembran; kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterdiği için çekme mukavemeti yüksek, 

geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklı bir yapı malzemesidir. 

Sızmalara karşı üstün bir koruma sağlar. Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yaklaşık 2.10 m 

genişliğinde rulolar halinde, 140-190 m uzunluğunda üretilmektedir. Kalınlıkları 2 ile 8 mm 

arasında değişmektedir (Söylemez ve Arslan, 2020; Wastı ve Özdüzgün, 2001).  

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre içme ve kullanma havzalarının uzun mesafeli koruma 

alanında inşa edilecek düzenli depolama sahası tabanında sıkıştırılmış kalınlığı 60 cm kil 

tabakasının üzerine, kalınlığı 2mm olan yüksek yoğunluklu folye (HDPE) serilir. Serilecek 

folyenin yoğunluğu 941.965 kg/m3 olmak zorundadır. 

Mükemmel uzama özelliği sayesinde geotekstil; yüksek bölgesel yüklere 

dayanıklıdır. Gözenek yapıları suyun geçişine müsaade ederken, silt veya kum gibi 

ince taneli malzemeleri de tutar. Geotekstillerin özel yapısı, filtrelerin tıkanmasını 

önler ve geomembranın zarar görmesini engeller. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 

Yönetmeliğin 16. Maddesi 4/b maddesine göre; “Yapay geçirimsizlik tabakasının korunması 

amacıyla koruyucu örtü malzemesi kullanılır.” şeklinde ifade edilmektedir. II. Sınıf Düzenli 

Depolama Tesisinde geomembranların üzerine koruyucu örtü malzemesi olarak geotekstiller 

kullanılmaktadır. 
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Bu çalışmada; Adıyaman Düzenli Depolama sahalarında meydana gelecek sızmalara karşı 

kullanılan geomembran ve geotekstil malzemelerin farklı bölgelerinden alınan numunelerde alınan 

sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

2. Adıyaman Düzenli Depolama jeomembran ve jeotekstil Malzemeler  

Adıyaman Düzenli Depolama sahasında kullanılan jeomembran, kimyasal maddelere karşı yüksek 

direnç gösterdiği, çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı 

son derece dayanıklı olduğu için sızmalara karşı üstün bir koruma oluşturmaktadır. Katı atık dolgu 

alanlarında zemin taban örtüsü olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 1). 

 

 
Fotoğraf 1 Adıyaman Düzenli Depolama Alanı Zemin Görseli 

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE); yaklaşık 2-10 metre genişliğinde, yoğunluğu; 941-1885 

kg/m3, rulolar halinde ve 140-190 metre uzunluklarında üretilmektedir. Kalınlıkları 1,5 ile 8 mm 

arasında değişmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Farklı noktalardan alınan HDPE geomembran malzeme deney sonuçları 

Jeomembran Birim Kuzey Batı Güney Taban A Taban B 

Kalınlık mm 2.04 2.04 2.06 2.02 2.05 

Yoğunluk g/cm3 0.950 0.948 0.954 0.952 0.951 

Akma Dayanımı N/mm2 12.6/12.1 12.3/12.0 13.1/12.3 12.2/11.8 12.1/11.7 

Kopma Dayanımı N/mm2 23.1/23.5 22.9/23.7 23.1/23.5 23.1/23.5 23.1/23.5 

Yırtılma Direnci kN/m 759/708 740/701 760/720 759/708 759/708 
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Kullanılan malzemenin deneysel sonuçları incelendiğinde; geomembran kalınlığının 2.00 mm’den 

büyük olduğu tespit edilmiş ve TS 1849-2’de belirtilen koşulları sağlamaktadır. Geomembran 

yoğunluğu 0.948 ile 0.954 gr/cm3 olarak tespit edilmiş ve projede öngörülen koşulları ve TS EN 

ISO 1183-1’e göre gereksinimleri karşılamaktadır. Kopma dayanımı ise TS EN ISO 527-3’e göre 

23.1 ile 23.7 N/mm2 olarak belirlenmiş ve bu değer ile de gereksinimler karşılanmaktadır (Tablo 

2). 

Tablo 2. Farklı noktalardan alınan geotekstil malzeme deney sonuçları 

Jeotekstil Birim Kuzey Batı Güney Taban A Taban B 

Kalınlık 2Kpa mm 6.9 6.9 7.2 6.8 7.1 

Birim alan için ağr. g/m2 1312 1280 1350 1380 1410 

Akmada Uzama % 76/79 71/76 76/77 75/77 79/81 

Gerilme Direnci kN/m 27.5/40.6 28.0/41.2 28.5/41.1 27.1/39.7 27.1/39.7 

Delinme Dayanımı kN 5.7 5.8 6.1 5.6 6.5 

 

Sahada kullanılan geotekstiller Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği Ek-3’te 

belirtilen standart ve özelliktedir. (TS EN 13257- TS EN 13257/AC -TS EN 13257/ A1 -TS EN 

13493). Geotekstillerin uzama özelliği sayesinde yüksek bölgesel yüklere dayanıklıdır. Gözenek 

yapıları suyun geçişine müsaade ederken silt veya kum gibi ince taneli malzemeleri tutulmasını 

sağlamaktadır. Geotekstillerin özel yapısı geomembranın üzerine serilerek zarar görmesini 

engellemektedir. Geotekstil füzyon kaynağı ile geomembranlara yapıştırılır. Bu sayede 

geotekstilin yük altında kayması engellenmektedir.  

 

SONUÇ 

Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak artan evsel ve sanayi atıklarının çevreye zararlarını minimize 

etmek için düzenli depolama tesislerinin yapımının kaçınılmaz oluşundan dolayı Adıyaman 

Belediyesi de düzenli depolama sahaları inşaa etmiştir. Bu düzenli depolama sahalarında 

meydana gelecek sızmalara karşı yapay geçirimsizlik tabakasının korunması amacıyla, örtü 

malzemesi olarak geomembran ve geotekstil kullanılmıştır. 

Bu malzemelerin delinme, kopma ve akma dayanımı, gerilme ve yırtılma direnci ile % olarak 

akmada uzama değerleri yapılan testler sonucu Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 

Yönetmelik Ek-3’te belirtilen standart ve özelliktedir. 
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DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Adıyaman Düzenli Depolama Tesisi, II. Sınıf düzenli depolama alanı I. Lotu kil serimi ve drenaj 

kanallarının inşaası tamamlanmıştır. Düzenli Depolama Tesisi yakın civarı Alt Eosen-Alt 

Oligosen yaşlı Hoya formasyonu içerisinde yer almaktadır. Proje alanı Atatürk Barajı Gölü 

Havzası içerisinde yer almakta ve jeolojik yapısı incelendiğinde, akifer niteliğindeki jeolojik 

yapıların bölgedeki bu formasyonundan beslendiği görülmektedir. Proje etki alanı çevresinde 

Kırkgöz kaynağı mevcut olup Kırkgöz Çayını (mansapta Eğri Çayı adını alır) beslemektedir. 

Depolama Tesisi olması ve temel kayasının kısmen ayrışmış, kırıklı-çatlaklı yapıda dolomit ve 

kireçtaşı karakterinde olmasından dolayı doğal olarak geçirimsizliği sağlaması zordur. 

Geçirimsizliği sağlamak için %28,82 kil-silt, %41,27 kum ve %29,18 çakıl boyutlarında malzeme 

seçilmiş ve geçirimsiz katman oluşturulmaya çalışılmıştır. Sabit seviyeli permeabilite deneyinde 

bu katmanın permeabilite değerinin 4.44 x 10-7 cm/s olduğu belirlenmiştir. Bu değer II. sınıf 

düzenli depolama tesisleri için literatürde kabul edilebilir sınırlara yakındır. 

Anahtar Kelimeler: Düzenli depolama, Geçirimsizlik, Permeabilite, Jeolojik Yapı 
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EVALUATION OF THE ADYAMAN LANDFILL FACILITY'S SOIL 

IMPERMEABILITY 

 

 

 

ABSTRACT 

The Adyaman Union of Municipalities created the Adyaman Regular Storage Facility to serve the 

II. Class landfill region. The lot clay has been laid and drainage ditches have been constructed. 

When the geological structure of the project area region is analyzed, it is discovered that the spring 

sources are fed by the formations in the region and remain within the Atatürk Dam Lake Basin. In 

the project area, there is a spring called Kirkgöz. This source also feeds the Kirkgöz Stream (later 

renamed the Eğri Stream). Due to the fact that this is a Storage Facility and the basement rock is 

partially weathered, fractured-cracked, and of the dolomite and limestone variety, it is difficult to 

provide natural impermeability. A sieve analysis test revealed that the impermeable layer 

comprised of 28.82% clay-silt, 41.27% sand, and 29.18% gravel-sized material, with a 

permeability value of 4.44x 10-7 cm/s in the fixed-level permeability test for this layer of soil. For 

the II. Class landfill facility, this value corresponds to the impermeable layer's permeability. 

Keywords: Landfill, Impermeability, Permeability, Geological Structure 
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1. GİRİŞ 

Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından Adıyaman merkez, Kahta, Tut, Samsat, Gölbaşı, 

Çelikhan, Besni ilçeleri ile Kesmetepe, Yaylakonak, Balkar, Pınarbaşı, Şambayat, Bölükyayla ve 

Harmanlı belediyelerine hizmet vermek amacıyla kurulan Adıyaman Katı Atık Bertaraf Tesisi ile 

4 lot olarak II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi, gaz yakma ünitesi (flare), tıbbi sterilizasyon tesisi, 

tekerlek yıkama ünitesi, idari yapılar, alt yapı üniteleri mevcuttur. II. Sınıf düzenli depolama 

alanının I. Lotu ile alakalı kil serimi ve drenaj kanallarının inşaatının tamamlandığı, sızıntı suyu 

deposu inşaatının tamamlandığı görülmektedir. 

Proje alanı il merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 7 km kuzeybatısında ve alan sınırları 

içinde en yüksek kotun 1042 m, en düşük kotun ise 980 m civarında olduğu bir yamaçta yer 

almaktadır. 1,5-2 km güneyinde TPO, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. En 

yakın yerleşim yerleri olarak da 1,4 km batısında Kayaönü Köyü ve 1 km güneyinde Toybelen 

Köyü yer almaktadır (Fotoğraf 1).  

 

 

Fotoğraf 1 Proje Sahası ve Yakın Yerleşim Birimleri Uydu Görüntüsü 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 15. Maddesine göre yer seçiminde “Düzenli 

depolama tesis sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı; I.sınıf düzenli depolama tesisleri için en 

az bir kilometre, II.sınıf ve III. sınıf düzenli depolama tesisleri için ise en az iki yüz elli metre 

olmak zorundadır.” ifadesi yer almakta olup, proje alanı bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddesine 

uymaktadır. 
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2. Proje Alanının Su Havzaları  

Bölgenin jeolojik yapısı incelendiğinde memba niteliğindeki kaynakların bölgedeki Hoya 

formasyonundan beslendiği anlaşılmaktadır. Bölgede normal bir yer altı su napı yoktur. Ancak 

damar halindeki kireçtaşlarının eklem ve çatlaklarına bağlı olarak batı istikametindeki yayvan 

vadilerle beslenen mevzi suların oluşturduğu bir yeraltı suyu mevcuttur. Bölgede açılan 

kuyulardaki yer altı suyu derinliği 25 m–100 m arasında farklılık göstermektedir. Etüt sahasında 

yapılan incelemelerde yeraltı suyunun, yağıştan ve kısmen de yüzeysel akıştan süzülme ile 

beslendiği anlaşılmaktadır.  

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine ait sınır koordinatları, DSİ Genel Müdürlüğü 

veri tabanı çerçevesinde incelendiğinde; bahse konu depolama tesisinin hâlihazırda 

Şanlıurfa ilinin içme-kullanma suyunun da temin edildiği Atatürk Barajı Gölü Havzası içerisinde 

kaldığı görülmektedir. Ayrıca; Adıyaman il genelinin Atatürk Barajı Su havzası içerisinde kaldığı 

görülmüş olup, Adıyaman için yapılması öngörülen Düzenli Depolama Tesisi nerede yapılırsa 

yapılsın bu havza içerisinde kalacağı tespit edilmiştir 

Proje alanı içerisinde sürekli akım gösteren yerüstü suyu bulunmamaktadır. Proje alanının 

kuzeydoğu sınırında Nalısus Deresinin kolu bulunmasına rağmen arazi incelemesi esnasında 

herhangi bir akışın olmadığı görülmüştür. 

Proje alanı içerisinde herhangi sürekli akış gösteren bir su kaynağına rastlanılmamış olmasına 

rağmen proje etki alanı çevresinde yaklaşık 1850 m güneybatı yönünde yıllık ortalama 500 L/sn 

debiye sahip Kırkgöz kaynağı mevcuttur. Bu kaynak da Kırkgöz çayını (mansapta Eğri Çayı adını 

alır) beslemektedir. Ayrıca yapılan yerinde tespit çalışmalarında bu kaynak haricinde yaklaşık 10 

km çapında bir alanda herhangi bir kaynağa rastlanılmamıştır.  

3. Proje Alanının Jeolojik Yapısı  

Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı'nın önünde yer alan Adıyaman İli çevresinde allokton 

birimler ile Arap Platform Çökelleri bulunmaktadır. Adıyaman’ın kuzeyinde bindirme kuşağı 

boyunca Üst Kretase'de bölgeye yerleşmiş allokton birimler olan Koçali ve Karadut 

Karmaşıkları yer almaktadır. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı peridotit, harzburjit, lerzolit, serpantin, 

bazalt ve pelajik kireçtaşlarından oluşan Koçali Karmaşığı, Senomaniyen-Santoniyen yaşlı 

çakıltaşı, kumtaşı, killi kireçtaşı, şeyl, çörtlü kireçtaşı ve silisifiye kireçtaşlarından oluşan 

Karadut Karmaşığı ve üzerine diskordan olarak Tersiyer yaşlı Arap Platform Çökelleri 

gelmektedir. Arap Platform Çökelleri; Üst Kretase- Paleosen yaşlı killi kireçtaşı, kumtaşı, şeyl 
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ve kiltaşlarından oluşan Besni formasyonu, Alt Eosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşlarından oluşan 

Gercüş Formasyonu, Alt-Orta Eosen yaşlı dolomitik ve çörtlü kireçtaşlarından oluşan Hoya-

Kavalköy Formasyonu. Orta Eosen yaşlı tebeşirli kireçtaşlarından oluşan Gaziantep 

Formasyonu, Alt Miyosen yaşlı resifal kireçtaşlarından oluşan Fırat Formasyonu ile kaba 

kırıntılı karasal çökellerden oluşan Adıyaman (Şelmo) Formasyonu yer alır. 

Hoya formasyonunu oluşturan kireçtasları bölgede en fazla su taşıyan, iyi bir akifer olma özelliği 

göstermektedir. Eosen yaşlı Kireçtaşları, bol kırıklı ve erime boşluklu olmaları nedeniyle önemli 

yeraltı suyu taşıma kapasitelerine sahiptirler ve yüzeysel suların yeraltına iletilmelerinde önemli 

rol oynamaktadır. Yani tüm bölgeyi besleyen önemli bir yeraltı suyu havzası niteliğindedir. Çok 

iyi su taşıyan, bölgedeki kaynakları ve yeraltı suyunu besleyen çok iyi bir akifer özelliği gösteren 

kireç taşlarından süzülen sular bölgede yarı geçirimli Germav formasyonuna ait kumtaşları ile 

yer yer çakıl taşı ve detritik kireçtaşı içerisinde kaynak boşalımlarına neden olduğu belirlenmiştir 

(Örnek Kirkgöz Kaynağı). Ayrıca Hoya Formasyonuna ait kireç taşlarından süzülen sular 

Kayaönü Köyü ve çevresinde yer alan Pliokuvaterner çökellerinide beslediğinden bu alanlarda 

da çok sayıda sulama ve ime suyu amaçlı sondaj kuyusu acilmiş olup yapılacak projenin yeraltı 

ve yüzey suları üzerinde olumsuz etki yapacağı net olarak belirlenmiştir. Ancak lotların 

zeminlerinde yapılan geçirimsizlik çalışmalarıyla bu etki ortadan kaldırılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

4.1. Proje Alanının Sızdırmazlık Durumu (Geçirimsizlik) 

Düzenli depolama alanı zemini, sızıntı suyunun toplanabilmesi, kapasitesinin 

arttırılması ve işletme kolaylığı gibi nedenlerle yan duvar eğimi 1/4, ana sızıntı suyu boru eğimi 

%8, bu doğrultuda sağlanması gereken nihai örtü tabakası ise %3 eğimli olarak uygulandığı 

görülmektedir. Taban sızdırmazlığını sağlamak amacıyla, sahada dolgu çalışmalarından önce 2 m 

lik kazı çalışması yapılarak, zemin geçirimsizlik sistemi -alttan üste doğru- 30 +30 cm lik 

sıkıştırılmış mineral geçirimsizlik tabakası (kil), 2 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu polietilen 

folye (HDPE, folye yoğunluğu 941-965 km/m3) 10 cm kalınlığında kum ve 30 cm kalınlığında 

drenaj tabakasından (çakıl/mıcır) oluşturulduğu işletme tarafından beyan edilmiştir. 

Entegre Katı Atık Yönetim Projesi ve yakın civarı Alt Eosen-Alt Oligosen yaşlı Hoya formasyonu 

içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1 Proje sahası ve yakın civarının jeoloji haritası (MTA 1/25000 Şanlıurfa M40a3 Jeoloji Haritası) 

 

Genel olarak krem- kirli beyaz – açık gri renklerde, orta-kalın tabaka yapısına sahip dolomitik 

kireçtaşlarından oluşan birim tabanda Gercüş Formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelirken, 

tavanda ise Kapıkaya Formasyonu tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. Bunun yanında Hoya 

Formasyonu; Adıyaman ili Suvarlı-Besni dolaylarında, Germav Formasyonu üzerinde uyumlu 

olarak ta gözlenmektedir (Bolat, A., 2012). Kireçtaşlarının ayrışma yüzeyleri yer yer dayanımsız 

olup açık kahvemsi-koyu sarı renklerde de gözlenmektedir. Tabanda killi-kumlu kireçtaşlarıyla 

başlayan birim üste doğru dolomitik kireçtaşlarına geçmektedir. Hoya Formasyonu mostra verdiği 

yerlerde genelde dik yarlar oluşturan kireçtaşları ile bunların diyajenetik değişimleri ile oluşan 

yaygın dolomitlerden oluşmakta olup ve zayıf–iyi hazne kaya özellikleri sunar (Bolat, A., 2012). 

Hoya formasyonu sınırlı-yarı sınırlı sığ bir denizden, sığ normal açık deniz ve şelf kenarı/önüne 

dek uzanan ortamlarda çökelmiştir. Geniş şelf lagünü, gel-git düzlüğü yer yer evaporitik ortamlar 

etkin olurken, bölgenin bazı kesimlerinde sığ, normal açık denizel şelf kenarı ortamları egemen 

olmuştur (Karadoğan,S., Tonbul, S.,2013). 

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin” 16. Maddesine göre; düzenli depolama 

tesisinin tabanı ve yan yüzeylerinde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde 

bir geçirimsizlik tabakası teşkil edilir. Geçirimsizlik tabakasının fiziksel, kimyasal, mekanik ve 

hidrolik özellikleri depolama tesisinin toprak ve yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel riskleri 

önleyecek nitelikte olmak zorundadır. Yine 16.maddenin 2b bendinde 26.12.2019 tarihinde 
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yapılan değişikliğe göre II. sınıf düzenli depolama tesisi için permeabilite katsayısı (K) ≤ 1,0 x 10-

9 m/sn ve en az 1 m kalınlığa sahip kil veya kil grubu geçirimsiz tabakadan olması gerektiği 

belirtilmiştir. Planlanan projenin II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi olması ve temel kayasının 

kısmen ayrışmış olması, kırıklı-çatlaklı olması, dolomit ve kireçtaşı karakterinde olmasından 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen doğal olarak geçirimsizliği sağlaması beklenmemektedir. 

Proje sahası Adıyaman il merkezinin yaklaşık 7 km kuzey batısında yer almakta olup, proje 

alanında topoğrafik kotlar 900 ile 1000 metre arasında değişmektedir. Proje sahasının güneyi 

kotları 1000 metre daha büyük olan Gedik Tepe, Boga Tepe ve Heyik Tepe tarafından 

sınırlandırılmıştır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2 Proje sahası ve yakın civarında yer alan yüzey sularının gösterildiği topoğrafik harita 

 

Bundan dolayı proje güneyinde yer alan yüzey suları ile etkileşimi çok mümkün görülmemektedir. 

Buna karşın proje sahasının kuzey ve kuzey batısında Kırkgöz Çayını besleyen Gömike ve Nalısus 

dereleri bulunmaktadır. Söz konusu dereler maksimum 950 m kotundan başlayıp, 760 m kotunda 

ve proje alanının batısında Kırkgöz çayıyla buluşmaktadır. Bu konumuyla “Entegre Katı Atık 

Yönetim Projesi” yönetmelikte belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda yüzey suları ile 

382



 

etkileşime girebilecek konumdadır. 

4.2. Proje Alanındaki Geçirimsiz Tabakanın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisi’ nin tabanında, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasının doğal 

olarak sağlanamadığı durumlarda k ≤ 1,0 x 10-9 m/sn geçirgenlik ve sıkıştırılmış en az iki tabaka 

halinde ve toplamda en az 50 cm kalınlığa sahip kil veya kil grubu minerallerden ve jeomembran 

kullanılarak güçlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yapay geçirimsizlik kaplaması üzerine 

asgari 0,5 metre kalınlığa ve en az k ≥ 1,0 x 10-4 m/s geçirgenliğe sahip drenaj tabakası uygulanır. 

Yapılan elek analizi sonucuna göre, geçirimsiz tabaka %28,82 kil-silt, %41,27 kum ve %29,18 

çakıl boyutundaki malzemeden oluşmaktadır (Şekil 3). 

 
Şekil 3 Geçirimsiz tabakanın tane boyu dağılım grafiği 

 

Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Kılavuzu’na göre 0.075 mm’den küçük 

(kil+silt) malzeme oranı %20’den fazla, 4.76 mm’den büyük malzeme oranı ise %30’dan küçük 

veya eşit olması istenmektedir. Tane boyu dağılımı açısından proje sahasında kullanılan malzeme 

sınır değerlere çok yakın olmasına rağmen kılavuzda istenen koşulları sağlamaktadır.  

Kıvam limitleri deney sonuçlarına göre, likit limit %20.21, plastik limit %20.50 ve plastisite 

indeksi %19.71 olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi Ve 

İşletme Kılavuzu’na göre plastisite indeksi %10-30 arasında ve likit limit değerinin %60 küçük 

olması istenmektedir. Bu açıdan bakıldığında projede geçirimsiz tabaka olarak kullanılan malzeme 

gerekli koşulları karşılamaktadır.  
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Şekil 4 Geçirimsiz tabaka için kullanılan malzemenin plastisite abağındaki konumu 

 

Geçirimsiz tabaka oluşturulmak üzere kullanılan malzeme Birleştirilmiş Zemin Sınıflama 

Sistemine göre killi kum (SC) sınıfında yer almaktadır. Literatür incelendiğinde siltli ve killi 

kumların permeabilite değerleri 10-7 ile 10-9 m/s arasında değişmektedir (Carter ve Bentley, 1991). 

Burada kullanılan malzememin optimum koşullarda sıkıştırılması büyük önem arz etmektedir. 

Tarafımıza sağlanan proktor deneylerinde maksimum kuru yoğunluk 15.51 kN/m3 olarak 

belirlenmiştir. Arazide gerçekleştirilen kesafet deneylerinde ise maksimum kuru yoğunluk 

değerleri 15.20 ile 15.50 kN/m3 arasında değiştiği görülmektedir. Bu durum laboratuvarda elde 

edilen maksimum kuru birim ağırlık değerlerinin arazide de elde edildiğini göstermektedir.  

Yapılan sabit seviyeli permeabilite deneyinde geçirimsiz tabakanın permeabilite değeri 4.44 x 10-

7 cm/s olarak belirlenmiştir. “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” Madde 16 (3) 

maddesinin b bendinde göre II. sınıf düzenli depolama tesisi için geçirimsiz tabakanın permeabilite 

değeri 10-9 m/sn’ den küçük veya eşit olması istenmektedir. Projede oluşturulan geçirimsiz tabaka 

sahip olduğu 4.44 x 10-7 cm/s ile yönetmelikte istenen koşula yakın bir değerdir. 

 

5. SONUÇ 

Adıyaman II. Sınıf katı atık düzenli depolama alanı yakın civarı Alt Eosen-Alt Oligosen yaşlı Hoya 

formasyonu içerisinde yer almaktadır. Jeolojik yapıya göre, akifer niteliğindeki kayaçların 

bölgedeki bu formasyonundan beslendiği anlaşılmaktadır. 

Proje etki alanı içerisinde Kırkgöz çayını (mansapta Eğri Çayı adını alır) besleyen, yıllık ortalama 

500 l/sn debiye sahip Kırkgöz kaynağı mevcuttur. Çalışma alanındaki jeolojik birimlerin doğal 
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olarak geçirimsizliği sağlaması ilgili yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun değildir. 

Geçirimsizliği sağlamak için permeabilite katsayısı k = 4.44 x 10-7 cm/s olarak ölçülen ve %28,82 

kil-silt, %41,27 kum ve %29,18 çakıl boyutlarında malzemeden geçirimsiz katman 

oluşturulmuştur. Oluşturulmuş geçirimsiz katmanın bu permeabilite değeri II. sınıf düzenli 

depolama tesisleri için literatürde kabul edilebilir sınırlara yakındır. 
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ABSTRACT 
Microbial fuel cells (MFCs) are a promising technology for bioelectricity generation from organic 

waste using electrogenic bacteria. In recent years, the interest in this technology has been increased 

and many different wastes were used as fuel for the purpose of bioelectricity generation. Grape is 

one of the most common crops produced in the world, and the grape-based food and beverage 

production process cause a high amount of waste (grape marc). Grape marc is one of the suitable 

fuel sources for bioelectricity generation in MFCs because of its high nutrient content. However, 

the lignocellulosic structure of grape marc hinders bacterial biodegradation. Therefore, 

pretreatment is necessary to increase the biodegradability of this waste. This study aimed to 

investigate the bioelectricity generation from thermally pretreated grape marc using membrane-

less microbial fuel cell (ML-MFC). For this purpose, the grape march was thermally pretreated at 

three different temperatures (60, 90, and 120 oC) for 20 min. The maximum power density of ML-

MFC fed with non-pretreated grape marc was 48.8 mW/m2, while 62.4 mW/m2, 94.7 mW/m2 ve 

69.9 mW/m2 for ML-MFCs fed with grape marc pretreated at 60, 90 and 120 oC, respectively. The 

solution resistance (Rs) and charge transfer resistance (Rct) of ML-MFCs were analyzed in detail 

with electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The Rs and Rct values of control ML-MFC 

were 118.4  and 140.7 , while 88.9  and 32.6  for ML-MFC fed with grape marc pretreated 

at 90 oC. Additionally, the pretreatment at 90 oC decreased the Rs and Rct values of ML-MFC 

approximately at the ratio of 25% and 77%, respectively. Consequently, the thermal pretreatment 

increased the bioelectricity generation and bioelectrochemical performance of ML-MFC.      

Keywords: Membrane-less microbial fuel cell (ML-MFC), grape marc, thermal pretreatment, 

bioelectricity generation 
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1. INTRODUCTION 

Microbial fuel cells (MFCs) are bioelectrochemical systems that produce bioelectricity from 

organics maters (Liu et al., 2004). A classical MFC contains two compartments is physically 

separated by a proton exchange membrane (PEM) (Bond Daniel and Lovley Derek, 2003). The 

PEM is one of the most expensive components of MFC. Therefore, membrane-less MFC is a cheap 

alternative in terms of investment and operation cost of these systems. In a classical ML-MFC, the 

cathode solution is placed on the anode without using PEM as a physical separator. In a previous 

study, a sand layer was successfully used as a separator between anode and cathode by Taşkan et 

al. (2020). The PEM increases both investment and operation costs. The PEM should be 

periodically changed during the operation period because the proton exchange performance of the 

PEM gradually decreases with operation time.  

For this reason, the potential real-scale application of ML-MFC is higher than classical MFCs have 

PDM (Taşkan et al., 2021). In an ML-MFC, the electroactive bacteria on the anode electrode 

surface decompose the organics and produce electrons. The produced electrons in the anode 

compartment transfer to the cathode section via an external circuit (Liu et al., 2004). However, the 

MFCs are not feasible for practical implementation still because of the low power production 

(Sarma et al., 2022). Many kinds of waste have been used as substrate sources to increase these 

systems' power density (Munoz-Cupa et al., 2021). For this purpose, municipal wastewater, 

industrial wastes and wastewaters, algal biomass, and sewage sludge have been commonly used 

as substrate source in MFCs (Taskan and Hasar, 2015; Mian et al., 2019; Taşkan and Taşkan, 

2022).  

A huge amount of grape marc is produced every year from the wine industry, owing to a substantial 

growth of the winemaking industry in this century (Muhlack et al., 2018). This waste is a potential 

feedstock for recovery and biofuel generation due to its high lignocellulosic content (Liu et al., 

2013; Saha et al., 2020). However, the high lignocellulosic content also limits bacterial 

biodegradation of it. For this reason, the pretreatment of grape marc is crucial to increase bacterial 

biodegradation.  

In this study, the gape marc was used as a substrate source in ML-MFCs. The thermal pretreatment 

has been applied to the grape marc at 60 oC, 90 oC and, 120 oC to increase the bacterial 

biodegradation. In ML-MFCs, the power density, internal resistance, electron transfer interactions 

between microorganisms, and biofilm viability were investigated in detail.  
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2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. The construction of ML-MFCs 

The cylindrical plastic containers (inner diameter of 6 cm and a height of 15 cm) were used for the 

construction of ML-MFCs. The grape marc was milled to obtain the fine powder and mixed with 

anaerobically digested sludge. The grape marc was filled to the plastic container with a height of 

7 cm. The anode electrode (stainless steel mesh) was submerged into the anode. Next, a sand layer 

was placed on the anode with a height of 1 cm. After that, the catholyte liquid (50 mM phosphate 

buffer solution) was filled on the top of the sand layer. The cathode electrode (platinum coated 

titanium mesh) was placed at the 1.5 cm below the surface of the catholyte. The anode and cathode 

electrodes were fixed using an external resistance of 1000 Ω. The schematic diagram of the system 

(Fig. 1a) and a photograph of ML-MFC (Fig. 1b) used in this study are shown in Fig. 1.  

 

 
Figure 1. Schematic diagram of the system (a), picture of the ML-MFCs (b) 

 

2.2. Electrochemical analysis and microscopic observations 

The voltage produced in ML-MFCs was measured using a multichannel digital multimeter 

(Agilent 34970A, Agilent, USA) and recorded to the computer. The electrochemical analyzes were 

carried out using a potentiostat (Gamry Interface 1000, Warminster, PA).  The cyclic voltammetry 

(CV) analysis was carried out between -1 to 1V versus Ag/AgCI electrode with a scan rate of 5 

mV/s. The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) analysis performed a frequency ranging 

from 0.1 Hz to 100 kHz at the applied potential of 5 mV. The linear sweep voltammetry (LSV) 

analysis was tested at a scan rate of 0.25 mV/s. At the end of the operation period, the biofilm 
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samples were collected from the anode electrode surface for viability analysis. The viability 

analysis was carried out using a Live/Dead viability kit (Thermo Fisher Scientific, ABD) under 

Floresance microscopy (Nikon, Eclipse Ni–U microscopy, Japan).  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Power generation  

The power generation performance of ML-MFCs was analyzed at the end of the operation period. 

The power curves of ML-MFCs were determined using LSV results (Fig. 2). The maximum power 

density of ML-MFCs fed with unpretreated grape marc (control), grape marc pretreated at 60 oC, 

grape marc pretreated at 90 oC and grape marc pretreated at 120 oC were 48.8 mW/m2, 62.4 

mW/m2, 94.7 mW/m2 and 69.9 mW/m2. The highest power density was obtained in ML-MFC fed 

with grape marc pretreated at 90 oC. The power density value is 1.9 times higher than ML-MFC 

fed with unpretreated grape marc. The power density results indicated that the thermal 

pretreatment of grape march enhanced the power density of ML-MFCs.  

Additionally, it was determined that the pretreatment at 90 oC for 20 min was the optimum 

temperature for thermal pretreatment. In literature, Shamsuddin et al. (2021) investigated the 

contribution of thermal pretreatment (at 60, 80, 100, 120, and 140 ºC) of dewatered sludge on the 

electricity generation performance ML-MFC. They reported that thermal pretreatment at 80 ºC 

was the optimum condition as the DS degradation rate (increment 78 %).  

 

 
Figure 2. Power curves of ML-MFCs.  
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3.2. Electrochemical results 

The redox activities of the ML-MFC fed with unpretreated and pretreated grape marc were 

determined by using CV analysis. The oxidation currents of 0.075 mA, 0.108 mA, 0.178 mA, and 

0.126 mA were achieved by ML-MFCs fed with untreated grape marc, grape marc pretreated at 

60 oC, grape marc pretreated at 90 oC, and grape marc pretreated at 120 oC, respectively (Fig. 3). 

The CV results indicated that the thermal pretreatment of grape marc increased the electrochemical 

activity of anode biofilm. The high electrochemical activity indicated the presence of 

electrochemically active live bacteria on the anode electrode surface.  

 

 
Figure 3. CV curves of ML-MFCs. 

 

In addition to the power density and CV performance, the solution resistance (Rs) and charge 

transfer resistance (Rct) were analyzed in order to evaluate the effect of thermal pretreatment on 

the electrochemical performance of ML-MFC. The EIS results were interpreted using the 

equivalent circuit model given by Xu and Quan (2016). The Rs of ML-MFC anodes were found to 

be 118.4 Ω, 120.9 Ω, 88.9 Ω and 99.3 Ω for unpretreated grape marc, grape marc pretreated at 60 

oC, grape marc pretreated at 90 oC, and grape marc pretreated at 120 oC, respectively. On the other 

hand, the Rct values fed with unpretreated grape marc, grape marc pretreated at 60 oC, grape marc 

pretreated at 90 oC, and grape marc pretreated at 120 Ω oC were 140.7 Ω, 38.6, 32.6 Ω, and 56.9 

Ω, respectively (Fig. 4). The EIS results showed that the thermal pretreatment of grape marc 

reduced the internal resistance of the ML-MFC. The Rs of ML-MFC reduced at the ratio of 25% 

in the ML-MFC fed with grape marc pretreated at 90 oC.  
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Figure 4. Nyquist plots of ML-MFCs. 

 

3.3. Microscopic observation  

The bacterial viability in the anode biofilms of ML-MFCs was analyzed by fluoresce microscopy 

using the Live/ dead viability kit. The red and green color in the fluorescence images represents 

the dead and live bacteria, respectively. The results demonstrated that the viability of the bacteria 

in the anode biofilm was significantly influenced by the pretreatment of grape marc (Fig. 5). The 

viability of the bacteria in the anode biofilms of ML-MFCs fed with pretreated grape marc is 

significantly higher than that of ML-MFC fed with non-pretreated grape marc. It is shown from 

Fig. 5a that the anode biofilm of ML-MFC fed with non-pretreated grape marc is covered mainly 

by dead bacteria, which means the biodegradation of the non-pretreated grape marc is more 

complex than that of pretreated grape marc.   
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Figure 5. Live/Dead bacterial viability images of the anode biofilm of ML-MFCs fed with grape marc non-

pretreated (a), pretreated at 60 oC (b), pretreated at 90 oC (c), and pretreated at 120 oC (d). 

 

 

4. CONCLUSION 

The current study investigated the bioelectricity generation performance of ML-MFC fed with 

non-pretreated and thermally pretreated grape marc. The highest power density of 94.7 was 

achieved in ML-MFC fed with grape marc pretreated at 90 oC. The results showed that the thermal 

pretreatment significantly reduced the internal resistance of ML-MFC. The Rs and Rct of ML-MFC 

fed with grape marc pretreated at 90 oC reduced at the ratio of 24.9% and 76.8%, respectively. The 

viability results demonstrated that the thermal pretreatment promoted the viability of the bacteria 

in the anode biofilm of ML-MFC. More research is needed to assess the effect of various 

pretreatment methods of grape marc on the performance of ML-MFC.  
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ÖZET 

Beton, insanoğlunun yeryüzünde ortaya çıktığı tarihten bu yana barınma ihtiyaçlarını gidermek 

için inşa ettiği yapılarda kullandığı en popüler yapı malzemesidir. Betonun akıcı kıvamda 

dökülebilmesi, kolayca taşınabilmesi, istenilen şeklin verilebilmesi çelikle uyumu sayesine her 

türlü yapıda kullanım alanı bulması ve basınç dayanımı çok iyi bir yapı malzemesi olması gibi 

birçok üstün özelliği olmasına karşın çekme dayanımı ve plastik şekil değiştirme kapasitesinin 

düşük olması gibi dezavantajları olan yapı malzemedir. Betonun bu dezavantajı lif katkılar ile 

azaltılabilinir. Bu çalışmada ticari ismi BarChip48 olan kopolimer fiber lif hacimce %5, %10 ve 

%15 oranlarında beton karışımına ikame edilmiştir. Üretilen şahit ve lif katkılı betonlardan küp ve 

kiriş beton numuneler 28 gün boyunca uygun şartlarda kür edilmiştir. Kür sonrası katkılı beton 

numuneleri ile şahit beton numuneleri basınç dayanım deneyi, ağırlık düşürme deneyi ve eğilmede 

çekme dayanımı deneyleri yapılarak karşılaştırılmıştır. Deneylerden lif katkısının beton basınç 

dayanımını düşürdüğü, eğilme dayanımını artırdığı ve ağırlık düşürme deneyi ilede daha fazla 

enerji sönümlediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beton,  Kopolimer lif, Dayanım, Ağırlık düşürme deneyi  
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EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE WITH 

COPOLYMER FIBER ADDITIVES 

 

 

ABSTRACT 

Humans use concrete as the most common building material in structures constructed to meet their 

shelter needs. Although concrete has many advantages, including the ability to be poured with a 

fluid consistency, to be easily transported, to give the desired shape, to be used in all types of 

structures due to its compatibility with steel, and to be a building material with very good 

compressive strength, it is a construction material with drawbacks, including low tensile strength 

and plastic deformation capacity. Concrete's disadvantage can be mitigated with fiber additives. 

The copolymer fiber fiber, whose trade name is BarChip48, was substituted into the concrete mix 

at 5%, 10%, and 15% by volume in this study. Cube and beam concrete samples from the produced 

witness and fiber-reinforced concrete were cured for 28 days under appropriate conditions. 

Concrete samples with post-cure admixture and witness concrete samples were compared by 

performing compressive strength tests, weight drop tests, and bending tensile strength 

tests. According to the results of the experiments, the fiber additive lowers the compressive 

strength of the concrete, increases the bending strength, and absorbs more energy in the weight 

reduction test. 

Keywords: Concrete, Copolymer fiber, Strength, Weight reduction test 
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1.GİRİŞ 

İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığı ilk devirlerden bu güne barınma ihtiyaçlarını gidermek için hep 

bir arayış içinde olmuştur. İnsanların barınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla geçmişten 

günümüze kadar çok çeşitli yapı malzemeleri kullandığı bilinmektedir. Örneğin kilin saman lifleri 

ile karılması sonucu üretilen kerpiç ayrıca kireç ve doğal puzolonik maddelerin bağlayıcı madde 

olarak kullanıldığı harç ya da Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılan Horasan harcı bu yapı 

malzemelerinden bir kaçıdır. Günümüzde yapıların inşaasında kullanılan en popüler yapı 

malzemesi ise portland çimentosu kullanılarak üretilen betondur (Baradan, 2015). Betonun akıcı 

kıvamda dökülebilmesi, kolayca taşınabilmesi, istenilen şeklin verilebilmesi çelikle uyumu 

sayesine her türlü yapıda kullanım alanı bulması ve basınç dayanımı çok iyi bir yapı malzemesi 

olması gibi birçok üstün özelliği olmasına karşın, çekme dayanımı ve plastik şekil değiştirme 

kapasitesinin düşük olması gibi dezavantajlar olan bir yapı malzemesidir. Betonun bu dezavantajı 

günümüzde çelik lifler, polipropilen lifler, bazalt lifler, naylon lifler gibi çok çeşitli lif katkılar 

kullanılarak azaltılabiliniyor (Şimşek, 2012). Literatür incelendiğinde betonun mekanik 

özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Günaydın ve 

Güçlüer 2018’de yaptıkları çalışmada çimento hacminin %1’i oranında bazalt lif kullanarak, beton 

numunelerin yarmada çekme dayanımının %16 oranında artırdığını tespit etmişlerdir.  

Aghabaglou vd. (2017) yaptıkları çalışmada polipropilen lif katkılarını beton içerisine hacimce 

%0,4, %0,8 ve %1 oranlarında ilave ederek ürettikleri beton numunelerine ultrases geçiş hızı, 

basınç dayanım deneyi, yarmada çekme deneyi ve eğilmede çekme deneyi uygulamış ve hacimce 

%0.8 oranına kadar lif katkısının betonun ultrases geçiş hızını, basınç dayanımını, yarmada çekme 

dayanımını ve eğilmede çekme dayanımını olumlu etkilediğini, ancak %1 lif katkısının bu 

değerleri olumsuz etkilediğini gözlemlemişlerdir. 

 Ünal vd. (2007) çelik lif katıkılı olarak ürettikleri beton numuneler üzerinde yaptıkları araştırmada 

çelik lif katkılı betonların basınç altında betonun gerilme ve şekil değiştirme yeteneğini ve eğilme 

dayanımını artırdığını gözlemlemişlerdir. 

Bu çalışmada ticari ismi BarChip48 olan kopolimer fiber olan ürünün betonun mekanik 

özelliklerine etkisi araştırılmıştır.  
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2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu deneysel çalışmada CEM II 42,5 tipinde TS EN 197-1 standardıyla uyumlu olan Portland 

kompoze çimento bağlayıcı madde olarak kullanılmıştır.  

Araştırmada agrega olarak özgül ağırlığı 2.64 olan orta agrega kırmataşları Adıyaman ili sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren özel firmanın taş ocağından ve özgül ağırlığı 2.73 olan ince agrega yine 

Adıyaman ili sınırlarında bulunan Göksu Çayından temin edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Karışım Agregasının Granülometri Eğrisi 

Çalışmada beton katkı lifi olarak Elasto Plastic Concrete firmasının istanbulda faaliyet gösteren 

distribütöründen temin edilmiş olan ve ticari olarak BarChip48 ismi verilen kopolimer fiber 

kullanılmıştır.  BarChip48 ürününe ait özellikler Tablo 1’de verilmiştir.  

         
Tablo 1. BarChip48 Kopolimer Fiber Malzemenin Özellikleri (URL 1). 

 

 

 

  

 

 

Karakteristik  Malzeme Özelliği 

Hammadde Modifiye edilmiş olefin  

Uzunluk 48mm 

Çekme gerilmesi  640MPa 

Fiber sayısı / kg 59,500 

Yoğunluk  0,90-0,92 g/cm3 
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Şekil 4. Deneysel Çalışmada Kullanılan BarChip 

 

Çalışmada karışım suyu olarak laboratuvardaki Adıyaman şehir şebeke suyu kullanılmıştır.  

Beton bileşenleri 1 m3 için 218.9 kg karışım suyu, 400.5 kg çimento, 639.8 kg ince agrega ve 

1150.7 kg orta agrega kullanılmıştır. Belirtilen malzemeler önce susuz olarak miksere konulup 

kuru olarak karıştırıldıktan sonra karışım suyu ilave edilerek karıştırılmış. Daha sonra taze beton 

karışımına hacimce %5, %10 ve %15 oranlarında lif katkısı ikame edilmiş ve homojen dağılım 

sağlanması amacıyla 5 dk süreyle karıştırlmaya devam edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan şahit ve 

lif katkılı 100 x 100 x 100 mm küp ve 100 x 100 x 500 mm pirizmatik beton numuneler 28 gün 

süreyle kür havuzunda küre tabi tutulmuştur. Kür sonrası küp numuneler basınç deneyi ve ağırlık 

düşürme deneyine tabi tutulmuş ve kiriş numuneler ise eğilme deneyine tabi tutulmuştur.  

Şahit ve %5, %10 ve %15 lif katkılı beton küp ve kiriş numunelerin basınç dayanım, ağırlık 

düşürme ve eğilme dayanım bulguları Şekil 5-Şekil 7’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 5. Küp Numunelerin Basınç Dayanımları 
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Basınç dayanım bulguları incelendiğinde en yüksek dayanım değerinin şahit beton numunesinden 

elde edildiği ve %5, %10, %15 lif katkı malzemesi ikame edilen beton numunelerin basınç 

dayanımlarını düşürdüğü görülmektedir. Basınç dayanım değerlerinde görülen bu düşüşün betona 

ikame edilen lif katkısının basınç dayanımının düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Şekil 6. Kiriş Numunelerin Eğilme Dayanım Değerleri 

 

Eğilme dayanım bulguları incelendiğinde en yüksek eğilme dayanım değerinin %15 lif katkılı 

numunede olduğu görülmektedir. %5 lif katıkısının eğilme dayanım değerinin şahit beton 

numunesinin dayanım değerine çok yakın olduğu görülmektedir. %10 ve %15 lif katkısının ise 

betonun eğilme dayanımını artırdığı görülmektedir.  Bu durum lif katkıların betonun eğilme 

dayanımını az da olsa artırdığını göstermektedir. 

 

Şekil 7. Ağırlık Düşürme Deneyi Bulguları Kuvvet-Zaman Grafiği 

 

6,56
6,5

6,65

6,78

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

Eğ
ilm

e
D

ay
an

ım
ı(

M
P

a)

Oran

şahit %0

%5 BRÇ

%10 BRÇ

%15 BRÇ

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

K
u

vv
et

 (
N

)

Zaman (ms)

ŞH

BRÇ%5

BRÇ%10

BRÇ%15

401



 

Ağırlık düşürme deneyi bulgularından elde edilen kuvvet-zaman grafiğindeki eğriler 

incelendiğinde şahit betonun tepe noktasından sonra yükü ani olarak sıfıra yaklaşırken, lif ilaveli 

betonların yük değerlerinin kademeli olarak sıfıra yaklaştığı görülmektedir. Bu durumun lif ilaveli 

betonlarda lif katkısının liflerin köprüleme etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Şekil 8. Ağırlık Düşürme Deneyi Bulguları Zaman-Enerji Grafiği 

 

Ağırlık düşürme deneyindeki bulgulardan elde edilen Enerji-Zaman grafiği incelendiğinde lif 

katkılı beton numunelerin eğrilerinin şahit beton eğrisine göre daha yüksek değere ulaştığı 

görülmektedir. Bu durumda lif katkıların ilave edilmesiyle hazırlanan beton numunelerin enerji 

yutma kapasitesinin şahit beton numunesinin enerji yutma kapasitesine göredaha fazla olduğunu 

göstermektedir. 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

%5, %10, %15 Kopolimer fiber katkılı betonun mekanik özelliklerinin araştırıldığı deneysel 

çalışma sonucunda;  

- Kopolimer fiber katıkılı beton numunelerin basınç dayanımlarının şahit numuneye göre 

daha düşük olduğu görülmüştür. 

- Kopolimer fiber katkılı beton numumnelerin eğilme dayanım sonuçları incelendiğinde % 

5 oranında lif katkısının eğilme dayanımında çok fazla etkisinin olmadığı, ancak %10 ve %15 lif 

katkısının eğilme dayanımını şahit numuneye oranla artırdığı görülmüştür.  

- Yapılan ağırlık düşürme deney sonuçları incelendiğinde lif katkısının betonun enerji yutma 

kapasitesini artırdığı görülmüştür. 

Farklı lif oranları kullanılarak yapılacak deneysel çalışmalar bilimsel uygulamalar açısından 

fayadalı olabilir. 
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ÖZET 

Tarihte insanlar avcı toplayıcı olarak yaşarlarken, tarımsal üretim yapmaya başlamışlar ve 

hayvanları ehlileştirerek yerleşik hayata geçmişlerdir. İnsanların yaşam tarzlarında meydana gelen 

bu köklü değişiklik, onların birlikte yaşamalarına ve topluluklar oluşturmalarına neden olmuştur. 

M.Ö. 6000 yılında, Türklerin tarımsal faaliyetlerde bulundukları, koyun yetiştiriciliği yaptıkları ve 

yerleşik düzene geçtikleri savunulmaktadır. Tarihteki ilk büyük Türk devleti, Teoman Han’ın Orta 

Asya’daki Türk birliğini sağlamasıyla M.Ö. 312 yılında kurulan Büyük Hun Devleti’dir. M.Ö. 

6000 yıllarına kadar uzanan ve Orta Asya’dan filizlenen Türk tarihinde yaşanan büyük göç 

hareketleri ve Türklerin kurdukları devletler, Dünya tarihini önemli ölçüde etkilemiştir. Türk 

tarihi, Türklerin tarihte kurdukları büyük küçük bütün toplulukların ve Türk dilini konuşan 

milletlerin ortak tarihidir. Kadim bir kültüre sahip olan Türkler, kurdukları devletler ile tarih 

sahnesinde hep var olmuştur. Günümüzde 7 bağımsız ülke ve 15 özerk cumhuriyet ile var olmaya 

devam etmektedir. Milletler, kültürel birikimlerini ve değerlerini gelecek nesillere aktararak 

varlıklarını devam ettirebilmektedir. Bu aktarımın en önemli vasıtalarından birisi de milli günler 

ve milli bayramlardır. Araştırma, bağımsız Türk devletlerinde kutlanan, kültürel belleğin, 

toplumsal anımsamanın vasıtası milli günlerin ve milli bayramların incelenerek tek bir kaynakta 

toplanmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmada nitel yöntem doküman taraması tekniği ile 

bağımsız Türk devletlerinde kutlanan milli günler ve milli bayramlar incelenmiştir. Veriler, 

yazarlar tarafından derlenen tablolar ile sunulmuştur. Çalışma ile Türk Dünyası’nda kutlanan milli 

bayramlar tek bir kaynak halinde bir araya getirilerek literatüre kazandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bayram, Kültürel Bellek, Milli Gün, Toplumsal Anımsama, Türk Dünyası 
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A RESEARCH ON NATIONAL HOLIDAYS AND NATIONAL DAYS IN TURKIC 

WORLD COUNTRIES 

 

 

 

ABSTRACT 

While people were living as hunter-gatherers in history, they started agricultural production and 

settled down by domesticating animals. This radical change in people's lifestyles has caused them 

to live together and form communities. It is argued that in 6000 B.C., Turks engaged in agricultural 

activities, engaged in sheep breeding and settled down. The first great Turkish state in history, 

when Teoman Han provided the Turkish unity in Central Asia, it is the Great Hun State founded 

in 312 B.C. . The great migration movements and the states established by the Turks in the Turkish 

history dating back to 6000 B.C.  years and sprouting from Central Asia have significantly affected 

the history of the world. Turkish history is the common history of all societies, large and small, 

established by the Turks in history, and the nations speaking the Turkish language. Having an 

ancient culture, Turks have always existed on the stage of history with the states they established. 

Today, it continues to exist with 7 independent countries and 15 autonomous republics. Nations 

can continue their existence by transferring their cultural heritage and values to future generations. 

One of the most important means of this transfer is national days and national holidays. The study 

aims to examine national days and national holidays, which are the means of cultural memory and 

social remembrance, which are celebrated in independent Turkish states, and gather them in a 

single source. For this purpose, national days and national holidays celebrated in independent 

Turkish states were analyzed with qualitative method document scanning technique. The data are 

presented in tables compiled by the authors. With the study, national holidays celebrated in the 

Turkic World have been brought together as a single source and brought to the literature. 

Keywords: Celebration, Cultural Memory, National Day, Social Rememberance, Turkic World 
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1. GİRİŞ 

Bir ulusun zafer ve bağımsızlık günleri, önemli bir olayın yaşandığı ve diğer devletlerce resmen 

tanındığı günler gibi daha çok milliyetçi içeriğe sahip olan günler, o ulus tarafından milli gün 

olarak ilan edilip kutlanmaktadır. Ülkeler kendi kültürel birikimlerine, toplumsal yapılarına ve 

toplumsal kimliklerine göre, milli günlerini çeşitli etkinlikler ile kutlamaktadır.   

Kimlik; kişilerin, grupların veya toplulukların kim olduğunun ve kimlerden olduklarının yanıt 

veya yanıtlarıdır (Güvenç, 1997, s.3). Türk Dil Kurumu sözlüğünde kimlik, herhangi bir nesneyi 

tanımlamaya yarayan özelliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan hareketle kimlik; 

toplumdaki bireylerin, bir birey hakkında akıllarında oluşan imgeler, düşünceler, yargılar ve bunlar 

neticesinde ortaya çıkan tanımlamalar şeklinde açıklanabilir. Bir yönüyle benzerleri, bir yönüyle 

de farklılıkları ifade eden kimlik (Yıldız ve Demir, 2015, s.1-2), toplumsal bir olgudur ve çevresel 

etmenler ile şekillenmektedir (Güleç, 1992). Kimlik bir aidiyettir. Bireyler yaşadıkları toplumun 

değerlerinden, toplumlar da onu bir araya getiren bireylerin değerlerinden etkilenmektedir.  

Atatürk; milleti, zengin bir hatıra mirasına sahip olan, beraber yaşama konusunda müşterek arzuda 

samimi olan, sahip olunan mirasın korunması konusunda iradeleri müşterek olan insan topluluğu 

şeklinde tanımlamıştır (İnan, 1971, s.58). “Dilce, dince, ahlâkça ve edebiyatça müşterek olan, yani 

aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümre” (Gökalp, 1990, s.22) olarak 

tanımlanan millet, Akçura tarafından “ırk ve dilin esasen birliğinden dolayı içtimai vicdanında 

birlik hâsıl olmuş bir cemiyet-i beşerîyedir” şeklinde tanımlanmıştır (Akçura, 1981, s.291). Milli 

kimlik bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal 

değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, milli hüviyet olarak tanımlanmaktadır 

(TDK1, 2021). Milli kimlik, tarihsel süreç içerisinde dil, din, sanat, dünya görüşü, tarih, gelenek 

ve görenek gibi milli unsurların şekillendirdiği kimliktir. Türk, İngiliz, Alman gibi milli kimlikler, 

milli unsurların tarihi süreç içerisinde oluşturduğu ve milletler arasında bir milleti tanımlamak içim 

kullanılan isimlerdir. Milli kimlik, milletlerin eğitim politikaları gibi önemli konuları 

şekillendirdiği gibi giyim tarzı, mutfak kültürü gibi daha gündelik konuları da şekillendirmektedir. 

Milli kimlik, milli karakteri tanımlar ve diğerleriyle arada sınır çizerek ayrım yapar (Yıldız ve 

Demir, 2015, s.8). Milli kimlik ile milli karakter yansıtılır (Birkök, 1994). Günümüzde, Dünya’nın 

hızla küçük bir köy haline gelmesi, milletlerin milli kültürlerini olumsuz etkilemektedir. Buna ek 

olarak, kendi kültürüne ve değerlerine yabancı bireyler, milletin istiklali ve istikbali için daha 

                                                 
1 TDK: Türk Dil Kurumu 
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büyük endişe kaynağı olmaktadır. Eğitim sistemi içine dahil edilen milli ve ahlaki değerler ile bu 

yabancılaşmanın önüne geçilebilmektedir (Ulukaya Öteleş, 2020, s.503). Neslin, milli kültürünü 

tanıması ve milli kültüre bağlı olarak yetişmesi sağlıklı toplumlar için önemlidir (Ulukaya Öteleş, 

2020, s.503). 

Milletlerin geçmişlerinde yaşadıkları önemli anlar bulunmaktadır. Türkler için İstanbul’un Fethi, 

Cumhuriyetin ilanı; Fransızlar için Fransız Devrimi, Amerikalılar için Amerikan Bağımsızlık 

Günü, Almanlar için Alman Birliği Günü, Azerbaycan Türkleri için Azerbaycan Bağımsızlık Günü 

bu önemli anlara örnek teşkil etmektedir. Milletler, milli değerlerine uygun olarak bu anlamlı 

günleri kutlamaktadır. Milli günlerde tören ve kutlama yapmak, kim olduğumuzu pekiştirmek 

açısından önemlidir (McCrone ve McPherson, 2009, s.1). Milli bayram; milleti oluşturan fertlerin 

milli duygularının oluşması, pekişmesi ve bu duyguların gelecek kuşaklara aktarılması için önem 

arz etmektedir. Milli, dini veya özel anlamı olan kutlanan gün veya günler (TDK, 2021) şeklinde 

tanımlanan bayram; dini ve milli bayramlar, etnik ve uluslararası bayramlar ile şenlikler ve 

festivaller olarak gruplandırılmaktadır. Bayramlar milli şuurun aktarılmasında önemli bir araçtır. 

Bayram; sevinçlerin yaşandığı, paylaşıldığı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın yapıldığı tüm 

toplumu ilgilendiren, kardeşlik ve dostluk günleridir (Mandaloğlu, 2012, s.225). Toplumun 

dinamiğini harekete geçiren olgular arasında milli günler ve milli bayramlar önemlidir (Akbulut, 

1995, s.1). 

Bellek, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama 

gücü olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Bellek, zihinde canlandırma kabiliyetidir. Psikolojide 

bellek, bir organizmanın bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında ise geri çağırma yeteneği olarak 

tanımlanmıştır (www.tr.wikipedia.org). Bellek bilgiyi alır, kaydeder ve gerektiğinde geri çağırır. 

Bellek bilincin bir bölümüdür, duyusal sinyalleri saklayan çok kısa süreli bellek, kısa süreli 

bellekteki bilgilerin sürekli tekrarlanması ile oluşan uzun süreli bellek ve yaşam boyunca 

kullanılan bilgilerin saklandığı tersiyer bellek olmak üzere bölümlere ayrılır (Korkmaz ve 

Mahiroğlu, 2007, s.97). Uzun süreli bellek, iyi öğrendiğimiz bilgiyi sürekli olarak depoladığımız 

bellek türüdür ve çevremizle etkileşime izin veren geçmişi hatırlama kabiliyetimizdir (Engin, 

Calapoğlu ve Gürbüzoğlu, 2008, s.255-256).  

Ekin ve hars olarak da kullanılan kültür, toplumun tarihi gelişiminde yaratılan maddi ve maddi 

olmayan değerler ile bu değerlerin meydana gelmesinde, gelecek kuşaklara aktarılmasında 

kullanılan, insanın çevresine hâkimiyetinin ölçüsünü gösteren araçlar şeklinde tanımlanmaktadır 
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(TDK, 2021). Kültür, toplumun üyesi olarak fertlerin hayatları boyunca eğitim süreciyle 

öğrendiklerinin tümü, doğanın ya da Tanrı’nın yarattıklarına karşılık insanın yarattıklarının 

tümüdür (Güvenç, 2013, s.54). Kültür bir toplumdaki paylaşılan ortak değerden oluşurken, toplum 

da ortak kültürü paylaşan ve birbirleriyle etkileşimde bulunan insanlardan oluşmaktadır (Yıldız, 

2018, s.175). Giyim tarzları, yeme içme alışkanlıkları, evlenme ve cenaze ritüelleri, mimari 

yapıları, siyasi örgütlenmeleri gibi maddi ve manevi değerler toplumların kültürlerini yansıtırlar. 

Toplumlarda kültürel birikimlerini gelecek nesillere aktararak mevcudiyetlerini devam ettirirler.  

Kültürel bellek; toplumu meydana getiren, etkileyen birçok unsuru bünyesinde barındıran büyük 

bir hatırlama, var olma alanıdır (Temur, 2017, s.173). Kültür durağan değil dinamik bir yapıya 

sahiptir. Savaş, turizm, eğitim, teknolojik gelişmeler kültürün dinamik yapısını etkilemektedir. 

Kültürel belleğin kültürü muhafaza ederek aktarma ve sürekli yeniden inşa etme eylemi, kültür 

olgusunun durağandan ziyade dinamik yapısıyla ilgilidir (Temur, 2017, s.174). Geleneklerin 

aktarımını sağlayan törenler, tekrar edilme yönüyle bağlayıcılık ve kalıcılık sağlar (Alsaç, 2018, 

s.18). Toplumun tarihi gelişiminde önemli olan bağımsızlık günü, zafer günü gibi anların milli 

bayram olarak her sene kutlanması, toplumun kültürel belleğinde yer edecek böylelikle gelecek 

nesillere aktarılarak devamına sebep olacaktır. 

Anımsama, belleğe tıpatıp karşılık gelmeyen zihinsel bir süreçtir ve bellek, anımsama etkinliğiyle 

dışa vurulur (Yaraman, 2006, s.19). Anımsama, bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak 

olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021). Anımsamanın gerçekleşmesi için bellekte bilginin mevcut 

olması gerekmektedir. İnsanlar belleklerinde var olan bilgiye ihtiyaç duyduklarında zihinsel süreç 

işleyerek mevcut bilgi çağrılır ve anımsama gerçekleşir. İnsanların zihinsel süreçleriyle 

anımsamaları gibi toplumlarda tarih içinde yaşadıkları tarihi günleri, felaket ve sevinç günlerini 

anımsamaktadır. Toplumlar insanlardan farklı olarak birini değil bir şeyi anımsarlar. Toplumsal 

anımsamada kimin hatırlandığından çok neyin hatırlandığı önem arz etmektedir (Çelepi, 2020, 

s.33).  

Toplumlar tarih içinde yaşadıkları olumlu veya olumsuz anlarını, geleceklerini inşa edebilmek için 

hatırlamak durumundadır. Çünkü her yaşanan olay zaman içinde tekrar yaşanabilmektedir. İstiklal 

Marşı şairi Mehmet Akif ERSOY’un deyişiyle “Tarih tekerrürden ibarettir”. Eğer tarih 

tekerrürden ibaret ise yaşanan olumsuzlukların tekrar yaşanmaması ve olumlu motivasyonların 

unutulmaması için toplumlar, kültürel birikimlerini yetişen nesillere aktarmalıdır. Her millet 

varlığını devam ettirmek için kültürünü korumak ve kültürel devamlılığını sağlamak zorundadır 
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(Yazar ve Yazar, 2018, s.5). Kültürel birikimin aktarılması için birikimlerin öncelikle kültürel 

belleğe işlenmesi ve sonrasında toplumun anımsaması gerekmektedir. Toplumların tarihi 

birikimlerinin geçmişi yaşatırken geleceği inşa eden törenleri, toplumsal anımsamanın en etkin 

olduğu alanlarıdır (Çelepi, 2020, s.34). Ariely Gal (2019) tarafından yapılan bir çalışma, milli 

içerikli günlerin ulusal kimliği ve kolektif hafızayı etkilediğini ve ulusal kimlik, kolektif hafıza ve 

ulusal günler arasında çok yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir (s.1391 - 1406).  

M.Ö. 6000 yıllarında topluluklar kuran Türk Milletinin, tarihte çok sayıda devlet kurduğu 

bilinmektedir. Günümüzde tarihteki Türk Devletlerinin temelleri üzerinde inşa edilerek 

yaşamlarını sürdüren 7 bağımsız Türk Devleti ile 15 otonom Türk Cumhuriyeti bulunmaktadır. 

Türk Dünyası ülkeleri olarak bilinen bu bağımsız devletler ve özerk cumhuriyetler, bağımsızlık 

günü, zafer günü gibi günlerini milli gün ilan ederek, o günlerde milletçe bayram yapmaktadır. 

Çalışma, bağımsız Türk Devletlerinde kutlanan milli bayramları incelemek ve hepsini bir kaynakta 

toplamak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, milli bayramların toplumsal anımsama ve kültürel 

bellek üzerindeki rolleri üzerinde durulmuş ve Türk tarihindeki milli bayramlar araştırılmıştır. 

Toplumsal anımsama, kültürel bellek, milli kimlik ve milli bayramlar hakkında kavramsal çerçeve 

oluşturulduktan sonra 7 bağımsız Türk Devletinde kutlanan milli bayramlar paylaşılmıştır. 

Araştırma nitel yöntem doküman analizi tekniği ile yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz 

yapılarak aktarılmıştır. 

Türkler, Milli Bayramlar ve Milli Günler  

Türk adının tarihte ilk defa Çin kaynaklarında iki heceli “T’u-chüe” şekliyle geçtiği görülmektedir 

(Şahin, 2018, s.514). Altay Dağlarını miğfere benzeten Çinliler, orayı yurt edinen kavime miğfer 

anlamına gelen Türk adını vermişlerdir. Sonrasında Türk adı Orhun Kitabelerinde geçmiştir 

(Tüysüz, 2020, s.99). Bugün ise Türk adının ilk defa 552 yılında kurulan Göktürkler tarafından 

kullanıldığı genel kabul görmektedir (Şahin, 2018, s.515).   
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Şekil 1: Türklerin kurdukları büyük devletler 

 
 

Türklerin kurdukları 16 büyük Türk devleti Şekil 1’de paylaşılmıştır. Her ne kadar Türkiye 

Cumhuriyeti resmi tören teamüllerinde bu 16 Türk devleti sembolik olarak temsil edilse de tarihi 

kaynaklarda 113 -180 adet kağanlık, hanlık, beylik, devlet ve imparatorluk şeklinde Türk devleti 

kurulduğu belirtilmektedir (www.altaylı.net). Orta Asya’nın en muhkem yerlerinde köklü bir 

millet olarak yaşayan Türkler, İslamiyet’i kabul edinceye kadar birçok devlet kurmuşlardır (Şahin, 

2018, s.530). Kadim bir tarihi olan Türklerin yerleştikleri coğrafyalar, mensup oldukları dini 

inanışlar, savaşlar, iklim koşulları farklı kültürel değerler biriktirmelerine neden olmuştur. Bu 

değerler Türklerin toplumsal hayatlarını, mutfak kültürlerini, mimari tarzlarını, yönetim şekillerini 

yani toplumsal kimliklerini şekillendirmiştir. Türkler kültürel değerlerini gelecek kuşaklara el 

sanatları, örf, adet, gelenek, bayram, festival, şenlik, halk oyunları, halk müziği gibi yollarla 

aktarmıştır.  

İran kökenli bayram kelimesi, eski Türkçe örneklerde “badram” olarak geçmektedir 

(www.tr.wikipedia.org). Divan-i Lügati’t Türk’te de badram olarak geçen bayram örneklerine eski 

Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1923)

Babürler (1526 - 1868)

Timur İmparatorluğu (1368 - 1501)

Altın Orda Devleti (1242 -1502)

Harzemşahlar (1097 - 1231)

Büyük Selçuklu Devleti (1040 - 1157)

Gazneliler (963 - 1186)

Karahanlı Devleti (840 - 1212)

Uygur Devleti (744 - 840)

Hazar Kağanlığı (651 - 983)

Avar Kağanlığı (565 - 835)

Göktürk Devleti (552 - 745) 

Ak Hun İmparatorluğu (420 - 552)

Avrupa Hun İmparatorluğu (375 - 469)

Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö 48 - M.S. 216)

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö 220 - M.S. 216)
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Türk devletlerinde rastlanmaktadır. Oğuzlarda bayram şenlik, şölen günüdür (DLT2, 2005, s.166). 

Kenç Liyü, Hakanların şölenlerinde ya da bayramlarda kurulan sofra demektir (DLT, 2005, s.303). 

Türkler, yaşadıkları elverişsiz iklim şartlarından dolayı tabiatın yeniden canlanmasını bayram ve 

festivallerle kutlarlardı (www.ogmmateryal.eba.gov.tr). Hun Türklerinin beşinci ve sekizinci ayda 

at koşusu ve yarışları, Göktürklerin beşinci ayın ikinci yarısında at koşusu ve cirit oyunları, 

Uygurların güz (she) ve ilkbahar (tung chıh) bayramları, toy, potlaç, çevgan ve gökbörü Türklerin 

İslamiyet öncesi tören ve bayramlarına örnek teşkil etmektedir (Mandaloğlu, 2012, s.226-228). 

İslamiyet’ten sonra yaşam tarzlarında meydana gelen değişiklikler, Türklerin bayram 

kutlamalarına da yansımıştır. Türklerde bayram, ilk defa Kaşgarlı Mahmud’un IX. yüzyılda 

kaleme aldığı DLT’de görülmektedir (Koca, 2002, s.51). DLT’de bayram (badram) sevinç ve 

eğlence günü olarak tanımlanmıştır. Törenlerin ve bayramların, milli kültür içinde şekillenmesi ve 

özümsenmesi köklü bir tarihin ürünüdür (Sönmez, 2016, s.143). Tarihi kayıtlar, Türklerin 

Hunlardan beri bayram ve festival türünden tören faaliyetleri olduğunu göstermektedir (Koca, 

2002, s.51-57).  

 

2. YÖNTEM 

Araştırma nitel yöntem doküman taraması tekniği ile yapılmıştır. Bu bağlamda milli günler, milli 

bayramlar, Türkler, Türk Dünyası ülkeleri, toplumsal anımsama, kimlik konuları üzerinde 

çalışılmış yerli ve yabancı yazın taranmıştır. Araştırma evreni Türk Dünyası ülkeleridir, bu 

ülkelerin tamamı bağımsız devlet statüsünde olmadığı ve otonom devletlerle ilgili kaynakların, 

araştırmanın amacına hizmet edecek yeterlikte olmadığı için, çalışma Türk Dünyası ülkelerinden 

bağımsız olan 7 devlet ile sınırlandırılmıştır. Araştırma ile bağımsız nitelikteki Türk dünyası 

ülkelerinde kutlanan ve anılan milli günleri ve milli bayramları tek kaynak altında toplamak 

amaçlanmıştır. Yapılan yazın taramasında Türk Dünyası’nda kutlanan milli günlerin ve milli 

bayramların tek bir elde toplandığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu anlamda çalışma, Türk 

Dünyası’nda kutlanan milli bayramlar ve milli günleri tek kaynakta içerdiğinden önem 

taşımaktadır.  

  

                                                 
2 DLT: Divanu Lügati’t-Türk 
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3. BULGULAR 

Bağımsız Türk devletlerinin, kültürel birikimleri ve toplumsal değerleri neticesinde ortaya 

çıkardıkları milli günler ve milli bayramlar, ülkeler bazında tasnif edilmiştir. Milli günler ve milli 

bayramlar kronolojik sırayla, yazarlar tarafından derlenen tablolar ile sunulmuştur. 

3.1. Azerbaycan 

Abşeron, Aran, Dağlık Şirvan, Gence- Kazah, Kuba-Haçmaz, Kelbecer – Laçın, Lenkeran, 

Nahçıvan, Şeki – Zakatala, Yukarı Karabağ olmak üzere 10 idari bölgeye ayrılan Azerbaycan, 

resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Kafkasya adı verilen coğrafi bölgeye yerleşmiştir 

(www.tr.wikipedia.org). Ülke topraklarında İskitlerden Sasanilere ve Abbasilere kadar birçok 

devlet hüküm sürmüştür. Ülke topraklarına ilk giren Türk devleti 1067 yılında Büyük 

Selçuklulardır. Farklı hanlıklar tarafından yönetilen ülke 19. yüzyılda Rus egemenliği altına 

girmiştir. Azerbaycan, çarlık rejiminin yıkılması üzerine, Türkmençay Antlaşması’ndan 90 yıl 

sonra bir ulus devlet olarak bağımsızlığını ilan etmiştir (Açıkkaya, 2010, s.404). Sovyetler Birliği 

sonrası Azerbaycan’ın seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey olmuştur ve dilde, tarihte 

ve kimlikte Türkleşme düşüncesiyle kurucu Türk milletine dayanan bir milletçilik çalışmasına 

girişmiştir (Hacısalihoğlu, 2012, s.181).  

 

Tablo 1: Azerbaycan ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para 

Birimi 

Azerbaycan 

Türkleri 

%91,60 Azerbaycan 

Türkçesi 

(Lezgice, Avarca, 

Talışça, Tatarca, 

Udince, Cuhuri, 

Ruluca, Buduhça, 

Tsahurca, Tatça, 

Hınalıkca, Krızca*) 

10.208.608** 86.600 km² Manat 

Lezgiler %2 

Ruslar %1,30 

Ermeniler %1,30 

Diğer %3,80 

Kaynak: www.tr.wikipedia.org, www.worldometers.info, www.lib.aliyevheritage.org 

*Azerbaycan’da konuşulan diğer diller 

**06/04/2021 tarihli veri 

 

Farklı etnik kimliklerin yaşadığı 10 milyon üzerinde nüfusa sahip Azerbaycan’da Azerbaycan 

Türkçesi resmi dil olarak kullanılmaktadır. Resmi dil haricinde kullanılan diller ve Azerbaycan’ın 

yüzölçümü Tablo 1’de sunulmuştur. Azerbaycan’da kutlanılan milli günler ve milli bayramlar 

Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Azerbaycan’da Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram Tarih 

Ulusal Hüzün Günü 20 Ocak 

Hocalı Soykırımını Anma Günü 26 Şubat 

Nevruz Bayramı 21 Mart 

Azerbaycanlıların Soykırımı Günü 31 Mart 

Faşizme Karşı Zafer Günü 9 Mayıs 

Cumhuriyet Günü 28 Mayıs 

Milli Kurtuluş Günü 15 Haziran 

Silahlı Kuvvetler Günü 26 Haziran 

Bayrak Günü 9 Kasım 

Anayasa Günü 12 Kasım 

Milli Uyanış Günü 17 Kasım 

Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü 31 Aralık 

 Kaynak: www.lib.aliyevheritage.org, www.azerbaijans.com  

 

3.2. Kazakistan 

Batı Kazakistan, Atırav, Mangistav, Aktöbe, Kızıl Orda, Kostanay, Kuzey Kazakistan, Akmola, 

Karağandı, Güney Kazakistan, Jambıl, Almatı, Doğu Kazakistan ve Pavlodar olarak 14 idari 

bölgeye ayrılan Kazakistan, resmi adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya’da yerleşmiş 

bağımsız bir Türk devletidir (www. drive.google.com). Kazakistan topraklarında Saka, Hun, 

Kıpçak, Karahanlı, Altın Orda gibi Türk devletleri egemenlik sürmüştür (www. 

drive.google.com). Kazak halkı, eski Türk devletlerine ev sahipliği yapmış köklü bir kavimdir 

(Hizmetli, 2011, s.28). Tarihte hep bir Türk yurdu olan Kazakistan’da halk (Kazaklar), Rusların 

egemenliğinde olduğu süre içinde de topraklarını terk etmemiş, bağımsız Kazakistan için 

çalışmıştır. 1991 yılında yapılan seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Nazarbayev önderliğindeki 

parlamento 10/12/1991 tarihinde ülke ismindeki Sovyet Sosyalist adını çıkararak Kazakistan 

Cumhuriyeti adını kabul etmiş ve bağımsız bir devlet olmuştur (Hizmetli, 2011, s.41).  
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Tablo 3: Kazakistan ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para Birimi 

Kazak Türkleri %68,51 Kazakistan 

Türkçesi 

(Rusça*) 

18.711.200** 2.724.900 km² 

*** 

Tenge 

Ruslar %18,85 

Özbek Türkleri  %3,25 

Uygur Türkleri %1,47 

Ukraynalılar %1,42 

Tatar Türkleri %1,08 

Almanlar %0,95 

Türkler %0,61 

Azerbaycan 

Türkleri 

%0,60 

Koreliler  %0,58 

Dunganlar %0,40 

Diğer %2,28 

Kaynak: www.tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan 

*Rusça yaygın olarak kullanılmaktadır 

**2020 yılı verisi 

***Yüzölçümü olarak Dünya’da 9. ve Türk Devletleri arasında 1. Sırada 

 

Etnik zenginliğe sahip olan Kazakistan’da farklı dinlere mensup insanlar yaşamaktadır. Bu etnik 

ve dini zenginlik Kazakistan’ın bayramlarını da zenginleştirmiştir. Kazakistan’da kutlanan milli 

günler ve milli bayramlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Kazakistan’da Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram Tarih 

Nevruz 21 - 25 Mart 

Halkların Birlik Günü 1 Mayıs  

Zafer Bayramı 9 Mayıs 

Başkent (Astana) Günü 6 Temmuz 

Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Günü 30 Ağustos 

Kazakistan Halkları Anadili Günü 22 Eylül 

Cumhuriyet Bayramı 25 Ekim 

Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı 

Günü 

1 Aralık 

Bağımsızlık Günü 16 - 17 Aralık 

Kaynak: www. tr.wikipedia.org 

 

3.3. Kırgızistan 

Talas, Çuy, Celal Abad, Batken, Oş, Narin ve Issık Göl olarak 7 idari bölgeye ayrılan Kırgızistan, 

resmi adıyla Kırgız Cumhuriyeti, Orta Asya’da yerleşmiş bağımsız bir Türk devletidir. Kırgız 
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sözü, milattan sonra 735'te dikilen Orhun yazıtlarında geçmektedir (Özlü, 2015, s.99).  Kırgızlar, 

Göktürkler devrinde Kögmen Dağları’nın kuzeyinde yaşamışlardır. Milattan sonra 840 yılında 

diğer bir Türk boyu olan Uygur Devletini yıkan Kırgızlar, Karahanlılar devrinde Müslüman 

olmuşlar ve bugünkü topraklarında yaşamaya başlamışlardır (www.turkosfer.com). Uzun dönem 

Rus egemenliğinde kalan Kırgızistan 21/12/1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 

 

Tablo 5: Kırgızistan ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para Birimi 

Kırgız Türkleri %72,60 Kırgızca, 

Rusça 

6.524.195* 199.900 km² Kırgızistan 

Somu Özbek Türkleri %14,40 

Ruslar %6,40 

Dunganlar %1,10 

Uygur Türkleri %0,90 

Tacik Türkleri %0,80 

Türkler %0,70 

Diğer %3,10 

Kaynak: www.turkosfer.com 

*Resmi olmayan 2020 verisi 

 

Etnik ve dini bakımdan çeşitliliğe sahip Kırgızistan’da kutlanan milli günler ve milli bayramlar 

Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Kırgızistan’da Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram Tarih 

Devlet Bayrağı Günü 3 Mart 

Ak Kalpak Günü 5 Mart 

Nevruz 21 Mart 

Halk Devrimi Günü 7 Nisan 

Kuruluş Günü 5 Mayıs  

Zafer Bayramı 9 Mayıs 

Bağımsızlık Günü 31 Ağustos 

Kaynak: www.turkosfer.com 

 

3.4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

K.K.T.C., Akdeniz’de bulunan Kıbrıs Adası’nın kuzey bölümünde yerleşmiştir. Güzelyurt, Girne, 

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele olarak 5 şehirden oluşan K.K.T.C., uluslararası arenada sadece 
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Türkiye ve Libya tarafından tanınmıştır. Fiili anlamda var olduğu ancak hukuki anlamda var 

olmadığı için de facto devlet olarak adlandırılmaktadır (www.kibristabiz.com). Adada yapılan 

arkeolojik kazılar neticesinde ilk yerleşim milattan önce 11.000 yıllarına tarihlenmiştir (Tezel, 

2008, s.10). Tarih sahnesinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ada 3 asırlık Osmanlı egemenliği 

sonrasında, 1878 yılında Birleşik Krallık yönetimine girmiştir (Tezel, 2008, s.17). 1974 yılında 

Yunanistan’da yaşanan cunta sonrasında, EOKA lideri Sampson Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak 

için adanın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine kast etmiştir. Türkiye Garanti Antlaşması 

doğrultusunda adaya müdahale için İngiltere’ye teklif sunmuş ancak İngilizlerin teklifi kabul 

etmemeleri sonucunda 20/07/1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatmıştır 

(www.mfa.gov.tr). 13/02/1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti yaklaşık 8 yıl varlığını 

sürdürdükten sonra 15/11/1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur (Tezel, 

2008, s.41-44).  

 

 

Tablo 7: KKTC ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para Birimi 

Türkler %98,71 Türkçe 382.230* 3.355 km² Türk Lirası 

Diğer %1,29 

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr 

*2019 yılı verisi 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanan milli günler ve milli bayramlar Tablo 8’de 

sunulmuştur. 

Tablo 8: KKTC’de Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram Tarih 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 

Barış ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz 

Toplumsal Direniş Bayramı 1 Ağustos  

Zafer Bayramı 30 Ağustos 

Türkiye Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

KKTC Cumhuriyet Bayramı 15 Kasım  

Kaynak: www.aa.com.tr 
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3.5. Özbekistan 

Navoy, Harezm, Buhara, Kaşkaderya, Semerkand, Cizzak, Surhanderya, Sirderya, Taşkent, 

Nemengan, Fergana ve Andican olmak üzere 12 şehir ve Karakalpakistan olmak üzere 1 özerk 

bölgeden oluşan, Orta Asya’da yerleşmiş olan Özbekistan, resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti 

bağımsız bir Türk devletidir (www.ozbekistan.wordpress.com). Tarihi milattan önce 1.400 

yıllarına kadar uzanan Özbekistan, Ahameniş İmparatorluğu, Persler ve Makedon İmparatorluğu 

gibi devrin en güçlü imparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Milattan sonra 6. yüzyılda Türk 

Yabgular’ın egemenliğinde olan Özbek toprakları, milattan sonra 7. yüzyılda Abbasiler devrinde 

İslamiyet ile tanışmıştır (www.ozbekistan.wordpress.com). İslam medeniyetinin en önemli 

şehirlerinden Buhara ve Semerkand’a ev sahipliği yapan Özbekistan 19. yüzyılda yaşanan işgal ile 

Rusların egemenliğine girmiştir. Özbekistan 31/08/1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir.  

 

Tablo 9: Özbekistan ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para Birimi 

Özbek Türkleri %83,70 Özbekçe, 

Karakalpakça 

34.558.913* 448.978 km² Özbekistan 

Somu Tacik Türkleri %4,80 

Kazak Türkleri %2,50 

Rus %2,30 

Karakalpak %2,20 

Kırgız Türkleri %0,90 

Tatar Türkleri %0,70 

Türkmen %0,70 

Diğer %2,40 

Kaynak: www.turksoy.org 

* http://tr.kabar.kg/news/ozbekistan-n-nufusu-34-5-milyonu-a-t 

 

Özbek Türkleri bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra kültürel birikimleri ile ilgili çalışmalar artmış 

ve milli değerlerini canlı tutacak çalışmalar yapılmıştır (Ashirov ve Hatunoğlu, 2015: 121). Özbek 

Türklerinin kutladığı milli günler ve milli bayramlar Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10: Özbekistan’da Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram Tarih 

Vatan Koruyucuları Günü 14 Şubat 

Nevruz 21 Mart 

Ana ve Onur Günü (Zafer Bayramı) 9 Mayıs 

Bağımsızlık Günü 1 Eylül 

Öğretmenler ve Koçlar Günü 1 Ekim  

Anayasa Günü 8 Aralık 

Kaynak: www.turksoy.org 
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3.6. Türkiye 

Coğrafi olarak Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu 

Anadolu Bölgeleri olmak üzere 7 bölgeye ayrılan Türkiye, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti, 

Asya kıtası ile Avrupa kıtasını bağlayan, Anadolu adı verilen bölgede yerleşmiştir. Coğrafi 

konumu sebebi ile çok eski dönemlerden günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. 

Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılar neticesinde, 500.000 ila 390.000 yıllık olduğu, 

termolüminesans tarihlendirme yöntemi ile tespit edilen Homo cinsine ait fosil örneği bulunmuştur 

(Aytek, 2014, s.69). Anadolu topraklarına ilk Türk akınları Büyük Selçuklu Devleti zamanında 

başlamıştır. 1071 yılındaki Malazgirt zaferinden sonra Anadolu topraklarını yurt edinmeye 

başlayan Türkler, askeri becerileri, adil yönetimleri, hoşgörülü tutumları ile Osmanlı gibi bir cihan 

imparatorluğunu Anadolu topraklarında kurmuştur. 1789 sonrası yaşanan milli akımlar, Sanayi 

İnkılabı sonrası yaşanan teknolojik gelişmelere uyum sağlayamamak gibi sebeplerle zayıflayan 

Osmanlı İmparatorluğundan sonra, imparatorluk bünyesinde yetişten kurmaylar, Mustafa Kemal 

Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.  

 

Tablo 11: Türkiye ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para Birimi 

Türk %90,00 Türkçe 85.053.660* 769.632 

km² 

Türk Lirası 

Kürt %7,00 

Arap %1,00 

Zaza %1,00 

Çerkez %0,34 

Laz %0,27 

Diğer %0,39 

Kaynak: www.hurriyet.com.tr, www.worldometers.info 

*10/04/2021 tarihi ve 14:24 saati itibarı ile nüfus 

 

6 asırlık imparatorluk yönetiminden cumhuriyet yönetimine geçen Türkiye, tarihi süreç içerisinde 

yaşanan önemli anlarını milli gün ve milli bayram olarak ilan etmiştir. Türkiye’de kutlanan milli 

günler ve milli bayramlar Tablo 12’de sunulmuştur.   
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Tablo 12: Türkiye’de Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram * Tarih 

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 18 Mart 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 

Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 

Zafer Bayramı 30 Ağustos 

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 1 Temmuz 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 

Atatürk’ü Anma Günü  10 Kasım  

* Bölgesel kurtuluş günleri tabloya dâhil edilmemiştir. 

 

3.7. Türkmenistan 

Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lebap ve Merv isimli beş Türkmen boyu ve bu boyların idari yapısını 

şekillendirdiği Türkmenistan, Orta Asya’da yerleşmiş bağımsız bir Türk devletidir 

(www.tr.wikipedia.org). İslamiyet öncesinde Sasaniler’in egemenlik sürdüğü Türkmenistan, Hz. 

Osman devrinde fethedilmiştir (www. insamer.com). 13. yüzyılda Moğol egemenliği olan 

Türkmenistan’da 19. yüzyılın 2.yarısından sonra Rus işgali yaşanmıştır. 27/10/1191 tarihinde 

bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan, Birleşmiş Milletlerin 12/12/1995 kararı ile “Daimi 

Tarafsız Ülke” olarak ilan edilmiştir (www. insamer.com). 
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Tablo 13: Türkmenistan ile İlgili Temel Bilgiler 

Etnik Gruplar Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Para 

Birimi 

Türkmen %85,00 Türkmence, Rusça 6.031.187* 488.100 km² Manat 

Özbek Türkleri %5,00 

Rus %4,00 

Diğer %6,00 

Kaynak: www. insamer.com, www.tr.wikipedia.org 

*2020 tahmini nüfus 

 

Türkmenistan’da kutlanan milli günler ve milli bayramlar Tablo 14’te sunulmuştur. 
Tablo 14: Türkmenistan’da Kutlanan Milli Günler ve Milli Bayramlar 

Milli Gün / Milli Bayram  Tarih 

Şehitleri ve Ataları Anma Günü 12 Ocak 

Türkmenistan Devlet Bayrağı Bayramı 19 Şubat 

Nevruz Milli Bahar Bayramı 21 – 23 Mart 

Su Tanesi – Altın Damlası Bayramı Nisan ayının ilk Pazar günü 

At Bayramı Nisan ayının son Pazar günü 

Askerler - Zafer Bayramı 9 Mayıs  

Kalkınma, Milli Birlik ve Mahtumkulu’nun Şiir 

Günü 

18 Mayıs 

Türkmen Halısı Bayramı Mayıs ayının son Pazar günü 

Aşkabat Depreminde Ölenleri Anma (Milli Matem) 

Günü 

6 Ekim 

Bağımsızlık Bayramı 27 – 28 Ekim  

Komşu Tabağı Bayramı Aralık ayının ilk Pazar günü 

Tarafsızlık Bayramı 12 Aralık  

Kaynak: www.gatygorme1991.wordpress.com 

 

3.8. Verilerin Analizi 

Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu adıyla bağımsız bir Türk 

devleti iken 1. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler ve yaşadığı Kurtuluş Savaşı neticesinde yeni 

bir devlet olarak kurulmuştur. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. KKTC 

ise Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı Barış Harekâtı sonucunda yaşanan siyasi gelişmeler 

neticesinde bağımsızlığını ilan eden en genç Türk devletidir. 
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Grafik 1: Milli Günlerin Nitelikleri 

 

 

Grafik 1’de Türk devletlerindeki milli günler nitelik bakımından incelenmiştir. Azerbaycan’ın 12, 

Kazakistan’ın 9, Kırgızistan’ın 7, KKTC’nin 7, Özbekistan’ın 6, Türkiye’nin 8 ve Türkmenistan’ın 

12 olmak üzere bağımsız nitelikli Türk Devletlerinde 61 milli gün ve bayramın olduğu; bu 

günlerden Azerbaycan’da 3, Türkiye’de 3 ve Türkmenistan’da 2 olmak üzere 8 milli günün anma 

diğerlerinin kutlama nitelikli gün olduğu görülmüştür.   

Grafik 2: Nevruz 

 

Grafik 2’de Nevruz Bayramının milli bayram olduğu ülkeler incelenmiştir. Türkiye ve KKTC 

haricindeki Türk Dünyası ülkelerinde Nevruz’un milli gün ve bayram olarak kutlandığı 

görülmüştür. Nevruz bayramının milli bir nitelikten ziyade eski Türklerde baharın gelişini ve 

toprağın canlanmasını kutlamak için yapıldığı ve Türk Dünyası ülkelerinde de bu değerin 

yaşatılması için milli bayram olarak kutlanan bir gün olduğu ve Türkiye ile KKTC’de Nevruz 

kutlamalarının olduğu ancak Nevruz’un milli bayram statüsünde olmadığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 3: Cumhuriyet 

 

 

Grafik 3’de Cumhuriyet’in bayram olarak kutlandığı devletler incelenmiştir. Buna göre 

Azerbacan, Kazakistan, KKTC ve Türkiye’de cumhuriyet’in bayram olarak kutlandığı 

görülmüştür. 

Grafik 4: Bayrak 

  

 

Grafik 4’de bayrak isimli milli bayramlar incelenmiştir. Buna göre Azerbaycan, Kırgızistan ve 

Türkmenistan’da bayrak temalı milli bayram kutlandığı görülmüştür.  

Grafik 5: Anayasa 

 

Grafik 5’de anayasa isimli milli bayramlar incelenmiştir. Buna göre Azerbaycan, Kazakistan ve 

Özbekistan’da anayasa temalı milli bayram kutlandığı görülmüştür.  
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Grafik 6: Bağımsızlık ve Özgürlük 

 

Grafik 6’da bağımsızlık ve özgürlük isimli bayramlar incelenmiştir. Buna göre Azerbaycan ve 

Türkiye haricindeki bağımsız Türk Dünyası ülkelerinde bağımsızlık ve özgürlük temalı milli 

bayram kutlandığı görülmüştür.  

Zafer Bayramı’nın bağımsız Türk Dünyası ülkelerinin tamamında milli gün olarak, Türkiye ve 

K.K.T.C.’de 30 Ağustos, diğer bağımsız Türk Devletlerinde 9 Mayıs’ta kutlandığı görülmüştür. 

Türk Dünyası ülkelerinden kutlanan ve anılan milli günlerin ve milli bayramların milli içerikli 

günler olduğu, bunun yanında Türkmenistan’da At Bayramı, Su Tanesi – Altın Damlası, Komşu 

Tabağı, Türkmen Halısı gibi daha kültürel içerikli bayramların da milli bayram olarak idrak 

edildiği görülmüştür.  

 

4. SONUÇ 

Araştırmada amaçlandığı üzere, Türk Dünyası ülkelerinden bağımsız nitelikli 7 devlette kutlanan 

ve anılan milli günler ile milli bayramlar bu çalışmada bir araya getirilmiştir. Kadim bir 

medeniyete sahip olan Türk Milleti’nin, gerek İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası kurdukları 

devletlerde ve gerekse günümüzde yaşayan 7 bağımsız ve 15 otonom Türk devletinde, milli gün 

ve milli bayram olgusunun köklü bir geçmişi olduğu anlaşılmaktadır. Türklerin kurdukları eski 

devletlerde kutlanan milli bayramların ve milli günlerin bazılarının, süreç içerisinde kaybolduğu 

görülmektedir. Bunun en temel sebebinin devletlerin tarih sahnesinden silinmesi ve bu önemli 

günleri ve bayramları kutlama ritüellerinin günün gelişen şartlarına uyum sağlayamaması bir sebep 

olarak gösterilebilir.  

Toplumsal ilişkileri düzenleyen bayramlar, sorunların giderilmesine, genç kuşaklara gelenekselin 

ve toplumsal hafızanın öğretilmesine vesile olur. Türkiye Cumhuriyeti örneğinden yola çıkarak, 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kurtuluş mücadelesinin başlangıcını, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletin egemenliğini, 30 Ağustos Zafer Bayramı kurtuluş 
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mücadelesinin zaferle neticelendiğini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yeni bir devletin 

kuruluşunu sembolize etmektedir. Aslında bu bayramlar milli mücadeleyi özümsemeyi, toplumsal 

hafızayı canlandırmayı amaçlayan önemli anlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi diğer 

Türk Dünyası ülkelerinde de zafer, bağımsızlık ve cumhuriyet gibi önemli olaylar milli bayram 

olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günlerin idrakine varılarak kutlanması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması, toplumsal hafızanın ve milli benliğin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Türk Dünyası 

ülkelerinde milli günlerin ve milli bayramların, bu ülkelerin tamamında eşzamanlı olarak 

kutlanması bir öneri olarak sunulabilir. Eş zamanlı kutlamaların ortak geçmişe sahip büyük Türk 

milletinin milli birliğini ve aramızdaki soydaşlık bağlarını kuvvetlendireceği 

değerlendirilmektedir. 

Oğuzlar olarak tarih sahnesinde var olan, Bozok ve Üçok olarak kollanan, sonrasında Kayılar, 

Bayatlar, Peçenekler ve Kınıklar gibi boylanan Türkler, günümüzde Azerbaycan Türkleri, Kırgız 

Türkleri, Kazak Türkleri, Kıbrıs Türkleri, Türkmenler, Özbek Türkleri, Türkiye Türkleri gibi ön 

isimlerle anılsa da, bu ülkelerinin paydası Türklük’tür.  Bu doğrultuda atalarımızdan yadigâr 

nevruz gibi milli bayramlarımızın, Türklerin öz bayramı olduğu bilinci ile tüm Türk Dünyası 

ülkelerinde ortak bir programla kutlanması yerinde olacaktır. Yine atalarımızın kutladığı ancak 

günümüzde unutulmuş bayramlarının tekrar canlandırılması, bu günlerin yetişen nesillere 

aktarılması Türk Dünyası ülkelerinin sorumluluğudur.  

Ülkelerin cefa ile savaş ile elde ettikleri bağımsızlık, zafer, cumhuriyet gibi günlerinin coşkuyla 

kutlanması, bu kutlamaların sembolik olmasından ziyade, neden kutlandığının genç kuşaklara ve 

halka anlatılması ve farkındalık yaratılması uygun olacaktır. Araştırma Türk Dünyası ülkelerinde 

kutlanan milli günler ve milli bayramların incelenmesi ve tek bir kaynakta toplanmasını 

amaçladığından, milli günlerin ve milli bayramların kutlanma şekli ile ilgili alternatif öneriler 

getirilmemiştir. Bu sebeple toplumsal anımsamada ve milli kültürün oluşmasında etkisi 

yadsınamayan milli günlerin ve milli bayramların, kutlanma şekilleri ile ilgili çalışma yapılması 

araştırmacılara önerilmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde kullanılan teknolojiler hızlı bir şekilde değişim göstermektedir. Son yirmi yıla 

damgasını vuran bir teknoloji olan internet teknolojileri gün geçtikçe daha fazla hayatımıza 

girmektedir. Teknolojinin değişimi ve gelişimi aynı zamanda eğitimde teknoloji kullanımına 

yönelik artan bir ilginin ve yönelimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

araştırmacılar teknolojik yeniliklerin eğitimde kullanımı açısından yeni araştırmalara 

yönelmektedir. Son dönemde başta finans olmak üzere birçok alanı etkileyen bir gelişme de 

blokzincir teknolojileridir. Blokzincir esasında bir ödeme aracı olarak düşünülmekle birlikte akıllı 

kontratlar ve blokzincir ile yapılan farklı uygulamalar ile her alana dönük bir yapı sergilemektedir. 

Bu alanlardan birisi de eğitim alanıdır. Eğitim alanında blokzincir teknolojilerinin nasıl 

kullanılacağı hakkında çalışmalar yapmak bu yeni teknolojiden eğitim ortamlarında azami oranda 

yararlanmak büyük önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada son 4 yılda eğitimde 

blokzincir ve akıllı kontrat uygulamaları incelenmiştir. Çalışma kapsamında YÖK Tez Merkezi, 

Dergi Park, Google Akademik ve ERIC veri tabanı üzerinde yayınlanmış olan 20 farklı çalışma 

incelenmiştir. İncelenen çalışmaların eğitim ile ilgili olması ve blokzincir ya da blockchain anahtar 

kelimelerini içermesi esas alınmıştır. Çalışma kapsamında eğitimde blokzincir teknolojilerinin 

nasıl kullanıldığı ve genel yönelimler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yapılan 

çalışma neticesinde eğitimde blokzincir uygulamalarının çeşitli başlıklar altında 

sınıflandırılabildiği görülmüştür. Eğitimde blokzincir teknolojileri yaygın olarak dijital sertifika, 

diploma, e-portfolyo doğrulamak için kullanılmıştır. Yine bazı çalışmalarda blokzincir 

teknolojilerinin kripto para yönünden yararlanılmıştır. Blok zincir teknolojileri eğitimde hayat 

boyu öğrenme amaçları doğrultusunda da kullanılagelmektedir. Eğitimde blokzincir 

teknolojilerinin öğretiminde hangi öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerektiği de yine 

araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bazı çalışmalarda katılımcıların blokzincir hakkında 

görüşleri alınarak konu hakkında farkındalıkları tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yine bazı 

çalışmalarda blokzincir teknolojisi teknoloji kabul modeli kapsamında incelenmesi yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: blokzincir, akıllı kontrat, eğitim 
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BLOCKCHAIN APPLICATIONS IN EDUCATION 

 

 

 

ABSTRACT 

Technologies used today are changing rapidly. Internet technologies, a technology that has left its 

mark on the last twenty years, are entering our lives more and more day by day. The change and 

development of technology also causes an increasing interest and orientation towards the use of 

technology in education. For this reason, researchers are turning to new researches in terms of the 

use of technological innovations in education. A recent development that has affected many fields, 

especially finance, is blockchain technologies. Although blockchain is basically considered as a 

payment tool, it exhibits a structure oriented to every field with smart contracts and different 

applications made with blockchain. One of these areas is the field of education. It is of great 

importance to work on how to use blockchain technologies in the field of education and to make 

maximum use of this new technology in educational environments. For these reasons, this study 

examines blockchain and smart contract applications in education in the last 4 years. Within the 

scope of the study, 20 different studies published on YÖK Thesis Center, Dergi Park, Google 

Scholar and ERIC database were examined. It is based on the fact that the studies examined are 

related to education and include blockchain or blockchain keywords. Within the scope of the study, 

it has been tried to reveal how blockchain technologies are used in education and general trends. 

As a result of the study carried out in this context, it has been seen that blockchain applications in 

education can be classified under various headings. Blockchain technologies in education have 

been widely used to validate digital certificates, diplomas, e-portfolios. Again, in some studies, the 

crypto money aspect of blockchain technologies has been used. Blockchain technologies are also 

used in education for the purposes of lifelong learning. Which teaching methods and techniques 

should be used in the teaching of blockchain technologies in education is also among the 

researched topics. In some studies, it was aimed to determine the awareness of the participants by 

taking their opinions about blockchain. Again, in some studies, blockchain technology has been 

examined within the scope of technology acceptance model. 

Keywords: blockchain, smart contract, education 
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GİRİŞ 

Gelişen teknolojiler eğitimi etkilemektedir. Bu nedenle her yeni teknolojinin eğitim açısından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren bir teknoloji olan 

kripto paralar ve blokzincir teknolojilerinin eğitsel açılardan değerlendirilmesi, bu tür 

teknolojilerin eğitim amaçları doğrultusunda incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitimde 

blokzincir teknolojilerinin incelenmesi ile ilgili bu çalışmada blokzincir ve eğitim ile alakalı 

çalışmalar yer almaktadır. Blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler bağlamında yeni 

teknolojilerin eğitimde nasıl kullanıldığı ile ilgili örnekler araştırma dahilinde sunulmuştur. 

Blokzincir ve benzeri sanal paraların temeli 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan 

bitcoin’e dayanmaktadır. Bitcoin merkezi bir yapı olmadan para transferi yapmak üzere 

tasarlanmıştır. Bitcoin, yapılan işlemlerin ağdaki kullanıcılar tarafından  onaylandığı ve 

kayıtlarının tutulduğu dağıtık bir veri tabanına sahiptir (Nakamoto,2008). Bitcoin sanal paralar söz 

konusu olduğunda merkeziyetsiz olarak ortaya çıkan ilk örnektir. 

Blokzincir teknolojisi bitcoin ile ortaya çıkmıştır. Kayıtların düğümlerde yer alması ve işlemlerin 

onaylanması blokzincir ile mümkün olur. Bunun yanında Ethereum gibi sonradan üretilen sanal 

paralar blokzincir ile yapılabilecekleri arttırmıştır. Ethereum 2013 yılında Vitalik Buterin 

tarafından geliştirilmiştir. Ethereum bazı yönleri ile bitcoin kripto parasından farklılık 

göstermektedir. Bu yönlerden birisi de akıllı sözleşmelerdir. Akıllı sözleşmeler ile Ethereum kod 

yapısına dayanan sanal paralar üretilebilir ya da karşılıklı sözleşmeler bir fonksiyon ile korunabilir 

(Ethereum). Ethereum ile ortaya çıkan teknolojilerden birisi olan Akıllı sözleşmeler sayesinde 

otonom çalışan yapılar ortaya konulabilir. Taraflar arasındaki süreçlerin otonom olarak 

yönetilmesini sağlayan akıllı sözleşmeler aynı zamanda blokzincire veri kaydetmek için de 

kullanılabilir. Akıllı sözleşmeler öne çıkan yönleri ile eğitim alanında da kullanılabilir (Karataş, 

2018). 

Bu çalışmada da blokzincir ve akıllı sözleşmelerin eğitimde kullanımına yönelik örnekler 

incelenmiştir. Eğitimde blokzincir ile ilgili farklı uygulamalar ve uygulama alanları yer almaktadır. 

Blokzincir eğitimde giderek kendine daha fazla yer bulmaktadır. Bu nedenle de eğitimde 

blokzincir kullanımı ile ilgili hangi çalışmaların yer aldığı önem arz etmektedir. 
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Ülkemizde ve dünyada blokzincir ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında ERIC, Dergipark ve Yök Tez Merkezi veri tabanlarında son beş yıla dönük tarama 

yapılmıştır. Blokzincir ve Blockchain kelimeleri ile yapılan taramaların sonucunda en erken 

çalışmanın 2018 yılında yapıldığı, henüz eğitim alanında yapılmış bir tez çalışması bulunmadığı 

ve son beş yılda bu üç veri tabanında 20 çalışmaya ulaşıldığı sonucuna varılmıştır. 

Bu çalışmalardan birisi Yıldırım (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yıldırım yaptığı çalışmada 

açık ve uzaktan eğitimde blokzinciri incelemiştir. Bu çalışma ile aynı zamanda alan yazında 

blokzincir ile ilgili çalışmalar incelenmiş olup, blokzincir tabanlı yenilikçi uygulamalardan 

bahsedilmiş ve bunun yanında blokzincir uygulamalarının zayıf ve güçlü yönlerinden 

bahsedilmiştir. İlgili çalışma blokzincir üzerinde çalışmak isteyenler için yol gösterici niteliktedir. 

Yükseköğretimde blokzincir teknolojilerinin kullanımı çeşitli araştırmalara konu edilmektedir. Bu 

kapsamda Federova ve Skobleva (2020) yaptıkları çalışmada yükseköğretim ile ilgili çalışmaları 

incelemişlerdir. Çalışmada Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından hali hazırda 

uygulanan blokzincir sertifika doğrulama sistemleri konu edilmiştir. Aynı zamanda dünya 

üzerinde kripto para birimini ilk olarak ödeme aracı olarak kabul eden bir yüksek öğretim kurumu 

olan Lefkoşa Üniversitesinden bahsedilmiştir. Yine bu çalışmada kursiyerlerin verilerini saklamak 

için blokzincir teknolojilerinden yararlanan Sony Global Education incelenmiştir. Çalışma 

kapsamında anket ile katılımcıların görüşleri de alınmıştır.  

Jirgensons ve Kapenieks (2018) yaptıkları çalışmada blokzincir kullanım alanlarından 

bahsetmekle birlikte blokzincirin eğitimde nasıl kullanılabileceği hakkında araştırmalar 

yapmışlardır. Jirgensons ve Kapenieks’e (2018) göre  blockchain teknolojileri kullanıcıların 

verilere doğrudan erişimine imkan tanır. Kalıcı şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı sunar. Blokzincir 

mekanizmaları sundukları alt yapı ile hayat boyu öğrenme amaçlarına hizmet eder. Örgün ve örgün 

olmayan eğitimin belgelendirilmesinde blokzincir teknolojilerinden yararlanılabilir. Yine 

blokzincir teknolojileri kullanılarak dijital rozetler kayıt altına altına alınabilir. Blokzincir 

teknolojilerine dayalı olarak üretilen dijital rozetler e portfolyölerde ve sosyal ağlarda görünür 

olarak kullanılabilir ve blokzincir yapısı ile ömür boyu saklanabilir.  

Eğitime evrensel bir erişimin sağlanması her zaman önemli olmuştur. Blokzincir teknolojileri bu 

kapsamda kullanılabilir. Blok zincir teknolojileri eğitimde bireyselleştirilmiş öğrenmenin 

desteklenmesi amacı ile de kullanılabilir. Rivera-Vargas ve Soriano(2019) yaptıkları çalışmada 
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akran öğrenimi, takım öğretimi ve mikro öğrenme amaçları için Edublocs projesini tasarlamış ve 

yürütmüşlerdir. Bu proje kapsamında blokzincir teknolojilerine dayalı bir şekilde öğrencilerin 

kişisel bir yol izlemesine, akreditasyon değerlendirmesinin yapılmasına imkan tanıyan bir yapı 

oluşturulmuştur. 

Blokzincir teknolojileri ile kripto paralar da tasarlanabilir. Daha doğrusu ödeme sistemlerinin 

oluşturulmasında blokzincir teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bu kapsamda Lizcano vd. 

(2020) tarafından yapılan bir çalışmada bir kripto para tasarımı önerilmiştir. Çalışma kapsamında 

blokzincir teknolojilerinin faydalarından bahsedilmiştir. Söz konusu çalışmada akademik bir 

kripto para modeli önerilmiştir. Bu çalışmada blok zincir akademik camia ile iş dünyası arasında 

iletişim kurmak için kullanılmıştır.  

Teknoloji insanlar tarafından her zaman istenilen oranda benimsenmez. Teknolojinin kabulü ve 

kullanımı üzerine çeşitli modeller üretilmiştir. Bu modellerden birisi de Teknoloji kabul modelidir. 

Toraman (2021) blokzincir teknolojilerinin ve kripto paraların kullanımı ve kabulünü teknoloji 

kabul modeli kapsamında incelemiştir. Çalışma sonucunda model bileşenleri arasındaki anlamlı 

ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur.   

Blokzincir yapısı itibari ile öğretilmesi zor bir teknolojidir. Bu nedenle de bu teknolojinin 

öğretilmesinde hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği incelenmektedir. Çulha (2021) 

yaptığı çalışmada rekabete dayalı öğrenmenin blokzincir eğitiminde ve akıllı sözleşme 

geliştirmede kullanımı için bir metodoloji önermektedir. Çulha (2021) ya göre blokzincir 

teknolojilerinin öğretimi aşamasında proje tabanlı öğrenme, takım tabanlı öğrenme, aktif öğrenme 

ve rekabete dayalı öğrenme kullanılabilir. Mentzer (2020) de yaptığı çalışmada blokzincir 

uygulamalarının öğretiminde proje tabanlı öğretimi baz alan bir çalışmaya imza atmıştır.  

Akıllı sözleşmeler bir kripto para olan Ethereum alt yapısı ile oluşturulabilen ve farklı amaçlar için 

özelleştirilebilen yapılardır. Akıllı sözleşmeler ile birlikte dijital sertifika çözümleri de 

üretilebilmektedir. Bu konuda bir çalışma yapan Karataş (2018), bir etkinlik kapsamında 

katılımcılara verilen dijital sertifikaların saklanması için Ethereum tabanlı bir yapı önermiştir. 

Etkinlik kapsamında katılımcılara gerçekleştirmeleri amacı ile çeşitli görevler Moodle öğrenme 

yönetim sistemi üzerinden verilmiştir. Kullanıcıların öğrenme deneyimlerini içeren sertifika 

bilgilerini dijital ortamda saklamak üzere bir akıllı sözleşme geliştirilmiştir. 

Blok zincir uygulamaları öğrenme analitikleri ile ilişkilendirilebilen bir yapıya sahiptir. Williams,  

(2019) yaptığı çalışmada buna dikkat çekmiştir. Geleneksel veri işleme süreçlerinde merkezi 
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yapıların aksine akıllı sözleşmelerin öğrenme analitikleri ile birlikte kullanımı merkeziyetsiz bir 

yapı ortaya koyacaktır. Blokzincir kayıt, veri depolama, öğrenim ve değerlendirme amacı ile 

bağımsız kullanım imkanı sunar. Blokzincir ile desteklenmiş öğrenme analitikleri düşük kripto 

para ödemeleri ile maliyet olarak daha avantajlıdır. Düşük maliyetli blok zincir teknolojileri bu 

yönleri ile eğitimde kullanılabilmektedir. 

4. sanayi devriminin kalbi olarak blokzincir teknolojileri gösterilmektedir. Güvenli veri paylaşım 

yöntemlerini içeren blokzincir teknolojileri finans ve hukuk alanında olmakla birlikte aynı 

zamanda bilgi güvenliği ile alakalı alanlarda da kullanılagelmektedir. Bilgi güvenliği açısından 

önemli olan blokzincir teknolojileri eğitimde bilgi güvenliğinin sağlanması aşamasında da 

kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de bu konuya dikkat çeken çalışmalar 

bulunmaktadır (Çobanoğlu vd. 2021).  

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği de blokzincir çalışma alanlarından birisi olarak 

düşünülebilir. Blokzincir teknolojileri sayesinde öğrenci hareketliliklerinin bir sonucu olan 

kurumlar arası eş güdümün sağlanması mümkün olabilir. Yüksek öğretim için farklı öğretim 

kurumlarını seçen öğrencilerin öğrenim durumlarını kayıt altına almak ve farklı yüksek öğretim 

kurumlarının doğrulanmış verilere ulaşmasına imkan tanımak için bu yapılar kullanılabilir. Arndt 

(2018) yaptığı çalışmada yükseköğretim transkriptlerinin temel alındığı blokzincir 

teknolojilerinden bahsetmiştir. 

Öğrenmenin sonuçlarını görmek için transkriptler kullanılır. Transkript kullanımı ile özet öğrenim 

bilgileri elde etmek mümkündür. Ocheja vd. (2019) yaptığı çalışmada öğrenmenin sonucu olarak 

başarıların özet bir biçimi olan transkriptlerin yerine öğrenme günlükleri gibi daha derinlemesine 

bilgi sağlayan yapıları blokzincir teknolojileri ile oluşturmayı amaçlamıştır. Yine bu blokzincir 

teknolojileri ile bu derinleme bilginin farklı kurumlar arasında transfer edilmesi ve sürekli olarak 

erişilebilir olması mümkün olacaktır.   

Uygulamalı eğitim, sonuçlarının görülebilmesi adına farklılık taşımaktadır. İşverenler mezunların 

yetkinlik temelli başarılarını e portfolyo olarak görmek isterler. Ghonim ve Corpuz (2021) 

yaptıkları çalışmada yetkinlik temelli eğitim süreçlerindeki başarıları blokzincir teknolojileri ile 

tutmayı amaçlamışlardır. Uygulamalı eğitimde önerilen bir sistem olan yetkinlik temelli eğitim ve 

dijital rozetleri temel alan bu çalışma aynı zamanda rozetlerin kullanımını esas almıştır. Tanrıverdi 

vd. (2020) de yaptıkları çalışmada benzer şekilde öğrenme kayıtlarının tutulması için blokzincir 

temelli bir eğitim cüzdanı önermişlerdir.  
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Bahtiyar vd. (2020) yaptıkları çalışmada blokzincir ile ilgili farkındalığı tespit etmeye 

çalışmışlardır. Üniversite öğrencileri arasında blokzincir teknolojileri ile ilgili farkındalığı tespit 

etmeye yönelik olan bu çalışmada üniversite öğrencilerinin blokzincir teknolojilerini kullanmaya 

hevesli olduğu ve öğrencilerin blokzincir ile yeni teknolojiler geliştirmeye istekli olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin bu konuda hevesli olmasına rağmen gerekli eğitimlerin alınma imkanı 

olmamasının bu konuda en önemli sorun olduğu ortaya çıkmıştır.  Aygün ve İlhan (2018) yaptıkları 

çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin blokzincir ile ilgili görüşlerini almışlardır. Çalışma 

sonucunda öğretmen adaylarının blokzincir hakkındaki bilgilerinin yüzeysel olduğu görülmüştür. 

Park (2021) yaptığı çalışmada blokzincir teknolojisinin eğitim üzerinde etkilerini incelemiştir. Bu 

çalışmada blokzincirin eğitimde bir satın alma aracı olarak, finansman ve bağışlar için bir araç, 

mesleki eğitimde kullanılabilir olması, insan kaynaklarını yönetmede bir araç, akademik krediler 

için bir sistem ve sertifikalandırma süreçlerinde önemi ortaya konulmuştur. Park (2021) tüm bu 

kullanım alanlarının dışında mevcut uygulamada blokzincirin eğitimde gecikmeli benimsenmeye 

sahip olduğunu ifade etmiştir. Yazara göre eğitimde blokzincir uygulamaları sürdürülebilir 

kalkınma ile uyumlu sağlam bir eğitim felsefesinden yoksundur. 

Milkovich vd. (2020) öğrencilerin iş sorunlarını çözerken, uygulama becerilerini kullanmaları için 

blok zincir teknolojilerinden yararlanmışlardır. Öğrencilerin etkinliği ve deneyimi önemli 

buldukları görülmüştür. Gelişmekte olan bir teknolojiyi anlama, teknolojiyi iş sorunlarına 

uygulama, öğrendiklerini iş dünyasına uygulama noktasında yararlı bulmuşlardır. 

 

SONUÇ 

Giderek eğitimde daha fazla kendine yer bulan blokzincir uygulamaları ile ilgili hali hazırda eğitim 

çalışmaları bulunmaktadır. Genel olarak düşünüldüğünde blokzincir uygulamaları ve akıllı 

sözleşmeler dijital sertifikalar, e portfolyo ve eğitim günlükleri için kullanılabilir. Blokzincir 

uygulamaları bunun yanında hayat boyu öğrenme amaçları dahilinde öğrenenin kayıtlarının 

evrensel bir ara yüzde tutulabilmesi amacı ile de kullanılabilir. Yine blokzincir teknolojisine dayalı 

olarak kripto paralar üretilerek ödüllendirme ya da bağış gibi eğitim amaçları dahilinde 

kullanılabilir. Akıllı sözleşmeler kullanılarak eğitimde verimlilik ve maliyet problemleri de 

çözüme kavuşturulabilir. 

Bunların yanı sıra blokzincir ve akıllı sözleşmelerin eğitimde kullanılmasının sınırlılıkları da 

bulunmaktadır. Her şeyden önce bu konuda yeterli bir farkındalık oluşup oluşmadığı halen 
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bilinmemektedir. Aynı zamanda bu teknolojinin hangi öğretim yöntem ve teknikleri ile 

öğretilmesinin daha verimli olacağı hakkında yeterli araştırma bulunmamaktadır. Blokzincir ve 

akıllı sözleşmelerin eğitimde kullanımı ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yapılacak 

araştırmalarda blokzincir ve akıllı sözleşmelerin eğitime katacaklarının yanı sıra eğitimde bu 

teknolojilerin sınırlılıkları ve olumsuz tarafları ile ilgili de çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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ÖZET 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid – 19 salgını sonrası insanların ilgisi, o 

güne dek yazılmış olan salgın konulu yapıtlara yöneldi. Bir kısmının sinemaya da uyarlandığı bu 

yapıtlar, bazı yazarların salgınla ilgili yapıtlar üretmesini sağladı.  Hatta gazete haberlerinde 

günlük şeklinde salgınla ilgili gözlemleri ve haberleri romanlaştıran kişiler de göze çarptı. 

Özellikle sinemada yakın zamanda salgını konu alan filmler üzerinden Covid- 19’a gönderme 

yapan sembollerden yola çıkarak bu virüsün bir biyolojik silah olduğunu ve çok önceden 

bilindiğini iddia edenler oldu.    Edebî ürünlerin hayatı yansıtan bir sanat olma misyonu burada da 

devreye girdi. Biz de 2018 yılında yazılmış olmasına rağmen 2020 yılında dilimize çevrilen 

“Salgın” adlı iki salgın romanını karşılaştırarak modern edebiyatın salgına nasıl yaklaştığını analiz 

etmeye çalıştık. Bu romanlardan ilki Ling Ma’nın Kirkus kurgu ödülünü kazanan Salgın adlı 

romanı ve Erin, Bowman’ın aynı isimli Salgın romanıdır. Ling Ma’nın Salgın romanı Çinli 

göçmen bir ailenin çocuğu olan ve New York’ta “Spectra” adlı bir firmada çalışan Candace Chen 

adlı kadın karakterin başından geçenleri anlatır. Candace, Shen Humması adlı salgın başladığında 

tüm gözlemlerini ve New York’ta yaşananları günü gününe tüm çıplaklığıyla özel internet 

bloğunda yayınlar. Bilim kurgu niteliği de taşıyan Erin Bowman’ın Salgın romanı ise kan yoluyla 

bulaşan bir hastalık sonucu canavara dönüşen ve saldırganlaşan insanları konu edinir. Bu 

çalışmada Ling Ma ve Erin Bowman’ın aynı adı taşıyan Salgın romanlarından yola çıkarak iki 

çağdaş yazarın yaşanan salgınlara yaklaşımı ve insanoğlunun salgınlarda ortaya çıkan farklı 

karakterleri analiz edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Ling Ma, Erin Bowman, Salgın, Bilim Kurgu, Covid – 19. 

 

 

 

 

 

  

439

mailto:nurullahulutas@gmail.com


 

IN THE CONTEXT OF COMPARATİVE LİTERATURE AN ANALYSİS OF 

LİNG MA AND ERİN BOWMAN'S SALGIN NOVELS 

 

 

 

ABSTRACT 

After the Covid-19 epidemic, which emerged in Wuhan, China in December 2019, people's 

attention turned to the works on the epidemic that had been written until that day. These works, 

some of which were also adapted into movies, enabled some writers to produce works about the 

epidemic. In fact, people who novelized the observations and news about the epidemic in the form 

of a diary in the newspaper news also caught the eye. There were those who claimed that this virus 

was a biological weapon and was known long ago, based on the symbols that refer to Covid-19, 

especially in the movies about the epidemic recently in the cinema. The mission of literary products 

to be an art that reflects life came into play here as well. We tried to analyze how modern literature 

approaches the epidemic by comparing two epidemic novels called “Salgın (Epidemic)”, which 

was translated into our language in 2020, although it was written in 2018. The first of these novels 

is Ling Ma's novel Epidemic, which won the Kirkus fiction award, and Erin, Bowman's “Salgın 

(Epidemic)” of the same name. Ling Ma's “Salgın (Epidemic)”,  tells the story of a female character 

named Candace Chen, who is the child of a Chinese immigrant family and works in a company 

called "Spectra" in New York. When the epidemic called Shen Fever started, Candace publishes 

all her observations and events in New York on her private internet blog with all its nakedness. 

Erin Bowman's “Salgın (Epidemic)”,  novel, which is also science fiction, is about people who 

turn into a monster and become aggressive as a result of a blood-borne disease. In this study, based 

on Ling Ma and Erin Bowman's novels of the same name, the approach of two contemporary 

authors to epidemics and the different characters of human beings that appear in epidemics will be 

analyzed. 

Keywords: Ling Ma, Erin Bowman, “Salgın (Epidemic)”, Science Fiction, Covid – 19. 
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     GİRİŞ 

Covid 19 salgınının dünyayı esir aldığı günümüzde Aralık 2019’dan bugüne, vaka sayısı 420 

milyon; ölüm sayısı 6 milyona ulaşmış durumda. Bu göstergeler, aynı zamanda korkunç bir 

distopik dünyaya evrildiğimizin habercisi olarak okunabilir. Salgının başladığı günlerde şehirlerin, 

havaalanlarının ve ülke sınırlarının kapatıldığı; akrabaların, eşlerin, çocuk ve ebeveynlerinin 

büyük bir özlemle birbirlerine sarılamamalarından kaynaklanan ağlayışlarına tanık olduk. 

Ülkelerde günlük ölüm sayılarının binleri bulduğu ve ölümün sıradan bir vaka haline gelmesi, aynı 

zamanda salgının ne denli korkunç sonuçlara yol açtığının işaretiydi.  

Salgınların tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Hatta bu salgınlara yol açan mikropların insanlık 

tarihinden daha eski olduğunu savunanlar da vardır. Tıp tarihi ile ilgili bir başvuru kitabı, 

“Yeryüzünde insanlar yokken hastalıklar vardı,” cümlesi ile başlar.4 Gerçekten ilkel topluluklarda 

hastalıklara tanrıların, ruhların ve büyünün yol açtığı inancı, tek tanrılı dinler döneminde de ilk 

zamanlar fazla değişmemiştir. İnsanlık tarihinin başından beri, salgın hastalıklardan meydana 

gelen kitle ölümleri, öteki hastalıklardan tümüyle farklı olarak anlaşılmıştır. Eski Yunan’da aniden 

ortaya çıkan ve birçok kişinin ölümüne neden olan salgınlar doğaüstü birtakım güçlerle 

açıklanmış; kendi günah ve kabahatlerine karşı tanrıların gazabı olarak kabul edilmiştir.5 Eski 

topluluklar hastalığın dinî ve olağanüstü sebepleri olduğuna inanmakla birlikte, bazı hastalıkların 

dinî olmayan yollardan geçebileceğini kavramışlardır.6  

Salgınlar bir toplumdaki güç dengelerini, sınıf çatışmalarını ve derin toplumsal değişmeleri 

gösteren yansıtıcılar olarak tanımlanabilir. Nasıl ortaya çıktığıyla ilgili farklı teoriler üretilse bile 

salgınlar yüzünden milyonlarca insanın canını kaybettiği, bu salgınlar yüzünden devletlerin 

ekonomik, sosyal ve siyasi olumsuzluklarla yüz yüze geldiği bir gerçektir. Bu salgınların iklim, 

çevre ve ortak yaşam gibi normal kabul edilen şartların değişmesinden kaynaklandığını savunanlar 

vardır. Miazma teorisi adı verilen bu teoriye göre toprağın ve suyun kirlenmesinin insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bunlara göre Orta Afrika’daki ormanların yok edilmesi 

sivrisineklerin yeni habitat aramalarına yol açmış ve tifüs, kolera, tifo, sarıhumma gibi salgınlar 

bu yüzden yayılmıştır. 19. yüzyıla kadar kabul gören bu yaklaşımdan sonra doğa bilimlerinde 

gözlem ve deney imkânlarının artması neticesinde fizyoloji ve bakteriyoloji alanında ilerlemeler 

                                                 
4 Albert S. Lyons - R. Joseph Petrucelli, (Çev. Nilgün Güdücü), Çağlar Boyu Tıp, (İstanbul, Roche, 1997), s.19 
5 Tostantin Mutusis (1952). “Mikrop Harbi”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Sayı 3, s. 1150-1151 
6 Özdemir, Hikmet (2005). Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 15 
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sağlandı. Robert Koch ve Louis Pasteur’un çalışmaları Germ (hastalık yapıcı mikrop) Teorisini 

doğurdu. Buna göre hastalıkların ortaya çıkmasında belirli patojenler etkili olmaktadır. 

Haşeratların taşıdığı mikropların tek başına insanların ölümüne yol açmadığı bununla birlikte 

insanların vücut yapıları, mikroorganizmalar, çevre şartları, iklim, başka hastalıkların etkisi gibi 

dış koşullar da insanın ölümüne neden olabilmektedir. Avcılık ve toplayıcılıktan tarıma sonrasında 

da endüstriyel üretim tarzına yönelen insanoğlunun doğanın dengesini bozması, iklim değişmesi, 

kirlilik, çölleşme, türlerin yok olması, doğal kaynakların tükenmesi, erozyon, asit yağmuru ve son 

olarak ozon incelmesi gibi sebepler salgınların yayılmasında önemli bir etkiye sahiptir.7 

Çiçek, insanlara vermiş olduğu dehşetten dolayı ilk tanınan hastalıklardan biridir. M.Ö. 1122 

yılında Çin’de kayıtlara geçmiştir.8 M.Ö. 8. yüzyıla ait kil tabletlerde Mezopotamya’da bazı veba 

çeşitlerinden ve tıbbî metinlerde farklı nedenlerle ortaya çıkan hummalardan söz edilmektedir.9 

M. Ö. 380 yılında Heredot, İran ordularının basilli dizanteri yüzünden mağlup olduğunu yazmıştır. 

Aynı yüzyılda Hipokrat, bu hastalığın klinik ve epidemiyolojik tanımını yapmıştır.10 M.Ö. 300 

yılında Aristoteles, beygir, eşek ve katırlarda görülen önemli bir hastalık olarak, ruamdan söz 

etmektedir. Aynı şekilde cüzam, insanlığın tanıdığı en eski hastalıklardandır ve şifa bulmayan kötü 

belirtileri, ölümle biten hastalık şekilleri ile insanları çok korkutmuş hatta klasik dinî edebiyatın 

konusu olmuştur. Eski Hint, Çin ve Mısır edebi metinlerinde lepraya ilişkin kısımlar vardır.11 

Edebi eserler, çağının tanığı olduğu oranda değer kazanır. Bir dönemin sosyolojik, ekonomik ve 

siyasal durumunu öğrenmek için edebi yansımalarına da bakmak gerekir. Büyük savaşlar, afetler, 

salgınlar ve siyasal hareketler ancak güçlü edebiyatçılar tarafından tarihi bir önem kazanır ve 

sonraki kuşaklara aktarılır. Sanatçılar, bu bağlamda kendi çağlarının aynasıdır. Hemen her büyük 

olayda olduğu gibi salgınların da edebiyatla sıkı bir ilgisi var. Bazı edebi yapıtlar, salt bir salgın 

hastalık bağlamında kurgulanırken bazıları ise salgını bir laytmotif olarak kullanır. Romanların 

bazılarında salgının sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik etkileri ayrıntılı olarak anlatılır. 

Bazı romanlar ise sadece o dönem bir salgın olduğundan kısaca bahsedip geçer.  

                                                 
7 Kupperberg, Paul (2008).  The Influenza Pandemic of 1918-1919, New York, Chelsea House Publishers, s.7’den aktaran Yolun, M. 

(2012). İspanyol Gribinin Dünya ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri. Adıyaman Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih 

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 
8 Behiç Onul, İnfeksiyon Hastalıkları, (Ankara Tıp Fakültesi Y., 5. basım, 1974), s. 150.  
9 Albert S. Lyons - R. Joseph Petrucelli, (Çev. Nilgün Güdücü), Çağlar Boyu Tıp, (İstanbul, Roche, 1997),  s. 68. 
10 S. Payzın, K. Özsan, N. Aksoycan, H. Ekmen, M. Akman (1968).  Sağlık Hizmetinde Mikrobiyoloji II, Özel Mikrobiyoloji, (Ankara 

Tıp Fakültesi Y.), s. 1019. 
11 Onul, Behiç (1974). İnfeksiyon Hastalıkları, (Ankara Tıp Fakültesi Y., 5. Basım)  s. 668-676’den aktaran Özdemir, Hikmet (2005). 

Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.16 
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Dünya edebiyatında salgını ilk işleyen eserlerden biri şüphesiz ki Boccaccio`nun Decameron adlı 

eseridir. Kara ölüm (veba)’ün Avrupa’yı esir aldığı ve doğal olarak ortaçağın gelişen kültürünü de 

tehdit eder. Sanat “hastalıklı” bir hal alır ve daha az yaratıcıdır. Veba edebiyatı da etkilemiştir. 

Bunun en iyi örneği bu eserinde yazar, vebanın korkunç yüzünü gözler önüne sermiştir ve vebadan 

ölen birinin sokağa atılan yırtık pırtık kıyafetlerini önce tırmalayan sonra da dişlerini ve burunlarını 

bu kıyafetlere süren iki domuzun, zehirlenmiş gibi sendeleyerek yere yıkıldıklarını yazarak 

hastalığın yayılmasına yeni bir boyut kazandırmıştır. Eserde bu ve bunun gibi başka önemli 

bilgilere de yer verilir. 12 

Dünya edebiyatında sonraki dönemlerde de salgını konu edinen çok sayıda roman kaleme alınır. 

Hemen her kitlesel salgının romanı yazılır: “Romanlar böyle büyük olaylar için de yazılır. 

Edebiyatımızı ve kültürümüzü etkiler. İtalyan yazar Alessandro Manzoni’nin The Betrothed isimli 

muazzam veba romanını düşünüyorum. Veba hastanelerine giden ve gönüllü bir şekilde 

cemaatindeki en fukara, en sağlıksız insanlara bakmak için canını feda eden Milan başpsikoposu 

Cardinal Borromeo’dan bahsediyor.” 13 

Salgın hastalıkların tüm ürkütücülüğüne rağmen sanat ve edebiyatın bu olguyla ilgilenmesi aynı 

zamanda bir ironi olarak görülebilir. Salgın ile sanat arasında oluşan bu mesafeye rağmen yine de 

bazı sanatçılar bu konuya eğilmekte tereddüt etmezler. Bu sanatçıların salgın konusuna eğilmeleri 

noktasında edebiyatın muhteva ve biçimsel anlamda önemli katkısı olduğu söylenebilir. Çünkü 

“Edebiyat bize salgını anlattığında, belki de hiçbir söylemin yapamadığını yapar: Kolektif imge 

evrenimizin (imaginaire collectif) insanlığın ortak tarihiyle bağını görmemizi talep eder. İçinde 

yaşadığımız dünyada, toplumsal olanla bireysel olanın, birbirinden ne denli kopmuş olduğuna 

işaret eder. (Öztokat, Kılıçeri, 2020).14 

İnsanoğlu tarih boyunca Covid-19 gibi dünyayı etkisi altına alan birçok salgına (bulaşıcı hastalığa) 

tanıklık eder.  Bu salgınlar, demografik, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla dünyanın 

şekillenmesinde çok önemli roller oynamışlardır. Bazen bir imparatorluğun yok olmasına bazen  

                                                 
12 Genç, Özlem. (2011). “Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa’sına Etkileri”, Tarih Okulu, Sayı: 10, s. 144 
13 Chotiner, Isaac. (2020). “Pandemi Tarihi Nasıl Değiştirir?”, sosyal bilimler.org. (Çeviri: Tuğçe Puluroğlu), s. 3 
14Öztokat Kılıçeri, N. (2020). “Salgın Günlerinde Edebiyat”, 

http://m.bianet.org/bianet/yasam/222262-salgin-gunlerindeedebiyat.(Erişim Tarihi: 08.06.2020)’dan aktaran Gelir, 

Yakup (2020). “Pandemi Döneminde İnsan ve Hastalık İlişkisine Dair İki Roman: Hakka Sığındık ve Veba”, Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, ISSN: 1302 – 6879, 

s. 213 
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de yeni bir devletin kurulmasına vesile olmuşlardır. Şüphesiz insanlık tarihi için bu denli 

belirleyici olan bir olgunun modern tıpla birlikte büyük ölçüde yok olacağı veya olası etkilerinin 

zayıflayacağı varsayılıyordu. Oysa bitmek tükenmek bilmeyen istekler, gereksizce savrulan 

kaynaklar ve doğaya aşırı müdahale bırakın salgınların ortadan kalkmasına tam aksine daha 

sıklıkla karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Zira bu konuda yapılan bütün yorumlar ve çalışmalar 

bu yeni tip virüslerin hayatımıza daha kısa aralıklarla gireceği ve daha ölümcül sonuçlar 

doğuracağı yönündedir. Rastgele olmayan, doğal çevreyle kurduğumuz ilişkinin bir sonucu olarak 

kendi yarattığımız bu yeni tip virüsler, bundan sonra da hayatımızın bir parçası olmaya devam 

edeceklerdir. Nasıl yaşadığımızın da bir yansıması olan bu salgınlar, büyük ölçüde ya bizleri 

onlarla yaşamayı öğrenmeye zorlayacak ya da geçmişte olduğu gibi ağır hasarlar vereceklerdir.15 

 

     ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Modern zamanları anlatan edebi ürünlerden biri olan Ling Ma’nın ilk baskısı 2018 yılında yapılan 

ve en iyi roman ödülüne aday olup Kirkus  kurgu ödülünü kazanan Salgın adlı romanı, Candace 

Chen ekseninde yaşanan bir salgın olayını anlatır. Candace, Çinli bir göçmen ailenin çocuğu olarak 

New York’ta yaşamaktadır. Anne ve babasının ölümünden sonra kendini işine adayan ve büyük 

yayınevlerinin kitaplarının Çin’de fason olarak basılmasını sağlayan Spectra adlı bir firmada 

Kitab-ı Mukaddes bölümünde çalışan işkolik bir kızdır. Arada yazarlık yapan Jonathan adlı 

sevgilisiyle 5 yıllık birlikteliği sonucu ondan hamile kalır. Bir süre sonra Çin’de Shen Humması 

adlı bir salgının başladığı haber verilir. Romanda “Shen Humması” şöyle tarif edilir: “Shen 

Humması’nı kuluçka evresinde tespit etmek zordur. İlk belirtileri arasında bellek kaybı, baş ağrısı, 

yönelim bozukluğu, nefes darlığı ve bitkinlik vardır. Bu belirtiler, soğuk algınlığının ilk 

belirtilerine benzerlik gösterdiğinden, hastalar ilk evrede Shen Humması’na yakalandıklarını 

anlamazlar. Hayatlarına devam edebilir ve gündelik, ezberlenmiş görevlerini yerine getirebilirler. 

Ancak belirtiler giderek kötüleşir. İleriki evrelerde yetersiz beslenme, hijyeni ihmal, deride 

zedelenmeler ve motor koordinasyonda bozulmalar meydana gelebilir. Hastalar büyük çabayla ve 

sarsakça hareket ederler. Shen Humması ilerleyerek bilinç kaybı ve ölümle son bulur.”16 

Romanda Candace Chen, ofise geciktiği bir gün tüm ekibin bir bilgilendirme toplantısında 

                                                 
15 Alaeddinoğlu, F. & Rol, S. (2020).Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri. Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, s. 235  
16 Ma Ling (2020). Salgın. (Çev. Sıla Okur), İstanbul: İthaki Yayınları, s. 21 
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olduğunu öğrenir. Çin’de başlayan Shen Humması hakkında bilgi verilen bu toplantıda Seth, 

virüsü Batı Nil Virüsü’ne benzetince Michael Batı Virüsünü şöyle tanımlar: “Batı Nil kolay fakat 

hatalı bir kıyaslama. Batı Nil virüsü insanlara sivri sineklerden geçiyor. Shen Humması ise mantar 

enfeksiyonu olduğu için mantar sporlarının solunması yoluyla bulaşıyor. Ayrıca virüs değil. 

Olağanüstü durumlar dışında, kişiden kişiye pek bulaşmıyor.” (s. 21). Candace’in geciktiği bu 

bilgilendirme toplantısında Shen Humması bir salgın olarak görülmez ve kontrol altında ilerleyen 

bir hastalık olarak görülür ve bu salgın hakkında şu bilgilere yer verilir: “Shen Humması, yeni 

keşfedilmiş bir mantar enfeksiyonudur. Kısaca “humma” da denen hastalık, mantar sporlarının 

solunması yoluyla bulaşır. Solunum yoluyla alınan sporlar, burun boşluğundan diğer organlara, 

genellikle de beyne yayılır. Mantar hastalıkları, ABD’de uzun zamandır görülüyor olsa da daha 

hafif şekillerdedir ve bağışıklık sistemlerimiz kontrol altında tutar. Shen Humması ise çok agresif 

bir mantar türü olduğundan sporları vücutta hızla yayılmaktadır.  

İlk Shen Humması vakasına Mayıs 2011’de Çin’in Shenzhen kentinde rastlanmıştır. Bugün 

itibariyle ABD’de 174 kayıtlı vaka görülmüş olup bunların 41’i New York’ta bildirilmiştir.” (s. 

136). Gerçekte böyle bir humma / salgın hastalık olmamasına rağmen, Shen Hummasının ayrıntılı 

bir salgın gibi anlatılması, yazarın kurgulama yeteneğinin bir göstergesi olarak okuru gerçeklik 

bağlamında son derece etkiler. Bu durum bizi gerçeklik ve edebî kurgu arasındaki ilişkiyi 

düşünmeye sevk eder. Abraham Moles’in yaklaşımıyla: “Gerçeklik, herhangi bir nedenle ulaşılmaz 

olduğunda, kurgulama (fiction), gerçekliğin en iyi yorumudur. “Sanat, bizim hakikati anlamamızı 

sağlayan bir yalandır.” (Picasso). Bu yöntemler, günümüzde tüm bilimsel alanlarda kabul edilmiş 

olan model veya kopya (simulacre) fikirlerinden hareketle epistemolojik planda kolayca 

doğrulanabilirler.” 17 

Romanda Jonathan, sevgilisi Candace’le salgın hakkında sohbet ettikleri bir sırada hummanın 

Çin’in 1/3’üne bulaştığını ve kuş gribinden daha kötü olduğunu belirtir: “Shen Humması büyük 

salgın olacak biliyorsun değil mi? Çin nüfusunun üçte birine bulaşmış diyorlar. Kuş gribinden de 

kötüymüş.” (s. 182). Jonathan, konuşmasının devamında salgının Amerika’da da hızla yayılmaya 

başladığını deniz kıyılarında ve ticaret limanlarında görüldüğünü söyler: “Shen Humması burada 

da yayılıyor. En çok deniz kıyılarında, ticaretin yoğun olduğu limanlarda görülüyormuş. Çevre 

eyaletlerin bile kırmızı alarma geçmesi gerek.” (s. 182) 

Salgınların hızla yayılmasında sanayileşme, iletişim, teknoloji, ulaşım araçlarındaki kolaylık ve 

                                                 
17 Abraham Moles, Belirsizin Bilimleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 54 
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hız gibi parametrelerin etkili olduğu bir gerçektir. Örneğin; 1347 yılında ortaya çıkan Kara 

Veba’nın Avrupa’ya ulaşması yılları alırken 2003’te Sars, 2007-14 yılları arasında Ebola ve Aralık 

2019’da ortaya çıkarak etkisini halen devam ettiren Covid-19 salgınlarının yayılma hızı daha 

yüksektir. Üçüncü evreye gelinceye kadar toplumsal yapılar arasındaki etkileşim ve iletişim 

günbegün arttığı için salgınların coğrafyalara ulaşma hızı artmış, yayılım hızı ise zaman 

bakımından oldukça kısalmıştır. Modern dönemde özellikle endüstrileşme, dijitalleşme, iletişim 

ve enformasyon alanındaki gelişmeler ve uluslararası iş bölümünün yoğunlaşmasıyla Covid-19 

salgını haftalar içerisinde neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. 18 

Bazen ülkelerin salgını önlemek amacıyla aldıkları sert önlemler insanları korkutur ve yoğun göç 

dalgalarına yol açar. Bu tarih boyunca neredeyse tüm salgınlarda görülür. Zengin olanların 

imkânlarını kullanarak ülkeden hızla kaçabilmesi içlerinde salgına yakalanmış olanların, 

hastalığını başka coğrafyalara taşımasına da yol açar. 23 Ocak 2020’de Çinliler tarafından 

uygulamaya konulan göz korkutma yöntemleri buna en güzel örnektir. Güvenlik kordonunu 

uygulamaya koyduklarında, askerler ve polisler ile tüm coğrafi alanları ve toplulukları 

çevreleyerek geniş çaplı bir izolasyon sağladılar. Bu durumda on bir milyonluk bir şehir olan 

Wuhan ve altmış milyonluk bir eyalet olan Hubei’deki insanlar izolasyona zorlandı. Güvenlik 

kordonunun problemi, hoyratça olmasıdır. Bu bir balyozdur ve toplum sağlığının temel unsurunu, 

yani bilgiyi yıkar. Kilitlenme tehdidi altında kalan insanlar yetkililerle iş birliği yapmayı reddeder. 

Yetkililer de artık ne olup bittiğini takip edemeden insanlar uçaklara biner, bu da salgının 

yayılmasına sebep olur. 19 

Salgınların etkilerinden biri de ilişkilerin samimiyetini ortaya çıkarmasıdır. Ölüm korkusu, 

insanların gerçek sevgi ve bağlılığını sınar ve sahte ilişkileri ortaya çıkarır. Bu yüzden salgınlar, 

aynı zamanda çatışma ve cinayetleri de körükler. Salgın romanında da Jonathan, New York’tan 

ayrılmak istediğini Candace söyleyip birlikte gitmeyi teklif etse de Candace, bu teklifi kabul 

etmez. Sevgilisi muhtemelen gelen felaketten dolayı kaygılanır ve korkup kaçar. Kaygı ve 

korkunun insani bir duygu olduğu düşünüldüğünde Jonathan’ın yaptığı gayet doğaldır: “Kaygı, 

temel duygulardan birisidir. Çünkü her insan, kendisi için tehlikeli olarak algıladığı durumlar 

karşısında bir miktar kaygılanır ve kaygılanması da gerekir. Kaygı, korkuya benzer bir duygu 

                                                 
18 Macit, Abdulkadir. (2020). “Küresel Salgınların Tarihi ve Dünya Salgınların Tarihi ve Dünya Tarihsel 

Dönüşümler”, http://blog.ilem.org.tr/abdulkadir-macit-kuresel-salginlarin-tarihi-ve-dunya-tarihsel-donusumler/ 
19 Chotiner, Isaac. (2020). “Pandemi Tarihi Nasıl Değiştirir?”, sosyal bilimler.org. (Çeviri: Tuğçe Puluroğlu), s. 4 
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olmakla birlikte, kaygıyı ortaya çıkaran uyaran korkudaki kadar net değildir. Korku sırasında 

duygusal tepkinin şiddeti tehditle orantılıdır ve tehdidin var olduğu süreyle sınırlıdır. Korku 

sırasında insan, bedensel ve zihinsel güçlerini, korku yaratan tehdidi ortadan kaldırma amacına 

yönelik olarak uygun biçimde kullanılır. Bu sebeple korku normal bir tepkidir. Kaygı durumunda 

ise duygusal tepkinin şiddeti hem tehditle orantılı değildir hem de tehdidin varlığından bağımsız 

olarak devam eder.”20 

Jonathan’ın salgın ihtimaline karşı anında sevgilisinden ayrılıp onu yalnız bırakması aslında 

aralarındaki ilişkinin çok da derin bir ilişki olmadığını gösterir. Venedik’te Ölüm romanında 

Tadzio’ya ilgisi olan Aschenbach, dolaylı yollardan Venedik’te salgın bir hastalık olduğunu 

öğrenmesine rağmen Tadzio’dan uzaklaşmamak için şehirden kaçmayı reddeder.  Hakikat 

birçoklarınca anlaşılıp turistlerin kafileler halinde şehri terk etmesine rağmen, Aschenbach oradan 

ayrılmaz. Kendisi Venedik’ten ayrılmadığı gibi Tadzio’nun annesine de salgın bir hastalık 

olduğunu söylemez: Bu akşam yemekten sonra o incilerle süslü hanımın yanına giderek tasarlayıp 

hazırladığı şu sözleri söyleyebilirdi: “Bir yabancı olan bendenize, menfaat düşüncesinin sizden 

esirgediği bir tavsiyede, bir uyarıda bulunmam için izninizi rica ederim, Madam! Tadzio’yu, 

kızlarınızı alarak derhal Venedik’ten gidiniz! Venedik’te salgın hastalık var.” Sonra da alaycı bir 

tanrıya vasıta olmuş varlığın başına, elini koyarak veda edebilir, geri dönüp bu bataklıktan 

kaçabilirdi. Ama beri yanda böyle bir atılım yapmayı kesin olarak istemekten fersahlarca uzakta 

bulunduğunu hissediyordu. Bu atılım onu gerisin geri götürecek, onu asıl kişiliğine iade edecekti; 

şu var ki kendinden uzaklaşmış bir kimse için, tekrar kendini bulmaktan daha sıkıntılı bir şey olur 

mu? (Mann, 2013: 87-88).21   

Yine aynı romanda salgın haberi alınır alınmaz otel müşterilerinin hızla Venedik’ten ayrılması 

romanda şöyle aktarılır: “Yerel basınsa söylentileri kaydediyor, değişik rakamlar veriyor, resmî 

yalanlamaları yayınlıyor ve bunların doğruluğundan kuşkulanıyordu. Alman ve Avusturyalı 

müşterilerin ayrılışındaki neden şimdi anlaşılmıştı. Diğer milletlerden olanlar besbelli hiçbir şey 

sezmiyor, henüz telaşlanmıyorlardı. Gazeteleri masaya fırlatarak, heyecan içinde, “Susmak 

lazım!” diye düşündü Aschenbach. “Bu işi gizli tutmak lazım!” Ama bununla beraber etrafındaki 

çevreyi sarmak üzere olan bu serüvenden dolayı yüreği memnuniyet duygusuyla doldu.”22 Orhan 

                                                 
20 Tokur, Betül (2018). Stres ve Din, İstanbul: Çamlıca Yayınları, s. 61 
21 Mann, Thomas (2013). Venedik’te Ölüm. (Çev. Behçet Necatigil), İstanbul: Can Yayınları, s. 87-88 
22 Mann, Thomas (2013). Venedik’te Ölüm. (Çev. Behçet Necatigil), İstanbul: Can Yayınları, s. 40 
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Pamuk’un  Beyaz Kale romanında da veba salgınından ötürü kaçışlara rastlarız. Romanda Hoca’yla 

tanıştıktan sonra adeta onunla özdeşleşen ve sürekli birlikte yaşamaya başlayan Venedikli salgın 

haberini alır almaz gizlice Heybeliada’ya kaçar. 23 

Romanda Jonathan’ın gidişi biraz da Candace’in işkolik kişiliğine ve kapitalizmin insanları 

sürüklediği kurumsal çalışmaya bir başkaldırı olarak okunabilir. Salgın, insan doğası ve insanların 

“güvenli” ve rahat rutinlerine bağlı kalma eğilimi üzerine gözlemler içerir. İşkolik Candace’in 

motivasyonlarının çoğu işini sürdürme konusundaki ısrarı ile bir yerden bir yere sürüklenme 

kolaylığı arasındaki yalpalıyor. Hayatta kalan diğer insanlarla tanıştıktan sonra onların sosyal 

yapılarına kolayca adapte olur ancak hayatta kalmak için yapması gerekecek duygusal ve zihinsel 

değişikliklere de hazırlanır. Salgına yakalanmış zombiler de onun gibi hareketsizdir; sadece 

ölünceye kadar bağlı kaldıkları rutinleri tamamlamak için hareket ederler. Çalışma kültürü üzerine 

yapılan yorumlar, kapitalizmin keskin bir eleştirisini sunar. Kapitalizm, hepimizi kaçınılmaz, 

döngülerde nasıl sınırlar? Ma, bu unsurları, karakterleri ve toplumdaki çeşitli rolleri aracılığıyla 

sunar. Candace’in erkek arkadaşı ahlaki değerinden uzaklaşan, sanat peşinde koşmak için 

tüketiciliği ve kurumsal çalışmayı reddeder.24  

Jonathan gidince Candace Chen, Jane adlı ev arkadaşıyla yalnız kalır. Amerika’da yayılmaya 

başlayan Shen Humması, kısa süre sonra “Spectra” şirketinin New York ofisinde de görülür. Seth 

adlı çalışan hummaya yakalanır: “Pazartesi günü geldiğimizde, Hediyelik ve Özel Ürünler Kıdemli 

Ürün Koordinatörü Seth’in Shen Humması’na yakalanmış olduğunu öğrendik. Fırtınadan sonra 

bir biçimde ofise sızmayı başarmıştı. (…) Gelen bir e-posta duyurusuyla, ofis içinde her zaman 

N95 maske kullanımının zorunlu hale geldiği bildirildi.” (s. 189) 

N95 maske başta olmak üzere romanda salgınla ilgili yazarın gözlemleri günümüz insanına çok 

tanıdık gelir ve Covid – 19 salgınını hatırlatır. Romanın 2018 yılında basıldığı düşünüldüğünde bu 

durum akla bazı iddiaların gerçek olma ihtimalini getirir. Corona salgınının başladığı ilk günlerde 

Çin, Amerika’yı, biyolojik bir silahı ülkesine sokarak onu ekonomik olarak bitirmeye çalışmakla 

itham eder: “ABD ise Huawei üzerinden Çin gerilimini tırmandırdı ve ekonomik savaşın alevleri 

yükselmeye başlamıştı. İşte tam burada Çin’in ekonomik gücünü bitirmek için bunun ABD’nin 

biyolojik bir saldırısı olduğunu söyleyenler de çok fazla. Zira böyle bir durumda Çin ordusu sert 

                                                 
23 Nakıboğlu, Gülsün (2014). Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 440-441 
24https://www.bbc.com/culture/article/20200413-what-can-we-learn-from-pandemic-fiction (Erişim Tarihi: 

30/01/2021) 
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bir tutumla tüm halka uygulamalar yapacak –ki şu anda da yapmaya başladılar bile- böylelikle 

Irak, Suriye, Afganistan, Libya gibi ülkelere (!) demokrasi götüren ABD, Çin’e de demokrasi 

götürmeye kalkışabilecekti.”25 

Dünyadaki salgınların ve salgınla ilgili romanların çoğunda da görüldüğü üzere iktidarlar salgını 

başladığı ilk anda halktan gizlemeye çalışır. Ling Ma’nın Salgın romanında da New York’ta salgın 

yüzünden ölenlerin sayısı artınca basına sansür uygulandığı belirtilir: “Times’ın ana sayfasında 

ölüm sayılarını veren ve Cenaz Çanı adını taktığımız bölüm, kamuoyunu telaşa sevk edebileceği 

gerekçesiyle devlet yetkililerinin talebi üzerine kapatıldı. Ağustos sonuna gelindiğinde, ölümlere 

dair güvenilir rakam bulmak zorlaşmıştı, zorlamıştı derken Google’a yazınca çıkmıyordu. 

Açıklanan son rakam 237, 561’di. Sonra rakamlar o kadar karışmış ve tartışmalı hale gelmişti ki 

bazı gazeteciler Bilgi Edinme Hakkı talepleri doldurdular. Salgının ciddiyeti, hangi haber 

kaynağının takip edildiğine göre değişiyordu. Bazıları hastalığın katlanarak arttığını, diğerleri 

kontrol altında yavaşça yayıldığını söylüyordu. Shen Humması ya Batı Nil virüsünden daha 

tehlikeli değildi ya da Kara Veba şiddetindeydi.” (s. 194) 

Bütün dünyayı esir alan Shen Humması adlı salgın, kısa sürede New York’ta da yoğun olarak 

hissedilince çoğu insan korkudan şehri terk etmeye başlar ve birçok işyeri kapanır. Özellikle 

modern çağda güvenliğin zayıflaması, ekonomik sorunlar, göç ve kültürel yozlaşma, savaşlar, 

bombalı saldırılar… gibi tehditlerle günümüz insanı bir korku sarmalında yaşamaktadır. Aslında 

roman biraz da modern insanın korku dolu hayatına bir gönderme yapıyor: “Korku, beklenmedik 

ve öngörülemeyen bir durumla karşılaşan insanın, zihnini yoğunlaştırmasını sağlayan bir 

mekanizmadır. Korkmakta haklı olduğumuz birçok olay vardır. (…) Kişisel deneyimlerimiz hayal 

gücümüzü ve korkularımızı biçimlendirir. Oysa günümüzde yaşadığımız korkuların çoğu kendi 

kişisel deneyimlerimizden kaynaklanmıyor. Batı toplumlarında yaşayan insanlar, geçmişe kıyasla, 

hastalık, acı ve ölüm gibi deneyimlerin oldukça uzağında; bunun yanında kişisel güvenlik de 

görülmedik ölçüde artmış durumda; ama korku giderek hayatımıza daha çok yayılıyor.”26 

Salgın yayılmaya başladığında Spectra firmasında çalışan Candace, verdiği siparişlerle ilgili Çin’li 

Phoenix firmasından Balthasar’dan aldığı e-postadan çalıştıkları firma personelinin çoğunun 

salgına yakalandığını öğrenir: “Personelimizin yüzde yetmiş biri hummalandı. Bildiğin gibi 

tedavisi de yok. Yatakhaneleri kapatmak zorunda kaldık. (…) Ben de yarından itibaren 

                                                 
25 Berkkan, Kürşad (2020), Corona ve Virüs Savaşları, İstanbul: Eftalya Kitap Yayınları, s. 78-79 
26 Furedi, Frank (2017). Korku Kültürü (Risk Almamanın Riskleri), (Çev. Barış Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 8 
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Phoenix’ten ayrılıyorum. Maalesef kızım da hummaya yakalandı, son günlerinde ailecek bir arada 

olacağız.” (s. 215)  

Candace, arkadaşı Steven’ın da hummaya yakalandığını aynı ofiste birlikte çalıştığı Michael’den 

öğrenir. Eylül sonunda tüm çalışanlar ofisten ayrılmıştır: “Michael şaşırmış gibi oldu. Steven 

hastalandı, dedi nihayet. Hummalandı. Şaşırma sırası bendeydi. Ah, çok üzüldüm. (…) Shen 

Humması’na yakalanmam durumunda sorumluluk reddi ve titrek elimin sismik sarsıntılarıyla 

imzaladım. Eylül sonunda ofiste kimse kalmadı.” (s. 198) 

Tüm arkadaşları, ofisten ayrılmalarına rağmen Chen, karnındaki bebeğiyle birlikte şehirde 

kalmaya ve işe gitmeye devam eder. Bu arada New York’ta boş kalan sokakları ve ilginç gördüğü 

sahneleri fotoğraflayarak NY Ghost adlı bloğunda yayınlar. New York’ta yalnız başına kalan 

Candace, arada çağırdığı ve bu yolla tanıştığı kendisi gibi işkolik taksici Eddie’nin de 

hummalandığını görünce taksisine el koyup onu dışarı atar ve şehirden uzaklaşır: “Eddie, dedim 

tekrar. O olduğundan emindim ama yüzü hatırladığımdan daha çöküktü. Maskesi yoktu. Omzunu 

dürttüm ama bir tepki vermedi, dosdoğru karşıya bakmayı sürdürdü. Ayağı hala gaz pedalında 

duruyordu. Hummalı göre göre alışmıştım artık. Neye benzediklerini biliyordum. Eddie’yi kendi 

arabasından, ekmek teknesinden yaka paça indirmemi bu mazur gösterir belki. Mücadele olmadı. 

Eski, tangır tungur Ford’a bindim ve basıp gittim. New York’tan ayrılışımın gerçek öyküsü bu 

işte.” (s. 249) 

Ling Ma’nın romanın bu bölümünde çizdiği tablo tam bir distopyadır. Dünyanın en kalabalık ve 

büyük kentlerinden biri olan New York’un bir salgın anında nasıl boş kaldığını ve roman 

karakterinin bu ürkütücü şehri an be an kendi bloğunda yayınlaması yazarın hayal gücünün 

derinliğini gösterir. Özetlemek gerekirse, distopyanın, bir anti-ütopya olmadığı, “kasten korkutucu 

ve dehşet verici olması için planlanmış bir toplum” olarak görülmesi gerektiği söylenebilir. 

Distopya; ütopya ya da anti-ütopyadan farklıdır; ya yanlış gitmiş olayların sonucunda ortaya çıkan 

ya da toplumun belli bir bölümünün çıkarları için var olan toplum anlamına gelir (Gordin vd., 

2010: 13-14).27 

Candace, New York’tan ayrılırken kendilerine Seçilmişler adını veren hayatta kalmış bir grupla 

tanışır. Bob, Janelle, Adam, Rachel, Todd, Ashley ve Evan’la bir araya gelen bu grubun grubun 

liderliğini, Bob yapmaktadır. Bu grup genellikle humma salgınına uğramış zenginlerin lüks 

                                                 
27 Gordin, M. D., Tilley H. ve Prakash, G. (2010), “Utopia and Dystopia beyond Space and Time”, Utopia/Dystopia: Conditions of 

Historical Possibility, Princeton University Press, New Jersey, ss. 1-19. 
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villalarına girerek onları öldürüp eşyalarına el koymakla geçinmektedir. Ülkenin hemen her yeri 

boşaldığı için çok sayıda terk edilmiş araç ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Bu yüzden gıda 

sıkıntısı çekmezler. Bob, ekibini tesis adını verdiği eski bir Alışveriş merkezine yerleştirir. 

Candace, Evan’a gruptan ayrılarak kaçmayı teklif edince Bob, onu hapseder. Salgın dönemlerinde 

rastladığımız olaylardan biri de iktidar kavgalarıdır. Bu romanda da Bob’un iktidarı ele alarak 

hummaya yakalananları gözünü kırpmadan öldürmesidir. Kendi grubundan arkadaşlarını da 

öldürmekten çekinmez. Bu yolla hem iktidarını sağlamlaştırır hem arkadaşlarının gözünü korkutur 

hem de salgının yayılmasını önler. Hemen her tür iktidar onanmak ve tanınmak ister. Bu tanınma 

yolu da çoğunlukla şiddetten geçer. İktidar savaşının olduğu yerde şiddet vardır. 28 

Bir süre sonra Seçilmişler grubunda bulunan Ashley ve Evan da hummaya yakalanır. Ashley, 

ailesinin kaldığı eve gidip kıyafetlerini almak isteyince hummaya yakalanmaktan kurtulamaz: 

“Sence Ashley neden hummalandı? diye sordum. (…). Haftalardır içinde kuluçkada, uykudaydı. 

Ashley’in hummaya çocukluk evinde kapılmış olması tuhaf değil mi?” (s. 132). Bob, hummaya 

yakalanmış Ashley’i öldürür: “Bagaj kapığı açıldı. Bob’du, tüfeğini arabaya geri koyuyordu. (…) 

Bob ne yaptın? Açık açık söyleyeyim mi, Candace?.. Peki, dedi dümdüz. Ashley hummalıydı. Eve 

girdiğimizde o şekilde bulduk. Hummalılara ne yaptığımızı biliyorsun. Sonsuz döngüde bırakmak 

yerine böylesi çok daha insani.” (s. 134) 

Bob, Janelle’yi de öldürür. Candace, Janelle’yi neden öldürdüğünü sorduğunda Bob, onun kendini 

Ashley’in önüne atınca kazayla vurulduğunu belirtir. Bu konunun da bir daha açılmamasını ister. 

Bir süre sonra hummaya yakalanan Evan da aynı akıbeti paylaşarak Bob tarafından öldürülür. 

Tesiste hapis olarak tutulan Candace, Bob’a sıcak davranıp güvenini kazandıktan sonra kaçmayı 

düşündüğü bir gece onun da hummalandığını anlayınca onu öldürür: “Koşup Bob’un önüne 

geçerek yüzüne bakıyorum. İdraksizce yaklaşıyor bana; perde inmiş gözlerinde en ufak bir 

kıvılcım dahi yok. Herhangi bir nesne değil de orta menzilde bir noktaya bakıyor, görünmez bir 

film izlermiş gibi. Yaklaştıkça emin oluyorum. Hummalı bakışı bu. Daha önce de gördüm bu 

bakışı (…) Bob’u itiyorum, bütün kuvvetiyle sendeliyor. Bir daha, bir daha; nihayet sırtüstü 

devrilip yerde kayıyor biraz. Ezilmiş bir böcek gibi sırtının üstünde, ellerini havada boşa sallıyor.” 

(s. 252) 

Bob’u etkisiz hale getirdikten sonra aldığı arabayla Tesis’ten kaçan Candace Chicago’ya kaçar. 

Geldiği şehir de salgın yüzünden bomboştur. Her yerde terk edilmiş arabalar vardır. Şehir adeta 

                                                 
28 Yalçınkaya, Ayhan. (2005). Pas (Foucault’dan Agamben’e Sıvılaşmış İktidar ve Gelenek). İstanbul: Phoenix Yayınları, s.18 -19 
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hayalet bir şehre dönüşmüştür. Ling Ma, bu yenilikçi, kıyamet öncesi yazdığı romanında cerrahi 

olarak sadece Amerikalı değil, aynı zamanda küresel bir neslin hayatını ve kentsel yaşamla ilgisini 

anlatmaya çalışır. Candace Chen adlı Çin kökenli bir Amerikalı kadının hayatını iki farklı zaman 

çizelgesiyle (salgın öncesi ve sonrası) anlatan roman kronolojiden uzaktır. New York’un 

göbeğindeki Manhattan’dan kentin yok oluşunu Ghost City adlı fotoğraf bloğundan yayınlayarak 

kentin son halini yansıtan hayatta kalmış son kişi rolündedir.29 

Sonuç olarak Ling Ma, Salgın romanında modern insanın yaşadığı göç, kaçış, kültürel yozlaşma, 

değerlerin yok oluşu, ötekileştirme, iktidar çatışması, korku toplumu… gibi kavramları bir salgın 

romanı ekseninde okuyucuya aktarmayı başarır. Distopik roman tarzına da yönelen yazar, bizi 

Amerikan’ın en büyük kentlerinin salgın sonrası ürkütücü sessizliğiyle tanıştırır. İnsanoğlunun 

salgın dönemlerinde nasıl acımasızlaştığını “Bob” karakteri üzerinden anlatan yazar, Candace, 

salgın sonrası yalnız kalmanın trajedisini tüm boyutlarıyla yaşar.  

Erin, Bowman’ın ilk baskısı 2018 yılında yapılan Salgın adlı romanı her ne kadar bilimkurgu 

tarzında yazılmış bir roman olsa da insanı ürperten sahneleriyle farklı iklimlere doğru yolculuğa 

çıkarır. Roman uzak bir gezegende çalışmalar yürüten bir sondaj ekibinden acil yardım çağrısı alıp 

yola çıkan “Hevetz” adlı şirkete bağlı mürettebatın oraya vardıklarında karşılaştıklarını anlatıyor. 

Romanda doğa dostu olarak bilinen “Hevetz” adlı şirket, acil yardım çağrısı üzerine Gök Elçisi 

adlı gemiyle ilgili Achlys gezegenine bir mürettebat gönderir. Bu gezegene giden mürettebat 

üyeleri burada bir salgın olduğunu tespit ederler. Bu salgının bulaştığı kişilerin birer canavara 

dönüşerek arkadaşlarını öldürdüklerini veya onlara salgını bulaştırmaya çalıştıklarını öğrenirler. 

Mürettebat, Gök Elçisi adlı gemiye geldiğinde çok sayıda gıda artığı, terk edilmiş silah ve cesetle 

karşılaşır. Yakasındaki isimden adının “Evans” olduğunu öğrendikleri birinin kanla yazdığı mesajı 

okurlar:  

“Bize bulaştı ve çoğumuz öldü. Decklan yardım için uçtu. Çocuğa güvenmeyin.” (s. 77). 

Mürettebatttan Dylan cesedin yanında çömelir ve ona doğru uzanıp dokunmak isteyince, Thea onu 

cesede dokunmaması konusunda uyarır. Çünkü ölen kişinin salgından ölme riski çok fazladır: 

“Ona dokunma!” diye bağırdı, beyni mesajın ilk dört kelimesine takılmıştı, analitik yanı en kötü 

ihtimallere zıplıyordu: hastalık, enfeksiyon.” (s. 77-78) 

Erin, Bowman, bu romanında bilim kurgu türünü dener ve okuyucuyu uzayın derinliklerinde yer 

                                                 
29https://www.domusweb.it/en/news/2020/05/20/ling-ma-the-pandemic-and-the-vague-sense-of-hovering-

doom.html (Erişim Tarihi: 30/01/2021) 
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alan 1980’li yılların sonunda popüler bir hale gelen yıldız savaşları, uzay gemilerinin yer aldığı bir 

mekanı okuyucuya tanıtır. Aslında 20. Yüzyılda Amerikan Edebiyatı başta olmak üzere dünya 

edebiyatında ve sinemasında bu türe ilgi artar. Salgın romanı da biraz bu ilginin 2018’lerdeki 

yansıması olarak okunabilir: “Todorov’un kendisinin de belirttiği gibi, yirminci yüzyılda “bilim 

kurgu” olarak adlandırılan anlatılar, on dokuzuncu yüzyılda “bilimsel olağanüstü” olarak 

adlandırılmış metinlerin devamı olarak görülebilir. Bu türden anlatılarda, fantastiğe özgü o 

duraksama ve belirsizliğe yer yoktur; anlatılan “tuhaf” ya da “doğaüstü” olaylar, anlatılan 

dünyanın kendi yasaları içinde pekâlâ açıklanabiliyordur. Fantastiği tanımlayan bir özellik de şu 

iki tür okumaya kapalı olmasıdır; alegorik ve şiirsel (Todorov, burada, alegorik ile şiirselin, 

tekinsiz ve olağanüstüden farklı olarak, birer edebi türden çok okurun metne gösterebileceği farklı 

tepki türleri olduğunu belirtir. Alegorik okuma, olağanüstü veya tuhaf olayları düzanlamıyla değil 

de bir başka hakikatin ifadesi olarak alan okumadır.” 30 

Romanda Gök Elçisi adlı gemide araştırma yapmak isteyen Satır, Thea ve Toby; “Achlys” 

gezegeninde gördükleri sondaj kuyusuna doğru giden ayak izlerini takip edince çok sayıda cesede 

rastlarlar:  

“Satır, Gök Elçisi’nde bir yakma fırını yok muydu?” diye ekledi.  

 “Evet. Onları buraya kadar getirmekten çok daha kolay olurdu.” 

 Thea, “Onları kimse getirmedi,” dedi. “Onlar buraya kendileri geldiler. Ayak izlerini 

gördük.” 

 (…) 

           “Belki de hastaydılar. Belki de kaptıkları hastalık akıllarına zarar vermiştir.” (s. 117) 

Romanda Satır, Thea ve Toby’nin karşılaştıkları cesetler, birilerinin öldürdüğü kişiler olmaktan 

ziyade bir salgın sonucu ölen insanlara benzemektedir. Ayak izleri bunu ispatlamaktadır. Bir süre 

yürüdükten sonra Thea, gittikleri gezegende kendisini kurtaran Coen adlı çocukla karşılaşır. Çocuk 

başlarına gelenleri şöyle özetler: “İndik, kurulumumuzu yaptık ve sondaj sahasını inşa ettik,”dedi. 

“Yeri kazmaya başladığımızdan iki hafta sonra her şey boka sardı.” 

 “Su toksik miydi?” 

 “Dokunduğumuz bir şey toksikti. Teknisyenlerimizden biri olan Li’yle başladı sonra 

yayıldı.” 

 “Virüs mü? Bakteri mi? 

                                                 
30 Tzvetan Todorov, Fantastik (Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım), Metis Yayınları, İstanbul, 2012, s. 8-9 
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 “Belki. Neler olduğunu çözecek zamanımız olmadı. En azından bilimsel olarak. Karantina 

prosedürlerini başlatmamız gerektiğinin farkına vardığımızda etkilenenler kontrolden çıkmıştı. 

Derilerini, yüzlerini, gözlerini, tırmalıyorlardı… ve başkalarını da. Yirmi dört saat içinde Gök 

Elçisi’ni istila ettiler.”31 

Romanda bahsedilen salgına yakalanan insanların, bir anda vahşileşerek insanlıktan çıktığı, 

kendilerine ve karşıdakilere zarar vermeye çalıştıkları görülür. Salgın, enfekte olmuş birinden 

geçebildiği için ölülere dokunmamak gerektiği halde üç arkadaş araştırma yaparken Toby, enfekte 

olmuş ölülere dokunmak zorunda kalınca salgın ona da bulaşır. Coen, bunu fark eder ve 

arkadaşlarına hemen ayrılmaları gerektiğini söyler. Ama diğerleri ona inanmaz ve kalmakta ısrar 

ederler:  

“Coen odadan, “Ben bunu daha önce gördüm!” diye bağırdı. “Gitmemiz gerek, hem de 

hemen!” 

(…) 

Coen, “İşte böyle başlıyor… O artık Toby değil,” diye karşı çıktı. Bunu diyorum ben de. 

O hasta. Hastalık onu başka bir şeye dönüştürdü.” (s. 172) 

Salgının bulaştığı Toby, artık çok güçlü bir canavara dönüşmüş ve eski arkadaşlarına saldırmaya 

başlayınca çatışma yaşanır. Bu sırada enfekte olduğundan şüphelenilen Coen’e gözler çevrilince o 

ısrarla enfekte olmadığını söyler: “Gözlerim kanla dolmuş gibi görünüyor mu? Beni dinleyin o 

masadaki herifi boş verin. Siyah Taşocağı’nda da herkesi kurtarmaya çalışan idareciler vardı. 

Komutan hastalandığında onu bırakmayı reddettiler ve bu yüzden kendileri de öldü. Bunu 

yenemezsiniz. Bununla ancak ondan kaçarak mücadele edebilirsiniz.”  

 “Komutan mı?” Dylan donup kaldı. 

 “Evet. Ansley Lowe. Siyah Taşocağı komutanı.” Coen’in yüzü karardı. “Öldü. Hepsi 

öldü.” (s. 172) 

Bir süre sonra aynı ekipten Li de enfeksiyon kapar: “Satır, “Her neyse,” dedi. “Uzun lafın kısası 

Li’nin nehirde ayağı kayıyor, başını bir kayaya çarpıyor ve kısa bir an bilincini kaybediyor. Sondaj 

sahasında onu muayene ediyorlar ve sıhhiyeciler başında kötü bir yarık tespit ediyor. Çok 

geçmeden de bir tür enfeksiyonun belirtilerini göstermeye başlıyor.” (s. 176) 

Gezegende keşif yapmakla görevli mürettebat keşfi bırakıp salgınla ilgili araştırma yapmaya 

                                                 
31 Erin, Bowman (2020). Salgın. (Çeviri: Sefa Emre İlikli). İstanbul: Epsilon Yayınları, s. 152 
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koyulur. Salgın enfekte olmuş birine dokunma yolu dışında kan yoluyla da geçmektedir. Salgının 

enfekte olmuş birinden diğerine kan yoluyla geçtiğine dair romanda şu bilgiler yer alır:  

“Thea, “Kendisini enfekte etti,” dedi. 

Nova’nın midesi bulandı. “Sonra da bunu kendi mürettebat üyelerine bulaştırdı…” 

 Kan yoluyla,” diye sonuca vardı doktor. “Burun kanaması, deri ve gözlerini 

tırmalamaları… Enfekte kan ellerine değdiğinde saldırıyorlar ve onu yaymaya çalışıyorlar.” (s. 

186) 

Enfekte olan insanların ilginç bir özelliği de kendilerini tırmalayıp bedenlerini kanatarak kan 

yoluyla sağlıklı insanlara da salgını bulaştırmaya çalışmalarıdır. Canavarlaşan insanlar kısa sürede 

bir ordu kurarak sağlıklı insanları da kendilerine benzetmeye çalışmaktadırlar. Romanda aslında 

virüs hakkında en geniş bilgiye sahip olan Coen’dir. O, bu virüsün ne olduğuyla ilgili şu bilgileri 

verir: “Dylan, “O zaman bu gerçekten de bir virüs mü? diye sordu.  

“Dürüst olmam gerekirse, artık bunun bakteriyel bir parazit olduğunu tahmin ediyorum. 

Konakçının kontrolünü ele geçirip onu onları enfeksiyonu bulaştırmak için kullanan bir şey.” (s. 

235) 

Coen konuşmasının devamında virüsün bulaştığı insanların nasıl canavarlaşıp diğerlerine 

saldırdığını şu sözlerle anlatır: “Gözlerinin içine bakmıyordu. Tanıdığı bir yüzü, yanında çalıştığı 

bir mürettebat üyesini görme riskini alamazdı. Onlar artık insan değildi… başka bir şeydi. Kendisi 

gibi. Olaydan beri kendisi de anlamadığı bir şeye dönüşmüştü; hevesli, öfkeli, vahşi bir yaratığa. 

İçinde gezinen bir canavar vardı ve hayatta kalabilmek için onu kabul etmişti.”(s. 245 – 246) 

Romanda olay örgüleri ilerledikçe salgınla ilgili ayrıntılar da açığa çıkar. Aslında Doktor Lisbeth 

Tarlow başından beri bu salgın hakkında bilgi sahibidir ve salgını önlemek için bir aşı bulma 

çabasındadır. Asistan Thea, salgının bulaştığı Doktor Lisbeth Tarlow vurulduktan sonra onun kan 

tahlilinden yola çıkarak bir aşı ve hastalığı yok edecek bir ilaç bulma çabasını devam ettiririr. Viral 

hastalıklar ve salgınlarla mücadelede aşılar, ilaçlardan çok daha fazla etkilidir. Hedef hastalığı 

tedaviden ziyade onu önlemektir. Hemen her salgın, grip hariç, tarih boyunca aşılarla yok edildi 

ve günümüzde Covid – 19 gibi ölümcül bir salgın da aşılarla önlenmeye çalışılmaktadır.32 

Romanda anne ve babasını bu salgın yüzünden kaybeden Doktor Lisbeth Tarlow, enfekte olduktan 

sonra oldukça güçlenir ve tüm enerjisini bu salgını yok edecek bir aşı bulmaya harcadığını itiraf 

eder. O, ölmeden önce asistanı Thea’ya aşıyla ilgili ipuçlarını fısıldar. Thea onun dosyasına ulaşır 

                                                 
32 Temel, M. Kemal (2015), Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 ‘İspanyol Gribi’, İstanbul: Betim Yayınları, s. 8 
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ve çalışmaları devam ettirmek ister:  

“Thea kaşlarını çattı, doktorun kan tahliline geçti. Bu zaten bildiklerini doğruladı: Kadının 

sağlığı gayet yerindeydi. Akyuvar sayısı mükemmeldi. Herhangi bir enfeksiyonla mücadele 

etmiyordu.  

 Bir eş arıyor… Aradığı… 

 Gerçekler Thea’ya tokat gibi çarptı.  

 Simbiyoz.”(s. 267) 

Doktor Lisbeth Tarlow’un ölmeden önce asistanı Thea’ya, virüsün bir eş aradığıyla ilgili verdiği 

ipucu, Thea’yı birtakım varsayımlara götürür. Bu da en yakın “Simbiyoz” adlı virüsle bu virüsü 

eşleştirmektir. Thea, bu doğrultuda yapacağı çalışmalarla aşıyı bulabileceğine inanır. Hemen tüm 

salgınlar, ancak ona karşı geliştirilen bir aşıyla yok edilir. Bu romanda da salgına karşı bilim 

insanlarının aşı geliştirme çabalarına şahit oluruz: “Virüsle savaşmanın başka bir yolu, tedavide 

düşünülen ikinci yaklaşım, bağışıklık sisteminin tepkisini takip etmek, virüse karşı üretilen 

antikorları (bağışıklık sistemimizin bir enfeksiyona tepki olarak ürettiği proteinleri) tanımlamak 

ve bu antikorları incelemek. Bir virüsle savaşmak için bağışıklık sistemi, virüsün parçalarına 

bağlanan ve enfeksiyonu engelleyen antikorlar üretir. Bağışıklık sistemi bir enfeksiyona yanıt 

olarak veya kişinin aşı olmasından sonra antikorlar ürettiğinde buna aktif bağışıklık denir. Antikor 

üretimi bir veya iki hafta sürebilir ancak bir kez o virüse özel antikorlar üretildiğinde bağışıklık 

sistemi virüse bir daha maruz kalırsa daha hızlı bir şekilde cevap verebilir. Bazı virüsler ve aşılar 

için aktif bağışıklık onlarca yıl, hatta ömür boyu sürebilir.”33 

Thea, aşıyla ilgili çalışmalarını roman boyunca sürdürmeye devam eder. Hemen her salgında bu 

tür fedakâr bilim insanlarına rastlanır. Bunların çoğu bilim uğruna hayatlarını kaybettiği halde 

insanlığa büyük bir miras bırakırlar. Romanda Thea’nın aşı bulma çabası şöyle anlatılır: “Thea’nın 

ilk varsayımda bulunduğu gibi bir parazitle karşı karşıya değillerdi. Öyle görünüyordu ama aslında 

bakteri birlikte yaşayabileceği bir konakçı arıyordu. Çoğunlukla başarısız oluyor, konakçıyı 

delirtip o kişinin konakçı olma potansiyeline sahip başka birine saldırmasına sebep oluyor ve kan 

yoluyla bulaşıyordu. Ancak her ne sebeptense, Dr. Tarlow mükemmel bir eş olmuştu. 

Psychobacter achli için Siyah Taşocağı’ndaki kimsenin (buna annesiyle babası dâhildi) 

sunamadığı bir şeyi sunabilmişti: Uygun bir yuva.” (s. 267-268) 

                                                 
33 Ak, Özlem (2020). “Salgınıyla, Tedavisiyle, Aşısıyla COVID-19”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Mayıs 2020, Sayı: 630, s. 
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Asistan Thea, çalışmalarında ilerledikçe Doktorun yanıldığını anlar. Parazitin bir eşten ziyade 

uygun bir yuva bulmaya çalıştığı sonucuna varır. Enfekte olmasına rağmen Doktorun son derece 

sağlıklı görünmesi ve bunca zamandır en ufak bir şüphe uyandırmaması Thea’nın aklına takılır. 

Ayrıca Achlys’teki salgının başka yerlere sıçraması onda bir huzursuzluk yaratır:  

“Achlys’te bu boyutta bir salgın varsa, bunun ya da buna benzer bir şeyin başka yerlerde 

ortaya çıkması an meselesi demektir. 

(…) 

Thea birdenbire doğruluverdi.  

Onun kanı!.. 

Dr. Tarlow’un karnındaki kurşun yarasını açtı. Doktorun iç gömleği kan içindeydi… Bir kurşun 

deliği olması gereken yerde sadece kan vardı. Thea eldivenli eliyle kanı sildi ve altındaki deriyi 

gözler önüne serdi. Açık renkliydi. Tazeydi… 

(…)  

Dr. Tarlow derisini yenileyebiliyor ve bir kurşun yarasını onarabiliyorsa, onu öldüren şey 

iç kanama olmalıydı.” (s. 268-269) 

Thea, Doktor Tarlow’un kanını tahlil eder ve enfeksiyonun bulaştığı vücuttaki tüm yaraları 

onarabildiğini tespit eder. Salgının bulaştığı kişilerin güçlenerek canavarlaşması biraz da bununla 

ilgilidir. Bu arada BSG Paramount Ekibi sağ kalan Nova, Thea ve Coen ile irtibat kurmaya çalışır. 

Coen, yaşananlarla ilgili ağızbirliği yapmaları gerektiğini söyler. Eğer, karşı taraf, kendilerinin 

salgının bulaştığından şüphelenirse onları öldürecektir:   

“Interkom, “Exodus, cevap ver,”diye cızırdadı. BSG Paramount konuşuyor.  

(…) 

Coen, elini telsiz ekipmanının üzerinden ayırmadan, “Hikâyemiz,” dedi. “Onlara ne 

anlatacağız?”… Thea, “Ölümcül bir salgın olduğunu söyleyeceğiz,” dedi ona, “Ondan sağ kurtulan 

tek kişi olduğunu. Benim seni Hamamelis sığınağında bulduğumu ve mürettebatımla 

buluştuğumuzu. O kadar.” (s. 338-339) 

Arkadaşlar böyle bir hikâye uydursa da BSG Paramount ekibi, Nova, Thea ve Coen’e ulaştıktan 

sonra onları içeri verdikleri gazla uyutup sıkı bir şekilde bağlar. Ayrı ayrı oluşturdukları tecrit 

odalarına hapsettikleri bu üç kişiyi sorgulayan ekip, güvenmedikleri bu üç kişiye enfeksiyonun 

bulaşıp bulaşmadığı konusunda emin olmaya çalışır: “Ölümcül bir salgın yaşandı. Bu hastalığın 

suyun içinden yayıldığını düşünüyoruz. Siyah Taşocağı mürettebatının tamamına yayılmış, bizim 

457



 

mürettebatımız da kaptanımızla birlikte onun kurbanı oldu.” 

“Peki ya sağ kurtulan o bir kişi?” 

“O, eski Hamamelis sığınığında saklanıyordu. Bir fırtına esnasında mürettebatımdan ayrı 

düştüğümde buldum onu. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi göstermiyor ama size o kaya parçasını 

aciliyetle galaktik karantinaya almanızı tavsiye ediyorum. Oraya bir daha kimse adım atmamalı.” 

(s. 340) 

BSG Paramount ekibi tam ikna olmasa da söylenenleri kabul eder. Salgının gerçekleştiği kaya 

parçası ve bölgenin karantina altına alınmasına karar verilir. Kimse bir daha herhangi bir sebeple 

oraya gitmemelidir, çünkü bu salgının şakası yoktur.  

Salgın romanı kurgusu itibariyle uzay kolonileri arasındaki rekabeti anlatan fütürist bir roman 

olarak da tanımlanabilir. Çünkü hem karakterlerin cinsiyetlerinin karmaşık olması (Nova’nın 

eşcinsel veya transseksüel kimliğinin belirsizliği), hem de dünyayla ilgili hiçbir belirtinin romanda 

yer almaması romanın gerçek dışılığını artırıyor. Bu bağlamda irrasyonalizm, düş ve distopya, 

cinsel coşku, karamsarlık, kıyametçi fanteziler, gerçeküstücülük, dada ve absürd, teknoloji 

fütürizme gönderme yapan unsurlar olarak sıralanabilir.34 Romanda kurtulan üç kişinin akıbeti 

romanın devamı sayılan Bağışıklık’ta anlatılır. Kurtulduklarını düşünen bu üç kişi aslında BSG 

Paramount adlı gemide hapsedilmişlerdir. Bu hapisten kurtulmalarının tek yolu kaptıkları 

enfeksiyonu avantaja dönüştürüp kendilerini esir alanlarla savaşmaktır. Kâbustan kurtulduklarını 

düşündükleri bir anda tüm galaksiyi bir savaşa atma tehlikesi baş gösterir.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak isimleri aynı olan Salgın adlı romanlarda Ling Ma, New York ekseninde Shen 

Humması’nın yarattığı kaos, insan ölümleri ve insanın kendi türü üzerinde kurduğu hegemonyayı 

anlatırken insanlığın yarattığı medeniyetin bir virüsle nasıl ortadan silinebileceği ihtimalini 

hatırlatırken; Erin, Bowman, bilim kurgu tarzında yazdığı romanında bir uzay gemisinde kan 

yoluyla yayılan bir virüs yüzünden insanın nasıl canavarlaştığını ve kendi türünü yok etmeye 

çalıştığını anlatır. Her iki romanın da modern çağı eleştirdiğini ve insanlığın vahşetini hiçbir 

medeniyetin engelleyemeyeceği mesajı verdiği söylenebilir.  

 

 

                                                 
34Fuchs, Elinor, (2003). Karakterin Ölümü (Modernizmden Sonra Tiyatro). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, s. 67-68 
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ÖZET  

Yapılan çalışmanın amacı, işletme biliminde literatür çalışması az olan Endüstri 4.0 ile ilgili 

kavramsal birikime katkı sağlamanın yanısıra, Endüstri 4.0’a yönetim bilimi açısında stratejik bir 

başık açısı sağlamaktır. Çalışma, yönetim ve teknoloji bilim alanlarını kapsamaktadır. Yönetim ve 

organizasyon Bilim Dalından hareket ile teknolojinin dönemler itibariyle işletme yönetimini çeşitli 

oranlarda etkilediği ifade edilebilir. Ancak bu durum günümüze yaklaştıkça artmakta, yani 

teknolojinin yönetim bilimi ve organizasyon yapıları üserindeki etkisi de arttığı belirtilebilir. Bu 

etkiyi olumlu bir atmosferde ve bir süreç dahilinde yönetebilmek ise işletmeler açısından her 

zaman önemli bir konu olmuştur. Konunun bu önemden dolayı işletmelerin yönetiminde her 

dönem için alınan kararlar ile teknolojinin özellikle Endüstri 4.0 göz önüna alınarak entegrasyonu 

da hayati bir konu haline gelmektedir. Burada öne çıkan durumun, teknoloji yönetimi için önemli 

olan unsurların stratejik yönetimi tanımlayan ve varlığını işletmelerde somutlaştıran adımların 

birlikte ve bir uyum içerisinde entegre edilerek hem yapıya hem de organizasyonun üyelerine 

adaptasyonunun sağlanması olduğu ifade edilebilir. Yapılan çalışmanın bir ilk olması 

özgünlüğünü, yönetim bilimine olduğu kadar iş dünyasına bir kaynak teşkil etmesi de önemini 

açığa çıkartmaktadır.    

Anahtar Kelimeler : Endüstri 4.0, Teknoloji Yönetimi, Stratejik Yönetim, Organizasyon.  
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A STRATEGIC APPROACH IN BUSINESS MANAGEMENT 

THE PLACE OF INDUSTRY 4.0 IN TECHNOLOGY MANAGEMENT  

 

 

ABSTRACT  

The aim of the study is to contribute to the conceptual knowledge about Industry 4.0, which has 

few literature studies in business science, as well as to provide a strategic heading to Industry 4.0 

in terms of management science. The study covers the fields of management and technology 

science. Starting from the discipline of management and organization, it can be stated that 

technology affects business management at various rates from time to time. However, this situation 

is increasing as we get closer to the present day, in other words, it can be stated that the effect of 

technology on management science and organizational structures has also increased. Managing 

this effect in a positive atmosphere and within a process has always been an important issue for 

businesses. Due to this importance of the subject, the integration of technology with the decisions 

taken for each period in the management of enterprises, especially considering Industry 4.0, 

becomes a vital issue. It can be stated that the prominent situation here is to ensure the adaptation 

of both the structure and the members of the organization by integrating the important elements 

for technology management, the steps that define strategic management and embody its existence 

in businesses, together and in harmony. The fact that the study is a first reveals its originality and 

its importance as a resource for the business world as well as for management science.  

Keywords: Industry 4.0, Technology Management, Strategic Management, Organization.  
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GİRİŞ   

İşletme yönetimi alanında yapılan çalışmalar, bilimsel dönem içerisinde katagorize edildiğinde 

teknoloji ve teknoloji kaynaklı yaklaşımların ağırlıklı olarak etkili olduğu ifade edilebilir. Yönetim 

bilimi açısından klasik, neo-klasik ve modern yönetim dönemlerinde teknolojinin etkileri nispeten 

görülse de ağırlıklı olarak çevre ile daha çok sosyal ve ekonomi konularının yönetim ve 

organizasyon dünyasına etkileri üzerinde çalışılmıştır. Ancak özellikle bilgisayar ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin, diğer bir ifade ile “Yönetim Bilişim Sistemlerinin” yönetim bilimi 

içerisine entegre edilmesinin, modern sonrası çağdaş yönetim yaklaşımlarının açığa çıkmasında 

son derece önemli bir yere sahip olduğu ileri sürülebilir. Akabinde gelişen internet altyapısının 

imkan verdiği nesnelerin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi, sanal evren (Meraverse), 

artırılmış gerçeklik, otonom robotlar, büyük veri ve bulut bilişim vb. ileri teknolojik uygulamaların 

modern sonrası çağdaş yönetim anlayışında devrim niteliğinde değişimleri beraberinde getirdiği 

ve hatta yakın gelecekte ezberlerin bozulduğu farklı yönetim ve organizasyon anlayışlarının hakim 

olacağı bir düzleme doğru hızla gidildiği de ifade edilebilir. Baş döndürücü bir şekilde ve hızla yol 

alarak değişen yönetim ve organizasyon dünyasını etkileyen teknolojinin kendi seyrinde ve 

mecrasında yol alma ihtimali, diğer bir ifade ile yönetilmeden kendi haline bırakılması 

düşünülemez. Burada önemli olan bir konu, esasında makro ölçekte dünyaya yayılmış olan Tesla, 

Microsoft, Apple, Facebook vb. devasa şirketkerin ve MIT (Massachusetts Institute of Technolog) 

gibi teknoloji üreten merkezlerin mi ar-ge laboratuvarlarında elde ettikleri bilgiler ile teknoloji 

yönetimi altında bu seyrin izlendiği ve Endüstri 4.0’a geçildiği; yoksa sıradan şirketlerin ar-ge 

laboratuvarlarında mı adım adım ilerleyerek spontane olarak yapılan icatların Endüstri 4.0’ı 

tetikleyerek teknolojiyi yönettiği midir? Ancak yönetim bilimi penceresinden bu duruma hangi 

taraftan bakacak olursak olalım, değişimin mümkün mertebe öngörülerek ve proaktif bir 

yaklaşımla yönetilmeye çalışılmasının hayati önem taşıdığı ifade edilebilir. Bunu 

gerçekleştirebilmek içinse gerekli teknolojik altyapılardan, araçlardan ve sistemlerden 

yararlanmanın zorunluluğu açıkça görülmektedir. Yani teknolojinin tahminlenmesi, ne yolla elde 

edileceğinin saptanması, mevcutlar arasından seçimi, ne şekilde ve kimler tarafından kullanılacağı, 

teknolojinin doğru ve kişşisel beceriler ile kullanımıyla açığa çıkan bilginin işletmeye avantaj 

sağlayacak gizil/örtük bilgi haline getirilerek öğrenilmesi ve korunması, son olarak bütün bu 

aşamaların işletmeye adaptasyonunun diğer bir ifade “Teknoloji Yönetimi” olarak ifade edilen 

sürecin yönetilmesi gerekmektedir. Böylesine hayati bir sürecin analizi yapılacak olunursa, 
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içerisinde hayatta kalmanın, rekabet edebilmenin, ortalamanın üzerinde gelir elde edebilmek için 

değişimin ve uzun dönemli yönetilmesi gereken bir sürecin varlığı göze çarpmaktadır. Bir başka 

ifade ile “Stratejik Yönetimin” unsurları açığa çıkmaktadır. Bu durumdan teknoloji ve teknoloji 

yönetiminin doğasında var olan stratejiklik ile işletme yönetiminin doğasında var olan stratejik 

yönetimin de entegrasyonun gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 

 

İŞLETME BİLİMİNDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ 4.0’IN YERİ  

İşletme dünyasının özellikle son 40 yılda geçirmiş olduğu dönem içerisinde teknoloji hiç olmadığı 

kadar etkili olmuş ve dolayısıyla işletme yöneticiliği de bu akımdan etkilenerek yönetimde 

kullandığı araç ve donanımlarını bu etkiye göre şekillendirmiştir. Yönetim bilgi sistemlerini 

kullanmayan bir yönetici veya analizlerde ileri teknoloji yazılımlarından faydalanmayan bir finans 

yönetiminin düşünülemeyeceği açıktır. Yapay zeka, karar destek sistemleri, makine öğrenmesi, 

artırılmış gerçeklik gibi teknolojik platformların dünyanın neresinde olursanız olun toplantılar 

düzenleme ve üretimde karlılıktan, kontrollerde hata payını azaltmaya ve benzeri daha bir çok 

faydalı eylemi gerçekleştirerek işletmelerin yönetimine farklı bir dinamik getirdiği söylenebilir.  

Yöneticilerin teknolojik araçları ve sosyal medyayı kurumlarına fayda sağlayacak derecede 

kullanabilmeleri veya bilmeleri gerekmektedir. Yöneticilerin organizasyonlarını yeni nesil olarak 

tabir edebileceğimiz ve henüz şekillenmeye başlayan ve gizil bir değişken gibi örtük olarak tabir 

edebileceğimiz organizasyon yapılarına dönüştürebilmeleri veya en azından adapte edebilmeleri 

bir zorunluluk gibi görünmektedir. İnternet üzerinden ticareti uygun ürünlerin pazarlandığı 

şirketlerin yakalamış olduğu ticari başarı ve işlem hacimlerinin yanısıra borsa değerleri göz önüne 

alındığında değişimin de ne kadar önemli olduğu gün yüzüne çıkmaktadır. Bunun bir adım daha 

ilerisi olan Metaverse gibi sanal dünyaların meydana geldiği ve bunun üzerinde projelerin 

geliştirildiği düşünüldüğünde işletme dünyasının ve dolayısıyla işletme yönetimi ve organizasyon 

yapılarının da yakın gelecekte dönüşmek zorunda kalacakları yapıları tahminlemenin gerekliliği 

de ifade edilebilir.  

Durumun işletme dünyası ve yönetimi açısından önemine binaen ve teknolojik ürünlerin fazlalığı 

ve karmaşıklığı da göz önüne alındığında, bu aksiyonun işletmeler ve yöneticiler açısından 

avantaja dönüştürülebilmesi için bir süreç dahilinde yönetilmesinin gerektiği belirtilebilir. Ancak, 

“Teknoloji Yönetimi” olarak adlandırabileceğimiz bu süreç yönetiminin organizasyonlarda işe 

yaraması için stratejik kararlara adapte edilerek her kademede benimsenmesinin gerekliliği ifade 
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edilebilir. İşletmenin amaçlarına uygun şekilde belirlenerek geliştirilecek veya dışarıdan alınacak 

teknolojinin seçiminden, kimlerin kullanacağına ve eğitiminden taklitlerinden korunmasına ve 

organizasyona benimsetilmesine kadar bir dizi işlemin yer aldığı süreç yönetimini, işletmelerin 

stratejileri ile uyumlu hale yani bir diğer ifade ile adapte etmek gerekliliği açığa çıkmaktadır.  

Teknoloji yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayarak uzun vadede 

yaşamlarını devam ettirmeleri adına aldıkları stratejik kararları uyarınca, entelektüel ve maddi 

kaynaklarını sosyal ve mühendislik açılardan optimum düzeyde birleştirerek; mevcut ve edinimi 

olası teknolojileri ve gerekli nitelikli insan kaynağını amaçlara ulaşacak şekilde planlamak, 

koordine etmek ve yürütmektir. Yönetim biliminde sosyo-teknik yaklaşım temelinde beliren bu 

adaptasyon yani teknoloji ve stratejinin entegrasyonu değişimi yönetmek adına önemli bir adımdır.  

Tanımlama: Tehdit ve fırsatların tanımlanabilmesi için gerekli olan teknolojik yatkınlıklara 

dikkat çekilmektedir. İlgili pazarlara ile kurum içi ve kurum dışındaki teknolojilere yönelik veriler 

elde edilerek, yapılacak değerlendirme sonucunda geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmayı ifade 

etmektedir (Çetindamar vd, 2013). 

Edinim: Bir işletmenin etkinlik adına gerekli olan teknolojileri nasıl elde edeceği “teknolojik 

edinim” olarak ifade edilmektedir. Bu edinimin teknoloji satın alma, diğer kurumlarla işbirliği 

yaparak teknoloji geliştirme ve kurum içi ar-ge biriminde teknoloji geliştirme yolıyla olabilir.  

Seçme: Stratejik planlamanın başlıca unsuru olarak kabul edilen “seçme”, teknolojilerin seçimine 

yönelik önemli kararların alınması ve teknolojiye dair yetkinliklerin tanımlanarak listelenmesini 

ifade etmektedir.  

Kullanım: Teknolojik uygulamalardan sağlanan her çeşit kazanımla ilgili bir süreci ifade eden 

kullanım, aynı zamanda hizmet ya da ürünlerin performanslarını yükseltmek amacıyla 

gelişmelerden veya yeni teknolojilerden faydalanmayı ifade eder. Yalnızca ticarileştirmeden ibaret 

olmayan kullanım, teknolojinin en uygun şekilde (Evrim/Etkinlik) uygulanmasını, 

benimsenmesini ve işleme alınmasını da ifade etmektedir.  

Koruma: Gizil yetenek ve örtük bilginin ustaca kullanılması anlamında uzmanlığın yanısıra 

sistemler, hizmetler ve ürünler için gerekli bilgilerin korunmaya çalışılmasıdır. Teknolojik veya 

entelektüel olsun, varlıklar arasında önemli bir yeri bulunmaktadır.  

Öğrenme: Performansı yükseltmek için yeni bilginin açığa çıkarılması, edinilmesi ve kullanılması 

anlamına gelen öğrenme, bir işletmenin organizasyon olarak mevcut bilgiyi sistem, hizmet ve ürün 

anlamında var edebilme ve kurumun geneline yaymayı motive edebilme becerisidir.  
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Adaptasyon: Teknoloji yönetiminde adaptasyon, yeni teknolojinin organizasyonca benimsenme, 

birimlere entegresayon ve kullanım isteğinde olma arzusu yaratma çalışmalarıdır. Organizasyonu 

ve çalışanları değişen ve ilerleyen teknolojik donanımlara hazırlama, eğitme ve uyumlaştırma 

çabalarıdır (Akkoyun, 2020).  

Teknoloji Yönetimi’nin tanımında yer alan belirleyici faktörlerden anlaşılabileceği gibi, teknoloji 

yönetimi başat unsurlarının stratejik yönetim ile entegrasyonu gerekmektedir.  

Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi evresinde, bilgi ve bilinç düzeyleri dahilinde her 

düzeyden yönetici olabileceği gibi özellikle genel müdür ve CEO’ların da yer alabileceği üst düzey 

yöneticiler ile birlikte yönetim kurulunda yer alan, sermaye sahipliği olan yöneticilerin yanısıra; 

alanlarında uzman stratejist veya strateji kurumlarının oluşturduğu profesyonel uzman 

stratejistlerin  görevlendirilmeleri kastedilmektedir.  

Stratejik analiz evresinde, işletmenin var olduğu genel (uzak) ve iş (yakın) çevre unsurlarının 

içinde bulunulan zaman açısından durumunun  incelenmesi ve işletme iç unsurların değerlemesiyle 

ilgili süreç kastedilmektedir.  

Stratejik yönlendirme evresinde, işletmenin na tür mal veya hizmeti üreteceği, kullanacağı 

teknoloji ve hangi pazarlarda bulunulacağı gibi durumların nitelendiği yapılan işin tanımı; 

işletmenin var oluş nedenini belirten misyonu; işletmenin gelecekte hayal ettiği durumun ifadesi 

olan vizyonu ve işletmenin gerçekleştirdiği işler sonucu elde etmek  istedikleri sonuçları olan amaç 

ve hedefleri kastedilmektedir.  

Strateji oluşturma evresinde, işletmenin  imkanları dahilinde yerine getirebilecekleri çeşitli 

stratejilerin belirlenmesi, bu stratejilerin seçiminde belirleyici olan krityerlerin belirlenmesi ve son 

olarak alternatifler içerisinden işletmenin amaç ve hedeflerine en uygun seçimin  yapılması ifade 

edilmektedir.  

Stratejik uygulama evresinde, seçilen stratejilere uygun örgütsel yapının kurulması ve kurulan 

örgütsel yapıda görev yapacak insan kaynaklarının seçimi, atanması ve eğitimi ile birlikte 

stratejilerin uygulamalarını ve gerektiğinde değişimleri gerçekleştirebilecek esneklikte yönetim 

biçimlerinin, uygun liderlik tayini ve uygun örgütsel iklimin  hazırlanması gibi uyumlaştırma 

çabalarının yanısıra; her türlü işletme kaynaklarının ve bilgi sistemlerinin harekete geçirilmesi gibi 

plan, program ve gütçeleme gibi uygulama ve çalışmaları ifade edilmektedir.  

Stratejik kontrol evresinde, ise stratejik yönetimin bütün safhalarında daha önceden belirlenmiş 

olan hedeflerin stratejilerin uygulanması sonucu elde edilen performansın ile karşılaştırılarak, 
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işletmenin stratejik amaçları ile uygunluğunun ortaya konulması ifade edilmektedir.  

İşletme yönetiminde stratejikliğin önemine ve değişimin hızından dolayı kısa, orta ve uzun vadeli 

dönemlerin günümüzde daha kısa zamanları ifade ettiği düşünüldüğünde organizasyonlarda yeni 

yeknolojinin en kısa zamanda adaptasyonu da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, teknoloji 

yönetimi unsurlarının stratejik yönetim sürecinin aşamaları bakımından ele kesişen noktaları 

belirlemek faydalı olabilir.  

Öncelikle teknoloji yönetimine ait bütün unsurlarda stratejik bilinç ile hareket edilmesi gerekliliği 

açıktır. Teknolojinin tahminlenmesi olarak adlandırabileceğimiz “Tanımlama” işletme içi ve 

işletme dışı analizler yapılırken fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesinde en önemli kriterlerden olan 

teknoloji yönünden stratejik analiz ile yakından ilişkili olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 2: Teknoloji Yönetimi ve Stratejik Yönetim Entegrasyonu 

Tanımlayıcı Boyutlar Tanımlama Seçme Edinme Kullanım Koruma Öğrenme Adaptasyon 

Stratejik Bilinç Oluşturma X X X X X X X 

Stratejistlerin Belirlenmesi ve 

Atanması 
       

Stratejik Analiz X       

Stratejik Yönlendirme  X  X   X 

Strateji Oluşturma        

Stratejik Uygulama   X  X X X 

Stratejik Kontrol      X  

Kaynak: Yazar tarafından geliştirilmiştir. 

 

Stratejik bilincin oluşturulmasından stratejik uygulama aşamasına kadar sürecin adı olan stratejik 

planlamanın teknoloji seçimi ile gerekli teknolojiye dair kritik özelliklerin listelenmesi yönünden 

ilişkili olduğu belirtilebilir.  

Bununla birlikte stratejik uyumlaştırma çalışmalarında gerekli olan teknolojinin tanımı açısından 

ve işletme amaç ve hedeflerine uygun teknolojinin seçimi adına ilgili olduğu ifade edilebilir.  

Gerekli teknolojinin ne yolla elde edileceğinin saptanması olan edinimin stratejik uygulama 

açısından plan, program ve bütçeleme yönünden ilişkili olduğu belirtilebilir.  

Kazanım, performans ve ticarileştime anlamında kullanımın, amaç ve hedefler bakımından 

stratejik yönlendirme ile ilişkili olduğu ileri sürülebilir.  

Teknolojinin doğru ve kişşisel beceriler ile kullanımıyla açığa çıkan bilginin işletmeye avantaj 

sağlayacak gizil/örtük bilgi haline getirilerek öğrenilmesi ve korunması olan “öğrenme ve koruma 
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ile öğrenmenin gerçekleşip yayılması adına örgütsel iklim ve kontroller sonrası aksaklıkların 

giderilmesinin ardından öğrenme gerçekleştiğinden kontrol aşamaları ile ilişkili olduğu ifade 

edilebilir.  

Son olarak yeni teknolojinin organizasyonca benimsenme, birimlere entegresayonu ve kullanım 

isteğinde olma arzusu yaratma, organizasyonu ve çalışanları değişen ve ilerleyen teknolojik 

donanımlara hazırlama, eğitme ve uyumlaştırmanın yanısıra bütün bu aşamaların işletmeye 

adaptasyonunun (Teknolojik Adaptasyon) uyumlaştırma çalışmaları yönünden stratejik uygulama 

ve amaçlar ve hedefler yönünden stratejik yönlendirme ile ilişkili olduğu belirtilebilir.  

 

SONUÇ  

Sonuç olarak, yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, yeni nesil yönetim bilişim 

sistemleri gibi Endüstri 4.0 teknolojileri üretimden ziyade yönetim düzlemninde istisnalarla 

yönetimde olduğu gibi, üst düzey yöneticinin önemli ve stratejik konulara daha faazla zaman 

ayırabilmesi için de elzem bir özelliğe sahiptir. Karar destek sistemleri yine yönetim düzeyinde ve 

üretim düzeyinde yararlanılabilecek sistemlerdendir. Artırılmış gerçeklik ile hologram olarak 

yöneticiler, bir araya gelmeden toplantılar yapabiliyor ve hem zaman hem de masraftan fayda 

sağlayabiliyorlar. Daha bir çok faydasını ve kullanım alanlarını artırabileceğimiz Endüstri 4.0 

teknolojilerindeki eşiğin sosyal dengeyi bozmama olduğunu ifade edebiliriz.  

Günümüz teknolojisinin varmış olduğu en son noktada yer alan Endüstri 4.0 teknolojilerinin 

işletme yönetiminin başarısı adına teknoloji yönetimi içindeki yerinin önemi yadsınamayacak 

derecede büyüktür. Ancak, sosyo-teknik yaklaşım gereği teknolojinin de en nihayetinde sonuç 

olmayıp sadece bir araç olduğu ve uzun vadeli sonuçlara hizmet etmeyecek kısa ve orta vadeli 

düşüncelerin başarısız sonuçlanma ihtimalinin de yüksek olacağını belirtmek gerelidir.  

Bununla birlikte başta Endüstri 4.0’ı dünyaya ilk dafa deklare eden iki ülke olan Almanya ve 

Japonya’nın, teknolojiden ve teknik ilerlemeden korkulmaması gerektiğinin altını çizerek Toplum 

5.0’ı dizayn etmeye çalışmalarının bir noktaya işaret ettiği açıktır. Başta çevre sorunları ve 

yaşlanan nufusu ile sürerek gelecekte çıkması muhtemel daha bir çok sosyal sorunu çözebilmek 

adına çalışmalar da halihazırda yapılmaktadır. Bu anlamda sosyo-teknik dengeyi kurabilmek 

önemlidir. “Süper Akıllı Toplum” olarak da adlandırılan Toplu 5.0’ın, dijitalleşme ve yapay 

zekâdan hareket ile  toplumsal yaşamı odağına alarak, insanların teknolojiyle ilişkisinin optimal 

biçimde sağlanması adına çalışan bir toplum modeli olduğu ifade edilmektedir Keidanren (2018). 
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Toplum 5.0’ın, teknolojik yenilikleri insanlığa en faydalı şekilde adapte etmek ve toplumsal 

sorunlara çare bulmak gibi amaçlarının olduğu ifade edilmektedir. Ancak, bugüne kadar çevresel 

sorunların meydana gelmesinde büyük katkısı olan gelişmiş ülkelerin, Paris İklim Anlaşmasına 

imza atmasına rağmen vaatlerini yerine getirmemeleri de ayrıca bir çelişki yaratmaktadır. Bu 

nedenledir ki, her toplumun kendi teknoloji ve sanayi gelişimlerini de göz önünde bulundurarak 

kültür başta olmak üzere kendi dinamikleri üzerinde sosyo-teknik dengeyi gerçekleştirmelerinin 

daha etkili sonuçlar doğuracağı ifade edilebilir.  
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ÖZET 

Ülkelerin temel amacı ekonomik büyüme ve kalkınmadır. Toplumun refah seviyesini arttırmak 

için uygulanan politikaların etkileri reel ekonomiye zaman içinde yansımakta ve iktisadi gelişim 

sağlanmaktadır. Bununla birlikte küreselleşme olgusu ile başlayan süreçte iktisat politikalarının 

yanı sıra dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan hastalık, savaş, finansal kriz vb. sebeplerle 

meydana gelen ekonomik şoklar ülkelerdeki mal ve hizmet üretimi, pazarlar, istihdam düzeyi, 

ithalat/ihracat oranı, yatırım, fiyat seviyesi, satışlar, maliyetler, kaynak dağıtımı gibi konularda 

mevcutta var olan sorunları kronikleştirebilmektedir. Ülkelerde faaliyet gösteren sektörlerin sorun, 

ihtiyaç ve talep analizlerini gerçekleştirmek ekonomideki riskleri ve fırsatları görebilmek için bize 

bilgi sağlamaktadır. Iğdır hızlı gelişen bir il olarak pek çok güçlü yanının olmasına ve gelişme 

potansiyeli yüksek olan iller arasında olmasına rağmen ülke çapında rekabetçilik endekslerinde 

son sıralarda yer almaktadır. Iğdır’ı kalkındırmak için reformist bir atak gerekmekte ve doğru 

gelişme hamleleri ile piyasadaki sorunları bularak ihtiyaçları ve talepleri belirlemekle mümkündür. 

Bu çalışma Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı meslek komite üyelerinin pandemi döneminde 

karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ele almaktadır. Iğdır Ticaret Odası’na bağlı Meslek 

Komitelerinden elde edilen bilgiler ve veriler düzenli bir şekilde toplanmaya devam edildiğinde 

sektörel faaliyetlere ilişkin pro-aktif stratejileri geliştirmekte politika yapıcılara bir yol haritası 

niteliği taşıyabilecektir. Bu çalışmanın Iğdır ili için sürekliliğinin sağlanması Iğdır’ın diğer iller 

arasındaki konumunu düzenli olarak takip edilmesinin sağlanmasını ve tehditlerin önceden 

öngörüp önlemlerini alabilmesini, yeni fırsatlar yaratabilmek adına büyük önem taşımaktadır. 

Doğru, güncel ve yerinde veri ile doğru stratejiler geliştirebilmek Iğdır’ın refah düzeyini 

yükseltirken diğer iller ile rekabet edebilme gücünü arttıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sorun Analizi, Ticaret Odası, Pandemi, Rekabetçilik, Iğdır İli 
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PROBLEM, NEED AND DEMAND ANALYSIS OF IĞDIR CHAMBER OF 

COMMERCE VOCATIONAL COMMITTEES 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of countries is economic growth and development. The effects of the policies 

implemented to increase the welfare level of the society are reflected in the real economy over 

time and economic development is achieved. However, in the process that started with the 

phenomenon of globalization, besides economic policies, diseases, wars, financial crises, etc. that 

emerged anywhere in the world. Economic shocks that occur due to various reasons can chronicle 

existing problems in countries such as production of goods and services, markets, employment 

level, import/export ratio, investment, price level, sales, costs, and resource allocation. Performing 

the problem, needs and demand analyzes of the sectors operating in the countries provides us with 

information to see the risks and opportunities in the economy. Although Iğdır has many strengths 

as a rapidly developing province and is among the provinces with high development potential, it 

is at the bottom of the countrywide competitiveness indexes. A reformist attack is required to 

develop Iğdır and it is possible to identify the needs and demands by finding the problems in the 

market with the right development moves. This study deals with the problems and solution 

suggestions faced by the members of the professional committee members registered with the Iğdır 

Chamber of Commerce during the pandemic period. When the information and data obtained from 

the professional committees of the Iğdır Chamber of Commerce continue to be collected regularly, 

it will serve as a roadmap for policy makers in developing pro-active strategies regarding sectoral 

activities. It is of great importance to ensure the continuity of this study for the province of Iğdır, 

to ensure that Iğdır's position among other provinces is followed regularly, to foresee the threats 

and to take precautions, in order to create new opportunities. Developing the right strategies with 

accurate, up-to-date and on-site data will increase the welfare level of Iğdır and increase its 

competitiveness with other provinces. 

Keywords: Problem Analysis, Chamber of Commerce, Pandemic, Competitiveness 

  

473



 

GİRİŞ 

İllerin ekonomik canlılığı ve etkinlikleri üretim, altyapı, finansmana erişim, ticaret hacmi derinliği, 

hizmet verimliliği, finansmana erişilebilirlik, istihdam, kalifiye eleman, yatırımlar, mevzuat, 

sektörel dinamikler, teşvikler vb. değişkenlere bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda illerin 

demografik özellikleri ve bulundukları coğrafik konumları da illerin rekabetçilik güçlerini ve 

ekonomik gelişmişlik düzeylerinde etkili olmaktadır. SEGE (2019) yayınladığı İllerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına göre Iğdır 81 il arasında 70. sırada yer almaktadır. Özkubat 

ve Selim (2019)’in mekânsal ekonometrik analizi ile hazıradığı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksine göre ise 76. Sırada yer almaktadır. URAK (2018) İller arası Rekabetçilik Endeksine 

göre 2016-2017 yılında Iğdır 77. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Iğdır rekabet gücü en düşük 

10 il arasında yer aldığı görülmektedir. Pandemi ile birlikte 2020 yılında dünyada küresel çalışma 

süresinin yüzde 8,8’i kaybedilmiştir. Bu kayıp, 2009 küresel mali krizinde yaşanan kaybın yaklaşık 

dört katıdır. Ayrıca, istihdam kayıplarının yüzde 71’i (81 milyon kişi), işsizlikten ziyade işgücü 

dışında kalmaktan kaynaklanmıştır (TUİK, 2020). Iğdır’ın ticari faaliyetlerinin gelişmesinde 

yerinde ve zamanında geliştirilecek pro-aktif stratejiler kritik önem taşımaktadır. Iğdır’da özel 

sektör kuruluşlarının çıkarlarını koruyan ticaret faaliyetlerini temsil eden, teşvik eden, yatırımları 

organize eden, istihdam yaratan ve yerel vergi tabanını geliştiren kuruluş Iğdır Ticaret Odasıdır. 

Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı firmalar 10 meslek komitesi altında toplanmıştır. 1. Meslek 

Komitesinde Tekstil-İmalat ve Giyim, 2. Meslek Komitesinde Gıda, 3. Meslek Komitesinde 

Elektrik-Elektronik, Bakım Servisleri ve Parça Üretimi 4. Meslek Komitesinde İnşaat, 5. Meslek 

Komitesinde Kuyumcular, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, 6. Meslek Komitesinde 

Hayvancılık, Tarım ve Kooperatifler 7. Meslek Komitesinde Lokanta-Yeme İçme Turizm ve 

Seyahat, 8. Meslek Komitesinde Nakliye, 9. Meslek Komitesinde Özel Eğitim Kurumları ve 

Sağlık, 10. Meslek Komitesinde Petrol Otomotiv ve Yedek Parça sektörlerindeki firmalar yer 

almaktadır. 2020 itibariyle Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 165 ihracatçı firma bulunmaktadır. Iğdır 

Ticaret Odasının 2021 yılı itibariyle toplamda 1948 üyesi bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma Iğdır 

Ticaret Odası çatısı altındaki 10 meslek komitesinin 1948 üyesi arasından 80 temsilcisi tarafından 

ortaya konan ticaret, üretim ve hizmet ortamında karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ele 

almaktadır. Bu çalışma ile Iğdır ili özelinde politika yapıcılar için yerel ekonominin gelişmesi 

adına önemli bir yol haritası oluşturulması amaçlanmıştır. 
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IĞDIR İLİNİN DİNAMİK SEKTÖREL ANALİZİ 

Iğdır İli, Doğu Anadolu Bölgesinde mikro klima özelliği gösteren verimli sulanabilir bir ovada yer 

almaktadır. Merkezle birlikte 4 ilçeye sahip olan Iğdır ilinin nüfusu 197.456’dır. Bir başka deyişle 

ülke nüfusunun %0,24’ü Iğdır’da yaşamaktadır. Iğdır’da kişi başına düşen GSYİH 6.098$ olup 

ilin ülke GSYİH içindeki payı %0,14’tür. İlin ülke ihracatı içindeki payı %0,05’tir. Bunun yanında 

Iğdır 6. Teşvik Bölgesinde yer almaktadır (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020).  Iğdır’da 

kooperatif ve birlik gibi örgütler hem nicelik hem de nitelik olarak yeterli düzeyde olmaması 

üretimin sürdürülebilirliğini zorlaştırmakta, pazarda rekabet edebilirliği ve üretim verimliliğini 

azaltmaktadır. İllerin ekonomik gelişmişliği imalat sanayi sektöründe yapılan yatırımlar ve üretim 

kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Iğdır, Türkiye ortalamasının altında yer almakla birlikte son 

yıllarda hizmet ve sanayi sektörlerindeki istihdamda artışın olduğu ve tarım alanındaki istihdamın 

azaldığı görülmektedir. Şehirleşme oranının artması ile birlikte şehirlerde yaşayanların sadece 

hizmet veya sanayi sektöründe istihdam edilebilmektedir. Sanayi ve hizmet sektörleri, altyapı 

sorunları, nitelikli istihdam, ulusal büyük pazarlara ve hammadde kaynaklarına uzaklık, tanıtım 

eksikliği gibi bazı sorunlardan dolayı oldukça yavaş bir ekonomik gelişme kaydetmektedir (Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı, 2020). Iğdır’daki hizmet sektörü ulaştırma ve depolama olmak üzere toptan 

ve perakende ticaret, inşaat, idari ve destek faaliyetleri (muhasebe, sekreterlik vb.), eğitim ile insan 

sağlığı, sosyal hizmet ve çağrı merkezi faaliyetleri alanında yoğunlaşmaktadır (SERKA, 2016).  

Iğdır ilindeki sanayi işletmelerinin; çalışan sayısına göre %62,34’ü mikro, %33,77’si küçük ve 

%3,9’u orta ölçeklidir. Iğdır OSB’de işgücü sayısı 5-100 kişi arası çalışan istihdam eden küçük 

çapta bims, çöp konteynırı ve galvaniz kaplama, damper ve treyler üretimi, yapı kimyasalları 

imalatı, asansör parça ve aksamları, yalıtım malzemeleri, ahşap doğrama ile süt ve süt ürünleri 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Iğdır’a 24 km mesafedeki Iğdır OSB, toplam 105 sanayi 

parselinden oluşmaktadır. OSB dışında ise tır parçaları üretimi (treyler brandası, çadır), lastik 

kaplama ve plastik ürünler üretilmektedir. Iğdır ilindeki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı 

incelendiğinde; ilk sırada %33,77 ile gıda ürünleri, ikinci sırada %22,08 ile metalik olmayan 

mineral ürünler, üçüncü sırada ise %12,99 ile kauçuk ve plastik sektörler yer almaktadır (Sanayi 

ve Ticaret, Bakanlığı, 2019). Iğdır ilinde sanayi sektörünün istihdamında %28,90 ile gıda ürünleri, 

%19,75 ile metalik olmayan mineral ürünler ve %14,86 ile giyim eşyaları sektörleri ilk üç sırada 

yer almaktadır (SERKA, 2016). İldeki tek maden yatağı Tuzluca sahasındaki kaya tuzu yatağı olup 

özel sektör tarafından işletilmektedir (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2020). Iğdır kalkınmada 
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öncelikli iller arasında (6. bölgede) olduğundan, sermayesi yetersiz olan yatırımcılara OSB’de 

ücretsiz arsa tahsis edilmekte ve devletin verdiği hibe ve desteklerden de faydalanmaları 

sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından sağlanan teşvikler 2019 yılı itibariyle 2.833.133 TL’dir. 

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler ise 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde 2020 yılı sabit 

fiyatlarıyla toplam 162.295 TL’dir. Iğdır İlinde Yıllara Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri 

Sayısı 11 ve Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Sabit Yatırım Tutarları 114 Milyon 

TL’dir (Sanayi ve Ticaret, Bakanlığı, 2019). 

Iğdır’ın ihracatı imalat sanayi, tarım ve ormancılık ve toptan ve perakende ticareti üzerinedir. 

İmalat sanayisi alt ürün gruplarındaki ihracatına bakıldığında yapı malzemeleri, gıda, kimya, 

metal, makine, tekstil ve hazır giyimin ön plana çıktığı görülmektedir. Iğdır’ın ihraç ürünleri 

genellikle düşük veya orta teknolojili ve ikamesi kolay ürünlerdir. Son altı yılda imalat sanayinin 

İl ihracatındaki payı %97,06 ile %98,91 arasında, İl ithalatındaki payı ise %75,36 ile %87,78 

arasında değişmiştir. 2019 yılında imalat sanayinin il ihracatındaki payı %98,71, il ithalatındaki 

payı ise %86,99 olmuştur (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2019). Iğdır’da katma değeri en yüksek 

üretim metal sektöründedir. Metalden el arabası, dış cephe iskele, çöp konteyneri, tel örgü ve tel 

çit, ferforje, baz istasyonu ve trafik direkleri gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde sadece Iğdır’da 

üretilen ve ihraç edilen ürünler bulunmaktadır. İl için katma değeri en yüksek olan diğer bir sektör 

kimya sektörüdür. Başta temizlik ürünleri olmak üzere ilde üretimi yapılan ve önemli ihracat 

kapasitesi bulunan ürünler üretilmektedir. Özellikle 6. Bölge teşviklerinin yürürlüğe girmesinin 

ardından Iğdır’da tekstil imalatı önemli bir ivme kazanmıştır. İstanbul’daki çok sayıda Iğdırlı 

tekstilci yatırımlarını Iğdır’da yapmışlardır. Gıda sektöründe ise doğal ürünlerin işlendiği, 

paketlendiği ve ihraç edildiği görülmektedir. Bunun yanında ilde özellikle İran ve Azerbaycan’a 

yönelik serum, şırınga, lastik, yara bandı, ameliyat eldiveni, sargı bezi, sıhhi kâğıt ürünleri gibi 

basit sağlık gereçlerinin üretilmesine yönelik girişimlerde bulunulmuştur (SERKA, 2016). 

İlin üç ülkeye sınır komşusu olması sınır ticaretini de ilin ekonomik olarak gelişmesi açısından 

önemli bir unsurdur. Altyapı yatırımlarını hızlandırması, bölge ekonomisine canlılık getirmesi ve 

yeni istihdam alanları ile girişimciliği teşvik etmesi gibi etkileri nedeniyle dış ticaret ve lojistik 

sektörü, Iğdır’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında üst sıralara çıkmasında önemli katkılar 

sağlayacak sektörlerden biridir. Iğdır ili Nahcivan (Azerbaycan), İran ve Ermenistan olmak üzere 

üç ülkeye sınır komşusudur. Sınır ticareti kapsamında Azerbaycan ve İran ile gümrüksüz ticaret 

yapabilmesi ildeki toptan ve perakende ticaret faaliyetlerini canlı tutmaktadır. Diğer taraftan ilin 
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sanayi ürünlerinin komşu ülkelerde bilinirliği yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Ayrıca ildeki 

işletmelerin komşu ülkelerdeki fuarlara katılım sayısı çok sınırlı düzeyde kalmaktadır (Tutar vd., 

2013). 2019 yılında önceki yıla göre %15,2 azalan ihracat 73,3 milyon dolara, %26,9 azalan ithalat 

ise 15,3 milyon dolara gerilemiştir. 2019 yılında 171,5 milyar dolar olan ülke ihracatının %0,043’ü 

ve 202,7 milyar dolar olan ülke ithalatının ise %0,008’i Iğdır ili tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında Iğdır ili Türkiye genelinde ihracatta 55. sırada, ithalatta ise 67. sırada yer almaktadır. 

Komşu ülkelerden özellikle de Nahcivan’dan gıda maddelerine oldukça fazla talep vardır. Iğdır’ın 

komşuları olan Azerbaycan ve İran tekstil, ev tekstili ve hazır giyim ürünleri için büyük ve hazır 

bir pazardır (SERKA, 2016). 

İlde güneş enerjisi yatırımları, tarıma dayalı sanayi, fabrikasyon metal ürünleri, ahşap ürünleri 

imalatı ve tekstil sektörü ön plana çıkmaktadır. Gıda işleme ve paketleme, biyogaz, metal ürünler 

imalatı, hazır giyim gibi emek yoğun sektörler Iğdır’da yatırım için uygun şartlara sahiptir. 

Iğdır’da 2001-2019 döneminde çeşitli sektörlerce 2’si yabancı, 124’ü yerli sermayeli olmak üzere 

toplam sabit yatırım tutarı 534 milyon TL olan, 126 adet yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yerli 

sermaye, toplam sermaye dağılımının %97’sini oluşturmaktadır. En fazla teşvik belgesi imalata 

(%50) ve hizmet sektörüne (%44’ü) verilmiştir. Sabit yatırımlar açısından ise en fazla yatırım 

teşviki imalat (%31’i) ve hizmet (%61’i) sektörlerine yapılmıştır (SERKA, 2016). Turizm 

açısından bakıldığında Iğdır çevre illere nazaran daha sınırlı sayıda veya konaklamayı 

gerektirmeyecek nitelikte turizm unsurlarına sahip olsa da kentin nüfusunun artması, Van-Kars 

turizm koridoru üzerinde yer alması, Havalimanına sahip olması, İran ve Nahcivan’dan alışveriş 

için insanların gelmesi ve çeşitli firma temsilcilerinin ticari amaçlı ziyaretleri Iğdır’da şehir 

otelciliği hızla gelişmesini sağlamıştır. Kapalı sınır kapılarının bulunması ve tanıtım konusundaki 

eksiklikler sektörün il ekonomisine olan katkısını beklenen düzeyden uzaklaştırmaktadır (Tutar 

vd., 2013). İlde nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, istihdam imkânlarının geliştirilmesi 

ildeki öncelikli sektörlerin etkinleştirilmesi için büyük bir etkendir (Tutar vd., 2013). Pandemi 

nedeniyle küresel düzeyde ekonomiler ve istihdam piyasaları hem arz hem de talep şoku 

yaşamıştır. İşgücü talebi, belirsizlik ve üretimde yaşanan düşüş nedeniyle azalırken işgücü arzında 

da düşüş gözlenmiştir. Iğdır ilinde açık iş oranı %0,3 olarak tespit edilmiştir. Iğdır ilinde en fazla 

imalat sektöründe eleman temininde güçlük çekilmektedir. Meslekler ele alındığında Iğdır ilinde 

em fazla kesimci (konfeksiyon) mesleğinin yer aldığı görülmektedir. Bu mesleği ise Ahşap Kapı 
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İmalatçısı mesleği takip etmektedir. Eleman teminde güçlük çekilmesinde en fazla işin belirli 

süreli/mevsimlik/geçici olması yer almaktadır (TUİK, 2020).  

 

IĞDIR TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİNİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ve 

BEKLENTİLER 

Çalışma Iğdır Ticaret Odası aracığıyla komite üyelerine e-mail yoluyla gönderilen kapalı uçlu 

anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada İstanbul Ticaret Odasının ticari faaliyet endeksi 

anketi kullanılmıştır. Iğdır Ticaret Odasına bağlı meslek odalarının sorunları Türkiye İstatistik 

Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MÜSİAD ve Türkiye Bankalar Birliği ve 

İstanbul Ticaret Odası gibi kurumlar tarafından yayınlanan ticari faaliyetler ile ilişkili 

göstergelerden elde edilmiştir. Bu göstergeler üretim miktarı, yeni sipariş, stok miktarı, yatırım 

miktarı (yatırım harcaması), ihracat miktarı, ithalat miktarı, (ara mal kullanımı), istihdam, satış 

fiyatı, alınan karşılıksız çek veya senet sayısı (mali durumda zor durumda olan firmalar), satış 

miktarı, birikmiş sipariş miktarı, tedarikçi mal temini, finansman maliyeti, enerji maliyeti, işgücü 

maliyeti, kamu yükü (vergi, prim, vb.), döviz kuru maliyetleri gibi göstergelerden oluşmuştur. Bu 

göstergelerden yola çıkarak Iğdır ticaret odasının meslek örgütlerinin sorunları maliyet artışı, 

sektör kaynaklı sorunlar, vergi yükü, döviz kuru, küresel belirsizlikler, rekabet, ekonomik ve siyasi 

belirsizlik, talep daralması, mevzuattan kaynaklı üretim sorunları, finansman sorunları, tahsilat 

sorunları, teşvik, bürokrasi, altyapı eksikliği, işçi ve işveren sorunları, üretim, aşırı fiyat artışı, 

denetim, kalifiye personel eksikliği, kayıt dışı, hammadde ve tanıtım değişkenleri altında 

toplanmıştır.  Tespitlerin yapılmasında komite gruplarının yaşadığı sorunlar önem sırasına göre 

yüzdelik olarak verilmiştir. Anketlerde katılımcı firmaların ölçeklerine ilişkin değerlendirme 

çalışan sayısına göre yapılmıştır. Iğdır’da çalışmaya katılan meslek komitesi üyelerinin %5’i orta 

ölçekli ( 50-250 kişi arasında çalışanı olan ), %49’u küçük ölçekli ( 11-49 kişi arasında çalışanı 

olan ) ve %46’sı ise mikro ölçekli ( 1-10 kişi arasında çalışanı olan ) firmalardır. Iğdır Ticaret 

Odasında kayıtlı meslek komitesi üyelerinin faaliyet alanları ise firmaların ana faaliyet alanlarına 

göre ticaret, üretim ve hizmet olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan firmaların %10’u üretim 

alanında, %45’i hizmet alanında ve %45’i ise ticaret alanında hizmet vermektedir. Her bir meslek 

komitesine özgü tespitler ve çözüm önerileri komite başlıkları altında toplanmıştır. Firmaların 

%98’i ticari faaliyet alanında sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada her meslek grubunun 

tespit edilen her soruna aynı önceliği göstermediği görülmektedir. Firma büyüklükleri ve faaliyet 
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alanları bu önceliğin değişmesinde etkili olmaktadır. Anketler 2021 yılı Mart-Nisan ayları arasında 

uygulandığı için analizler ve çözüm önerileri sadece pandemi dönemindeki sektörel trendleri 

yansıtmaktadır. Iğdır Ticaret Odası meslek komitesi katılımcılarının Meslek Komitelerinde yer 

alan üye sayıları ile çalışamaya katılan meslek komitesi üyelerinin dağılımı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 15: Anket Çalışmasına Katılan Meslek Komitesi Üye Sayıları 

1. Meslek Komitesi: Tekstil-İmalat ve Giyim 111 29 

2. Meslek Komitesi: Gıda 242 8 

3. Meslek Komitesi: Elektrik-Elektronik, Bakım Servisleri ve Parça Üretimi  176 5 

4. Meslek Komitesi: İnşaat 449 5 

5. Meslek Komitesi: Kuyumcular, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 85 6 

6. Meslek Komitesi: Hayvancılık, Tarım ve Kooperatifler 132 7 

7. Meslek Komitesi: Lokanta-Yeme İçme Turizm ve Seyahat 98 5 

8. Meslek Komitesi: Nakliye 354 5 

9. Meslek Komitesi: Özel Eğitim Kurumları ve Sağlık Kurumları 115 5 

10. Meslek Komitesi: Petrol Otomotiv ve Yedek Parça 186 5 

 

Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı meslek komitesi üyelerinin pandemi döneminde yaşadıkları sorunları 

ve komite üyelerinin sundukları çözüm önerileri bulundukları komiteye özgü olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada incelenen Meslek Komite Üyelerinin sorunları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 1: Pandemi Sürecinde Ticaret Odasına Bağlı Meslek Komitelerinin Sorunlarının Tespiti (%) 

 

Tekstil 

İmalat ve 

Giyim 

Gıda 

Elektrik-

Elektronik ve 

Bakım 

Servisi 

İnşaat 

Kuyumcular, 

Bankacılık ve 

Sigortacılık  

Kooperatifler, 

Hayvancılık ve 

Tarım 

Lokanta, 

Yeme, İçme 

Turizm ve 

Seyahat 

Nakliye 

Özel Eğitim ve 

Sağlık 

Kurumları 

Petrol, 

Otomotiv ve 

Yedek Parça 

Üretimi 

Maliyet Artışı 13,49 2,44 14,3 20 X 7,69 10,34 8 x 5,56 

Sektör Kaynaklı Sorunlar 11,11 x 4,8 x X 7,69 6,9 8 5,26 x 

Vergi Yükü 10,32 12,2 4,8 13,33 10,53 7,69 6,9 16 5,26 13,89 

Döviz Kuru 9,52 x 9,5 13,33 5,26 5,13 10,34 12 5,26 5,56 

Küresel Belirsizlikler 7,94 7,32 9,5 6,67 x x 3,45 4 10,53 5,56 

Rekabet 7,94 4,88 x x x 5,13 6,9 8 x 2,78 

Ekonomik ve Siyasi Belirsizlik 7,14 17,1 9,5 6,67 10,53 5,13 10,34 12 10,53 11,11 

Talep Daralması 7,14 2,44 x x 5,26 x 3,45 x 5,26 2,78 

Mevzuattan Kaynaklanan Üretim Sorunları 4,76 x 4,8 x 10,53 5,13 3,45 4 x 2,78 

Finansman Sorunları 3,97 12,2 9,5 13,33 10,53 12,82 10,34 8 10,53 8,33 

Tahsilat Sorunları 3,17 4,88 x x 10,53 7,69 10,34 4 10,53 5,56 

Teşvik 3,17 7,32 9,5 x 5,26 7,69 3,45 x 5,26 5,56 

Bürokrasi 2,38 x x 13,33 10,53 5,13 x x 10,53 5,56 

Altyapı Eksikliği 1,59 4,88 4,8 6,67 x 5,13 3,45 x x x 

İşçi ve İşveren Sorunları 1,59 14,6 x x 5,26 5,13 x 4 5,26 5,56 

Üretim  1,59 2,44 x x x 5,13 3,45 x x x 

Aşırı Fiyat Artışı 0,79 x x x x x x x x x 

Denetim 0,79 x x x x x x x x x 

Kalifiye Personel Eksikliği 0,79 2,44 9,5 6,67 x 7,69 x 8 x 5,56 

Kayıtdışı 0,79 4,88 x x 5,26 x 3,45 x 5,26 8,33 

Hammadde X x 9,5 x 10,53 x 3,45 x 5,26 5,56 

Tanıtım X x x x x x x 4 5,26 x 
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 Tekstil İmalat ve Giyim Sektörü komite üyelerinin yaşadıkları sorunların %13’ünü maliyet artışı, 

%11’ini sektör kaynaklı sorunlar, %10’unu vergi yükü, %9’unu döviz kuru, %7’sini ise küresel 

belirsizlik, rekabet, talep daralması, ekonomik ve siyasi belirsizlik oluşturmaktadır. Özellikle 

ihracat yapan firmalar açısından gümrük geçişlerinde yabancı plakalı araçlara vergi muafiyeti 

uygulanması maliyetleri arttırmakta ve yerli-yabancı firmalar arasında rekabet eşitsizliği 

yaratmaktadır.  Pandemiyle birlikte gidilen ülkeler değiştiği için maliyetler de değişmiştir. Süresi 

biten Rusya-Kazakistan dozbalası sürekli geçiş belgesi almak için bekleyen araçlarda milyon 

dolarlık ihracat yükleri sınır kapılarında beklerken özellikle İranlı ve Azeri plakalı araçlar 

Türkiye'den herhangi bir vergi ödemeden transit geçebilmektedirler. Bunun yanında yabancı 

plakalı taşımacılık yapan firmalar giriş ve çıkışlarda boş geçtiklerinde vergi ödememektedirler. 

Dolayısıyla yabancı plakalı araçlar başka ülkelerden Türkiye’ye gelip Türk yerli mallarını ek bir 

vergi yüküne katlanmadan yükleyerek diledikleri ülkelerde istedikleri fiyatlara satabilmektedirler. 

Bu durum rekabet eşitsizliği yaratmaktadır. Dolayısıyla yabacı uyruklu tırların ithalat ve ihracat 

yüklerini vergi ödemeden taşıması engellenmeli ve yaptırımlar eşit ve adil uygulanarak rekabet 

korunmalıdır.  

 Gıda Sektöründeki Meslek Komite Üyelerinin yaşadıkları sorunların %17’sini ekonomik ve siyasi 

belirsizlik, %14’ünü işçi ve işveren sorunları, %12’sini vergi yükü, %12’sini finansman sorunları, 

%7’sini teşvik ve küresel belirsizlikler oluşturmaktadır.  

 Elektrik-Elektronik ve Bakım Servisi Sektöründeki meslek komitesi üyelerinin yaşadıkları 

sorunların %14’ünü maliyet artışı, %9’unu kalifiye personel eksikliği, finansman sorunları, döviz 

kuru, hammadde, ekonomik ve siyasi belirsizlik, teşvikler ve küresel belirsizlikler oluşturmaktadır.  

 İnşaat Sektördeki komite üyelerinin yaşadığı sorunların %20’sini maliyet artışı, %13’ünü ise vergi 

yükü, finansman sorunları, bürokrasi ve döviz kuru oluşturmaktadır.   

 Kuyumculuk, Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründeki meslek komitesinin yaşadığı sorunların 

%10’unu mevzuattan kaynaklanan üretim sürecini aksatan sorunlar, tahsilat sorunları, vergi yükü, 

finansman sorunları, bürokrasi, hammadde ve ekonomik ve siyasi belirsizlik oluşturmaktadır.  

 Kooperatifler ve Tarım ve Hayvancılık sektöründeki meslek komitelerinin yaşadığı sorunların 

%12’sini finansman sorunları, %7’sini kalifiye personel eksikliği, tahsilat sorunları, vergi yükü, 

maliyet artışı, sektör kaynaklı sorunlar ve teşvikler oluşturmaktadır.  
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 Lokanta Yeme İçme Turizm ve Seyahat Sektöründeki Meslek Komitesinin yaşadığı sorunların 

%10,34’ünü tahsilat sorunları, finansman sorunları, maliyet artışı, döviz kuru ve ekonomik ve 

siyasi belirsizlik oluşturmaktadır.  

 Nakliye sektöründe yer alan meslek komitesi üyelerinin sorunlarının %16’sını vergi yükü, 

%12’sini döviz kuru ve ekonomik ve siyasi belirsizlik, %8’sini ise kalifiye personel eksikliği, 

finansman sorunları, maliyet artışı, rekabet ve sektör kaynaklı sorunlar oluşturmaktadır.  

 Özel Eğitim Kurumu ve Sağlık Kurumlarını içeren Meslek Komite Üyelerinin sorunlarının 

%10,53’ünü tahsilat sorunları, finansman sorunları, bürokrasi, ekonomik ve siyasi belirsizlik ve 

küresel belirsizlikler oluşturmaktadır. 

 Petrol, Otomotiv Yedek Parça Üretimi Sektöründeki Meslek Komite Üyelerinin yaşadığı 

sorunların %13,89’unu vergi yükü, %11,11’ini ekonomik ve siyasi belirsizlik, %8,3’ünü 

kayıtdışılık ve finansman sorunları oluşturmaktadır.  
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Tablo 2: Pandemi Sürecinde Ticaret Odasına Bağlı Meslek Komitelerinin Beklentilerinin Tespiti (%) 

 

Tekstil 

İmalat ve 

Giyim 

Gıda 

Elektrik-

Elektronik 

ve Bakım 

Servisi 

İnşaat 

Kuyumcular, 

Bankacılık 

ve 

Sigortacılık  

Kooperatifler, 

Hayvancılık 

ve Tarım 

Lokanta, 

Yeme, 

İçme 

Turizm 

ve 

Seyahat 

Nakliye 

Özel 

Eğitim ve 

Sağlık 

Kurumları 

Petrol, 

Otomotiv 

ve Yedek 

Parça 

Üretimi 

Üretim x x x X x 28,57 x x x x 

Satış x x x X X x x x x x 

Birikmiş Sipariş x 12,5 20 X 40 x x x x x 

Yeni Sipariş 3,45 x 40 X X 28,57 x x x x 

Stok 6,9 x x X X 28,57 x x x x 

Tedarikçilerden Mal Temini x x 20 X X x x x x x 

Yatırım x x x X X x x x x x 

İhracat x x 20 X X 28,57 x x x x 

İthalat 3,45 12,5 20 X X x 25 x 20 60 

Satış fiyatı 31,03 12,5 40 60 80 57,14 50 80 40 20 

Finansman Maliyeti 41,38 25 60 60 40 42,86 50 80 40 20 

Enerji Maliyeti 51,72 25 60 100 60 28,57 75 60 40 20 

İşgücü maliyeti 62,07 50 60 100 40 42,86 75 60 40 x 

Kamu yükü 55,17 75 80 100 80 57,14 75 60 80 80 

Döviz Kuru Maliyeti 72,41 100 100 100 100 85,71 75 80 80 80 

İstihdam 6,9 25 20 X 20 x 25 20 40 x 

Alınan Karşılıksız Çek ve Senet Sayısı 20,69 75 40 80 100 42,86 75 40 40 60 

 

 

Pandeminin yarattığı ekonomik koşullara bakıldığında sektörlerin tümü döviz kuru 

maliyetlerinin artacağı beklentisi bulunmaktadır. İnşaat ve lokanta, yeme içme, turizm ve 

seyahat sektöründe ayrıca enerji ve işgücü maliyetleri ile kamu yükünün de artacağı yönünde 

bir beklentinin bulunduğu görülmektedir. Bunun yanında kuyumculuk, bankacılık ve 

sigortacılık sektörü ile lokanta, yeme içme, turizm ve seyahat sektöründe alınan karşılıksız çek 

ve senet sayısının da artacağı bekletişinin olduğu görülmektedir. Nakliye sektöründe döviz 

kurundaki artış beklentisinin yanında satış fiyatlarının ve finansman maliyetlerinin artacağı 

beklentisi olduğu görülürken özel eğitim ve sağlık sektörleri ile petrol otomotiv ve yedek parça 

üretimi sektörlerinde ise döviz kuru artışı beklentisinin yanında kamu yükünde bir atışın 

meydana gelmesi beklentisi de bulunmaktadır. Pandeminin tüm sektörleri ekonomik anlamda 

bir darboğaza soktuğu görülmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların temel sorunları tahsilat sorunu, 

bürokrasi ve vergi yüküdür. Buna ek olarak pandemi sürecinde şirketlerin istihdamları 
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azalmıştır. Kalifiye eleman sorunu, maliyetler ve finansman sorunları gibi yapısal sorunların 

pandemi sürecinde derinleştirdiği görülmektedir. Tekstil İmalat ve Giyim Sektöründeki Meslek 

komite üyelerinin yaşadıkları sorunlar maliyet artışı sektör kaynaklı sorunlar ve vergi yüküdür. 

Bunun nedeni yeni siparişlerin ve üretimin istihdamın ve yatırımların mal tedarikinin azalırken 

satış fiyatının döviz kuru işgücü, enerji, finansman maliyetlerinin ve kamu yükünün artmasıdır. 

Alacaklarını tahsil edemeyen şirketlerin borçlanma yükü artmıştır. Pandemi sürecinde küresel 

konjonktürden etkilenen gıda sektörü kapanmalar artış gösterdiği için temel sorun ekonomik ve 

siyasal belirsizlik olarak çıkmıştır. Krediler ile ayakta kalmaya çalışan sektör büyük ölçüde 

finansman sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Elektrik ve Elektronik ve Bakım sektöründeki 

maliyet artışları kalifiye personel eksikliği finansman sorunları döviz kuru ekonomik ve siyasi 

belirsizlik teşvikler ve küresel belirsizliklerdir. İnşaat sektöründe ise maliyet artışı, vergi yükü 

finansman sorunları bürokrasi ve döviz kurudur. Kuyumculuk, Bankacılık ve sigortacılık 

sektöründeki yaşanan sorunlar mevzuattan kaynaklanan üretim sürecini aksatan sorunlar, 

tahsilat sorunları, vergi yükü, finansman soruları, bürokrasi, hammadde ve ekonomik ve siyasi 

belirsizliktir. Kooperatifler, Hayvancılık ve Tarım Sektöründe yer alan meslek komite 

üyelerinin sorunları ise finansman, kalifiye personel eksikliği, tahsilat sorunları ile vergi yükü 

maliyet artışı sektör kaynaklı sorunlar ile teşviklerdir. Lokanta ve Yeme İçme turizm ve seyahat 

sektöründeki meslek komitelerinin tahsilat sorunları finansman sorunu maliyet artışı döviz kuru 

ve ekonomik ve siyasi belirsizlik oluşturmaktadır. Nakliye Sektöründeki temel sorunu ise vergi 

yükü döviz kuru, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve ekonomik ve siyasi belirsizliktir. 

Özellikle vergi yükü yabancı firmalar karşısında yerli firmaların rekabet güçlerini 

zayıflatmaktadır. Özel eğitim ve sağlık kurumlarının sorunlarının başında ise tahsilat sorunu, 

bürokrasi ve ekonomik ve siyasi belirsizlik gelmektedir. Bunda küresel konjonktürün etkisi 

büyüktür. Petrol, Otomotiv ve yedek parça üretimi sektöründeki meslek komitelerinin yaşadığı 

sorunlar vergi yükü, ekonomik ve siyasi belirsizlik ve finansman sorunları gelmektedir. Bu 

sektörün diğerlerinden farkı ayrıca kayıtdışılık ile mücadele etmek zorunda kalmasıdır.   

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar mevzuat değişikliklerinde komitelerden gelen önerilerin 

dikkate alınması ile çözümlenebilir. Kalifiye personel eksikliği sertifikalı eğitimlerin ve 

mesleki kursların sayısı ve çeşitliliği arttırılarak çözümlenebilir. Bu anlamda meslek liselerinin, 

üniversiteye bağlı olan sürekli eğitim merkezinin, kalkınma ajansının, MEB, İŞKUR ve Halk 

Eğitim merkezlerinin inisiyatif alarak verilen eğitimlerin sürekli hale getirebilirler. Vergi yükü 

sorunları özellikle dış ticarette rakip ülkelere benzer düzenlemeler yapılarak vergi oranları 

arasındaki farklılıklar giderilmelidir. Tahsilat sorunları çek yasasında geri dönme ve ödenme 

sorunlarını giderici düzenlemelere gidilmelidir. Bu anlamda denetim süreci daha basit ve şeffaf 
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hale getirilmelidir. Belirli standartlar getirilerek yaptırımlar daha belirginleştirilmelidir. 

Kayıtdışılığın önlenebilmesi için denetimlerin arttırılması, yaptırımların uygulanması ve vergi 

yüklerinin düzenlenmelidir. Finansman sorunları bankalardan daha uygun kredi sağlanması, 

faiz dışı masrafların düşürülmesi, tarım il müdürlüğü, KOSGEB, TİGEM, kalkınma ajansları, 

Ticaret ve sanayi odası, belediye ve derneklerin projeler ile hibe programları oluşturmalıdır. 

Kooperatiflerin de etkinlikleri arttırılmalıdır. Maliyet artışları fiyat ve vergi politikasında 

iyileştirmeler yapılarak çözümlenebilir. Bürokrasiye ilişkin sorunlar mevzuatın basitleştirilerek 

hızlı uygulanır hale getirilmesi ile çözümlenebilir. Kurum ve kuruluşların dijital ortamda 

haberleşebilecekleri, onay mekanizmasının etkin olarak kullanılabildiği bir dijital altyapı 

oluşturularak gerekli tüm işlemler ve belgeler sistem üzerinden alınarak işlemler 

hızlandırılabilir. Döviz kurundaki aşırı dalgalanmaları ve belirsizliği giderici önlemlerinin 

alınmalıdır. Talep daralması tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenerek arttırılmalıdır. 

Sektörlere yönelik yeni pazarlar bulunması için çalışmalar yapılmalıdır. Pazarlama ve reklam 

kampanyaları ile ürün, il imajı ve tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Hammadde temini sürecinde 

yaşanan aksaklıkların çözümü için kamu otoritesinin ilgili sektörlerde planlama ve teşviklerde 

bulunmalıdır. Üretim sürecinde mevzuat ve bürokratik engeller sebebiyle karşılaşılan sorunlar 

giderilmelidir. Üretim artışı gerçekleştirilebilmesi için tanıtım, planlama ve teşvik sistemi 

oluşturulmalıdır. Teşvikler arttırılmalı, mevcut imkanlar konusunda bilgilendirmeler 

yapılmalıdır.  Gerek ekonomik şoklar gerekse olağandışı durumlarda belirsizlik durumları 

olabildiğince kısaltılmalıdır. Komşu ülkelerin de yaşanan istikrarsızlıklar ve ekonomik trendler 

izlenerek zamanında ve yerinde uluslararası politikalar geliştirilebilmeli ve uygulanmalıdır. 

Piyasada oluşan rekabet koşulları düzenlenerek fiyat rekabeti yerine mal ve hizmetlerdeki 

kalitenin ön plana çıkaracak düzenlemelere gidilmelidir. Sektörlerin sorunları her sektörün 

kendi iç dinamikleri içinde ele alınarak sektörel raporlar oluşturulmalı ve sektörlerin 

sorunlarına ilişkin çözüm önerileri getirilmelidir. İş-İşveren sorunlarına yönelik sorunlar için iş 

kanunun uygulama sürecinde çalışan ve işveren yaklaşımları göz önünde bulundurularak 

bilirkişi ve mahkeme kararları konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle ihracatı arttırma 

noktasında lisanslı depoculuk faaliyetleri oluşturularak, ürün borsalarına erişim 

kolaylaştırılmalıdır. Sınır ticaretinde sınır kapılarında uluslar ticaret merkezleri kurularak 

yabancı-yerli firmalar arasında rekabet eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Sektörlerin mekânsal 

yerleşimleri tedarik zincirleri de göz önüne alınarak tekrar yapılandırılmalı ve ilişki sektörler 

için kümelenme yapılanmaları oluşturulmalıdır. Iğdır OSB’nin çevresel ve trafik sorunlarının 

giderilmesine ilişkin projeler hazırlanmalı ve mevzuatta düzenlemelere gidilmelidir. 
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  ÖZET 

Bu araştırma amatör ve profesyonel sporcuların sporda taktiksel beceri düzeylerinin 

incelenmesi amacını taşımaktadır. Araştırmanın evrenini, amatör ve profesyonel sporcular 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise amatör ve profesyonel sporla uğraşan 182 

sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yarayan ve ark. (2019) 

tarafından uyarlanan Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri (STBE) kullanılmıştır. Çalışmada, 

ölçek toplam puanların ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyet, branş vb. değişkenlerine göre 

farklılık gösterip göstermediği Student testi ile, gelir ve sınıf değişkenlerine göre farklılık 

gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Aalizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile 

belirlenmiştir. Araştırmada, katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile STBE toplam puanları ve alt 

boyut toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Katılımcıların okuduğu 

bölüm açısından STBE toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan profesyonel olarak sporla ilgilenen 

katılımcıların değişen durumlarda hareket etme alt boyut toplam puanı, amatör olarak sporla 

ilgilenen katılımcılara göre daha yüksek bulunmuştur. Tüm bunlara ilaveten 4. sınıf 

öğrencilerin STBE toplam puanlarının 1.sınıf öğrencilerin toplam puanlarına göre daha yüksek 

olarak belirlenmiştir. Sporcuların özellikle psikolojik olarak kendilerini güçlü hissetmeleri 

süreç içerisinde oldukça etkili bir unsurdur. Özellikle antrenman programlarında sporcuların; 

fiziksel faaliyetlerin yanında motivasyon, odaklanma, baskı durumunda mücadele edebilme, 

rakip oyuncunun hamlesini kestirebilme vb. özelliklerini geliştirecek şekilde planlamalar 

yapılmalıdır. Son olarak alanyazında bu kapsamda yer alan sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanıldığından, araştırmacılar tarafından sporcuların taktiksel becerilerinin geliştirilmesine 

ilişkin daha çok çalışmanın yürütülmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beceri, Spor, Taktiksel Beceri  
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ANALYSIS OF TACTICAL SKILL LEVELS OF AMATEUR AND PROFESSIONAL 

ATHLETES İN SPORTS 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to examine the tactical skill levels of amateur and professional athletes in 

sports. Population of the research consists of amateur and professional athletes. The sample of 

the research consists of 182 athletes engaged in amateur and professional sports. Tactical Skills 

Inventory for Sports (TACSIS) developed by Yarayan et al. (2019) was used as a data collection 

tool in the study. Student test was used to find out whether scale overall score and sub-

dimension scores differed in terms of variables such as gender, branch, while one way ANOVA 

and Tukey multiple comparison test were used to find out whether they differed according to 

variables such as income and class.  In the study, no significant relationship was found between 

the age and sport age of the participants, the total scores of the TACSIS and the sub-dimension 

total scores. It was concluded that there was no significant difference between the TACSIS total 

scores and the department they studied. On the other hand, the acting in changing situations 

sub-dimension total score of the participants who are professionally involved in sports was 

found to be higher than the participants who are interested in sports as amateurs. In addition to 

all these, the total scores of the 4th grade students on the TACSIS were determined to be higher 

than the total scores of the 1st grade students. It is a very effective element in the process that 

the athletes feel especially psychologically strong. Especially in training programs, the plans 

should be made to improve athletes’ features which are physical activities, motivation, focus, 

ability to struggle under pressure, predicting the opponent's move, etc. Finally, since there is a 

limited number of studies in this scope in the literature, it is recommended by researchers to 

conduct more studies on the development of tactical skills of athletes. 

Keywords: Skill, Sport, Tactical skill 
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1. GİRİŞ 

Sporda başarılı bir performans sergilenmesi ve doğru hamlenin doğru zamanında yapılması için 

oyunun iyi anlaşılması gerekmektedir (Yarayan ve ark., 2019). Bu süreçte sporda taktiksel 

düşünce hazırlığın önemli parçalarından biri olmakla beraber; rakibe yaklaşma, hareketi sezme 

ve doğru zamanda eylemi uygulama ve kullanılmasını sağlamaktadır (Bompa, 2003). 

Sporda mükemmel bir tekniğe sahip olmanın temel ilkeleri şu şekilde ifade edilmektedir; 

 Tekniğin başlangıç yapısı 

 Hareket zenginliği 

 Koordinasyon eğitimi 

  

Üst düzeyde spor yapabilmek için temel tekniğin iyi kavranması gerekmektedir.  Nitekim 

teknik eğitilebilir bir özellik olmakla birlikte; erken yaşta ve doğru öğretim metotları ile teknik 

eğitimin öğrenilmesi durumu, üst düzeyde başarılı bir performans sergilemesini sağlayan temel 

ilke olarak adlandırılmaktadır (Orhan, 2020).  

Müsabaka sırasında oyuncunun hızlı düşünmesi, bu süreçte rakibin hamlelerine ve pozisyonlara 

ilişkin öngörüde bulunması, doğru zamanda harekete geçmesi oldukça önemli bir husustur. 

Dolayısıyla bu çalışmada amatör ve pr ofesyonel sporcuların sporda taktiksel beceri 

düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Çalışmada amatör ve profesyonel sporcuların sporda taktiksel beceri düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Araştırmanın yürütülmesi hususunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Etik Kurul Kararı (karar no: 2021/745) ile onay alınmıştır. Araştırma betimsel araştırma 

deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modelindedir. Çalışmanın evrenini amatör ve 

profesyonel sporcular oluşturmakta olup, örneklem grubu 182 kapsamındadır. 

Yarayan ve ark. (2019) tarafından uyarlanan Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri 

kullanılmıştır. Envanter 6 likert tipli (1- Çok Zayıf, 2- Zayıf, 3- Orta, 4- İyi, 5- Çok İyi, 6- 

Mükemmel) olup, 22 madde ve 4 alt boyut  (Pozisyon Alma ve Karar Verme-Top Hareketlerine 

Dair Bilgi Sahibi-Rakiplerini Tanıma-Değişen Durumlarda Hareket Etme) kapsamındadır. 

Araştırmada, profesyonel sporcuların, Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri maddelerine 

verdiği cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach 

alpha) hesaplanmıştır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları 

Ölçek  
İç Tutarlılık 

Katsayısı 
Değerlendirme 

Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri 
0,979 

Yüksek Düzeyde 

Güvenilir 

Pozisyon Alma ve Karar Verme 
0,954 

Yüksek Düzeyde 

Güvenilir 

Top Hareketleri Dair Bilgi Sahibi 
0,936 

Yüksek Düzeyde 

Güvenilir 

Rakiplerini Tanıma 
0,941 

Yüksek Düzeyde 

Güvenilir 

Değişen Durumlarda Hareket Etme 
0,935 

Yüksek Düzeyde 

Güvenilir 

 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ilk olarak normallik varsayımı Kolmogorov-

Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir (P>0,05). Çalışmada, ölçek toplam puanların 

ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyet, spor yapma şekli (amatör-profesyonel) değişkenlerine 

göre farklılık gösterip göstermediği Student testi ile, okuduğu sınıf ve bölüm ile gelir düzeyi 

değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Aalizi (One-way 

ANOVA) ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların yaşı ve 

spor yaşı ile ölçek toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arası ilişki Pearson korelasyon 

katsayısı ile belirlenmiştir. Araştırma bulgularının, ortalama ve standart sapma değeri 

gösterilmiş olup, sonuçlar p<0,05 önem seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel 

hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik paket programda yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR  

Çalışmanın bu bölümünde verilerin analiz sonuçlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 
Cinsiyet N %  Spor Yapma Şekli n % 

Kadın  76 41,8  Amatör  124 68,1 

Erkek 106 58,2  Profesyonel 58 31,9 

Toplam 182 100,0    Toplam 182 100,0 

       

Sınıf  N %  Bölüm  n % 

1.sınıf 12 6,6  BSÖ 21 11,5 

2.sınıf 21 11,5  ANT 88 48,4 

3.sınıf 87 47,8  SYB 56 30,8 

4.sınıf 62 34,1  REK 17 9,3 

Toplam 182 100,0  Toplam 182 100,0 

       

Gelir Düzeyi  N %     

Düşük(Gelir<Gider) 63 34,6      

Orta (Gelir=Gider) 113 62,1     

Yüksek (Gelir>Gider) 6 3,3     

Toplam 182 100,0     

Araştırmaya gönüllü olarak katılan sporcuların % 41,8’i kadın, %58,2’si erkek sporcular 

kapsamındadır. Katılımcıların çoğunluğunun  (% 68,1) amatör olarak sporla ilgilendiği 

490



 

 

belirlenmiştir. Tüm bunların yanında katılımcıların çoğunluğunun, % 48,4 oranla antrenör 

bölümünde öğrenim gördüğü, 62,1 oranla orta gelir durumuna sahip olduğu ve %47,8 oranla 3. 

sınıfta öğrenim gördüğü sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 3. Katılımcıların Yaşı ve Spor Yaşı ile Sporda Taktiksel Beceri Düzeyi Arası İlişkiler 

 Envanter ve alt boyutlar 
Yaş 

Sporcu 

Yaşı 

Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri r-değeri 0,036 0,099 

p-değeri 0,633 0,183 

Pozisyon Alma ve Karar Verme r-değeri 0,034 0,118 

p-değeri 0,652 0,111 

Top Hareketleri Dair Bilgi Sahibi r-değeri 0,023 0,095 

p-değeri 0,757 0,201 

Rakiplerini Tanıma r-değeri 0,025 0,097 

p-değeri 0,742 0,191 

Değişen Durumlarda Hareket Etme r-değeri 0,054 0,036 

p-değeri 0,471 0,626 

 

Araştırmada, katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri 

toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir 

(P>0,05; Tablo 3). 

Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Sporda Taktiksel Beceri Düzeyi 

 Envanter ve alt boyutlar Cinsiyet n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri 
Kadın 76 99,17 21,84 

0,127 
Erkek  106 93,86 23,85 

Pozisyon Alma ve Karar Verme 
Kadın 76 39,78 8,97 

0,147 
Erkek  106 37,72 9,70 

Top Hareketleri Dair Bilgi Sahibi 
Kadın 76 18,57 4,27 

0,155 
Erkek  106 17,58 4,84 

Rakiplerini Tanıma 
Kadın 76 22,62 5,72 

0,176 
Erkek  106 21,44 5,78 

Değişen Durumlarda Hareket Etme 
Kadın 76 18,21 4,25 

0,131 
Erkek  106 17,12 5,11 

 

Yapılan araştırmada kadın ve erkek katılımcıların Sporda Taktiksel Beceri Envanteri toplam 

puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; 

Tablo 4).   
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Tablo 5. Katılımcıların Sporla İlgilenme Durumuna Göre Sporda Taktiksel Beceri Düzeyi 

 Envanter ve alt boyutlar Sporla 

İlgilenme 

Durumu 

n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Taktiksel Beceriler 

Envanteri 

Amatör 124 94,07 23,76 
0,087 

Profesyonel 58 100,36 21,26 

Pozisyon Alma ve Karar 

Verme 

Amatör 124 37,80 9,56 
0,104 

Profesyonel 58 40,24 9,01 

Top Hareketleri Dair Bilgi 

Sahibi 

Amatör 124 17,64 4,78 
0,134 

Profesyonel 58 18,74 4,22 

Rakiplerini Tanıma 
Amatör 124 21,52 5,90 

0,153 
Profesyonel 58 22,83 5,41 

Değişen Durumlarda 

Hareket Etme 

Amatör 124 17,12 5,04 
0,043 

Profesyonel 58 18,55 4,07 

 

Yapılan araştırmada amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen katılımcıların Sporda 

Taktiksel Beceri Envanteri toplam puanları ve alt boyut toplam puanları (Değişen Durumlarda 

Hareket Etme alt boyutu hariç) arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir 

(P>0,05).  Çalışmada, profesyonel olarak sporla ilgilenen katılımcıların Değişen Durumlarda 

Hareket Etme alt boyut toplam puanı amatör olarak sporla ilgilenen katılımcılara göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (P=0,043; Tablo 5). 

Tablo 6. Katılımcıların Okudukları Sınıfa Göre Sporda Taktiksel Beceri Düzeyi 

 Envanter ve alt boyutlar Sınıf n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Taktiksel Beceriler 

Envanteri 

1.sınıf 12 81,33 b 21,34 

0,025 
2.sınıf 21 97,33 ab 21,04 

3.sınıf 87 93,90 ab 23,93 

4.sınıf 62 101,56 a 21,71 

Pozisyon Alma ve Karar Verme 

1.sınıf 12 33,33 9,15 

0,078 
2.sınıf 21 39,62 8,44 

3.sınıf 87 37,78 9,64 

4.sınıf 62 40,35 9,20 

Top Hareketleri Dair Bilgi Sahibi 

1.sınıf 12 16,67 4,58 

0,244 
2.sınıf 21 18,00 4,21 

3.sınıf 87 17,53 4,85 

4.sınıf 62 18,89 4,38 

Rakiplerini Tanıma 

1.sınıf 12 16,83 b 6,00 

0,002 
2.sınıf 21 22,38 a 5,07 

3.sınıf 87 21,43 a 5,86 

4.sınıf 62 23,48 a 5,23 

Değişen Durumlarda Hareket 

Etme 

1.sınıf 12 14,50 b 5,20 

0,018 
2.sınıf 21 17,33 ab 4,05 

3.sınıf 87 17,16 ab 4,91 

4.sınıf 62 18,84 a 4,48 
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Yapılan araştırmada katılımcıların okudukları sınıflara göre sporda taktiksel beceriler envanteri 

toplam puanları (P=0,025) ile rakiplerini tanıma (P=0,002) ve değişen durumlarda hareket etme 

(P=0,018) alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (Tablo 

6).  Çalışmada 4. sınıf öğrencilerin Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri toplam puanları, 

1.sınıf öğrencilerin toplam puanlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 

taraftan öğrencilerin okudukları sınıflara göre pozisyon alma ve karar verme ile top hareketleri 

dair bilgi sahibi alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir 

(P>0,05). 

Tablo 7. Katılımcıların Okudukları Bölüme Göre Sporda Taktiksel Beceri Düzeyi 

 Envanter ve alt boyutlar Bölüm n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri 

BSÖ 21 98,33 24,33 

0,832 
ANT 88 94,45 22,64 

SYB 56 97,20 23,05 

REK 17 98,00 25,76 

Pozisyon Alma ve Karar Verme 

BSÖ 21 40,10 10,25 

0,465 
ANT 88 37,47 9,02 

SYB 56 39,25 9,35 

REK 17 40,24 10,88 

Top Hareketleri Dair Bilgi Sahibi 

BSÖ 21 18,05 4,67 

0,991 
ANT 88 17,89 4,57 

SYB 56 18,14 4,79 

REK 17 17,94 4,68 

Rakiplerini Tanıma 

BSÖ 21 22,52 5,73 

0,763 
ANT 88 21,47 5,99 

SYB 56 22,39 5,35 

REK 17 22,12 6,28 

Değişen Durumlarda Hareket Etme 

BSÖ 21 17,67 4,44 

0,992 
ANT 88 17,64 4,76 

SYB 56 17,41 4,79 

REK 17 17,71 5,68 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların okudukları bölümlere göre sporda taktiksel beceriler 

envanteri toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir (P>0,05; Tablo 7).   
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Tablo 8. Katılımcıların Gelir Düzeyine Göre Sporda Taktiksel Beceri Düzeyi 

 
 Envanter ve alt boyutlar Gelir Durumu   n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Taktiksel Beceriler 

Envanteri 

Düşük 

(Gelir<Gider) 

63 91,97 23,06 

0,083 Orta (Gelir=Gider) 113 97,58 23,24 

Yüksek 

(Gelir>Gider) 

6 111,00 11,70 

Pozisyon Alma ve Karar Verme 

Düşük 

(Gelir<Gider) 

63 36,89 9,16 

0,097 Orta (Gelir=Gider) 113 39,22 9,55 

Yüksek 

(Gelir>Gider) 

6 44,17 7,28 

Top Hareketleri Dair Bilgi Sahibi 

Düşük 

(Gelir<Gider) 

63 17,30 4,68 

0,213 Orta (Gelir=Gider) 113 18,26 4,64 

Yüksek 

(Gelir>Gider) 

6 20,17 2,71 

Rakiplerini Tanıma 

Düşük 

(Gelir<Gider) 

63 20,75 b 6,02 

0,037 Orta (Gelir=Gider) 113 22,37 ab 5,63 

Yüksek 

(Gelir>Gider) 

6 26,17a 1,72 

Değişen Durumlarda Hareket 

Etme 

Düşük 

(Gelir<Gider) 

63 17,03 5,11 

0,206 Orta (Gelir=Gider) 113 17,73 4,66 

Yüksek 

(Gelir>Gider) 

6 20,50 2,07 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların gelir düzeylerine göre sporda taktiksel beceriler envanteri 

toplam puanları ve alt boyut toplam puanları (Rakiplerini Tanıma alt boyutu hariç) arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 9).  Çalışmada, gelir düzeyi yüksek 

olan katılımcıların Rakiplerini Tanıma alt boyut toplam puanları düşük gelirli katılımcılara göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P=0,037; Tablo 8). 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi neticesinde; katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile Sporda 

Taktiksel Beceriler Envanteri toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir 

ilişki tespit edilememiştir. Aynı zamanda cinsiyet, bölüm değişkeni açısından Sporda Taktiksel 

Beceri Envanteri toplam puanları ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan profesyonel olarak sporla ilgilenen katılımcıların 

Değişen Durumlarda Hareket Etme alt boyut toplam puanı amatör olarak sporla ilgilenen 

katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tüm bunlara ilaveten 4. sınıf öğrencilerin 

Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri toplam puanları, 1.sınıf öğrencilerin toplam puanlarına 
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göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Son olarak çalışmada, gelir düzeyi yüksek olan 

katılımcıların Rakiplerini Tanıma alt boyut toplam puanları düşük gelirli katılımcılara göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P=0,037; Tablo 8). 

 Literatürde bu konuya ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde; öğrenciler üzerinde taktiksel 

oyun yaklaşım modelinin bilişsel esneklik düzeyi gelişiminde katkı sağladığı (Göksoy, 2021), 

taktiksel oyun yaklaşımının performansı olumlu yönde etkilediği (Belando ve ark., 2018), 

özellikle rekabete dayalı spor dallarında taktiksel becerilere ihtiyaç olduğu (Williams & Ford, 

2013) şeklinde sonuçlara ulaşılmaktadır. 

Çalışmada özellikle profesyonel sporcuların amatör sporculara göre değişen durumlarda 

hareket etme alt boyut toplam puanlarının yüksek olması tecrübeyle ilişkilendirilebilir. Bu 

süreçte profesyonel sporcular amatör sporculara göre daha sistemli çalışmak  durumundadırlar.  

Şöyle ki;  rakip takım oyuncusunu tanıma, olası durumlarda strateji uygulayabilme, refleks 

geliştirme, antrenman programlarını bu doğrultuda planlama vb. hususlar  bu çalışmalar 

arasında örnekler arasında gösterilebilir. İlaveten çalışmada 4. sınıfta öğrenim gören 

sporcuların 1. sınıfta öğrenim gören sporculara göre Sporda Taktiksel Beceriler Envanteri 

toplam puanları yüksek bulunmuştur. Nitekim bu durumda tecrübeyle 

ilişkilendirilebilmektedir. Çünkü öğrencilerin eğitim süresince gördükleri özellikle uygulamalı 

dersler ve okul takımlarında aktif rol almaları süreç içerisinde 1. sınıf öğrencilerine göre 

taktiksel beceri düzeylerinin yüksek olması durumunu etkileyebilir.  

Özellikle profesyonel anlamda spor yapan bireyler başarmak, derece almak, üst düzey 

performans sergilemeyi amaçlamaktadırlar. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda hareket 

etmektedirler. Diğer yandan özellikle takım sporlarında kişinin yaptığı bir hata bütün takımın 

başarısını etkileyebilmektedir. Nitekim bu süreçte hem bireysel hem takım sporuyla uğraşan 

bireyler olsun strateji geliştirmek zorundadır. Bu bağlamda özellikle küçük yaşlardan itibaren 

sporcular bu doğrultuda yetiştirilmelidirler. Antrenörler tarafından sporcular, spor branşına 

özgü uygun öğretim yöntem ve modeller uygulanarak eğitilmelidir. Sporcular hem fiziksel hem 

de zihinsel olarak kendilerini güçlü hissetmelidirler. Fiziksel antrenmanın yanında sporcular 

motivasyon, odaklanma, baskı durumunda mücadele edebilme, rakip oyuncunun hamlesini 

kestirebilme vb. konularda olayları kavrayabilmelidirler. Son olarak alanyazında bu kapsamda 

sayılı çalışmaya rastlanıldığından, araştırmacılar tarafından sporcuların taktiksel becerilerinin 

geliştirilmesine ilişkin özellikle karma çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde proje yönetimi hiyerarşik yaklaşımdan çevik yaklaşıma doğru hızlı bir dönüşüm 

içerisine girmiş bulunmaktadır. Çevik sistemler projelerin planlanması ve yönetilmesi için yeni 

bir bakış açısı ve yaklaşım ortaya koyması bakımından popülerliğini arttırmaya devam 

etmektedir. Bununla birlikte çevik proje yönetimi yaklaşımının, halen pek çok özelliği 

bağlamında detaylı olarak üzerinde çalışılması ve gelişimini devam ettirmesi gerektiği 

söylenebilir. Bu çalışma çevik proje yönetiminin avantaj ve dezavantajlarını, uygulayıcıların 

perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha spesifik olarak belirtmek gerekirse bu 

çalışma kapsamında, proje yöneticilerinin rolü, süreç ve problemlerin çevik sistematiğine 

dönüştürülmesi ve dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirilen çevik projelerin yönetiminin 

araştırılması hedeflenmektedir. Çevik projelerin katı planlama ve kontrol sistemleri yerine 

dinamik bir çerçevede işbirliği, koordinasyon ve planlamaya odaklandığı söylenebilir. Bu 

anlamda günümüzün belirsizlik ve değişkenliği yüksek ortamında çevik proje yönetiminin 

gerek yöneticiler açısından gerekse orta-üst düzey kalifiye çalışanlar açısından faydalı bir araç 

olduğu görülmektedir. Küreselleşmenin oluşturduğu bir etkiyle proje yöneticilerinin sürekli 

ortaya çıkan yeni fırsat ve tehditlere hızlı cevap verebilecek ve adaptasyon sağlayabilecek esnek 

proje sistemlerine ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bu çalışma kapsamında odak grup tekniği 

kullanılarak proje yöneticilerinin çevik yaklaşımla ilgili görüşlerinin ortaya çıkartılması 

amaçlanmaktadır. Odak grup çalışması ile çevik proje yönetimi konusunda kapsamlı ve 

derinlemesine bir tartışma ortamının oluşturulması sağlanabilmektedir. En az on proje 

yöneticinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan odak grup çalışması kapsamında, katılımcılara 

yarı yapılandırılmış soru formlarının sunulması ile araştırma yapılacaktır.Çalışma bulguları 

çevik proje yönetimi konusundaki fırsat ve tehditlere ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu 

çalışmanın proje yöneticilerini çevik projeler konusunda harekete geçirme motivasyonu 

oluşturması bakımından, uygulama dönük bir kazanımı olduğu da söylenebilir. Bu anlamda 

çalışma, literatüre katkısının yanında uygulamaya dönük katkısıyla da önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevik Yönetim, Proje, Değişim Yönetimi, Odak Grup Çalışması  
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UNDERSTANDING THE AGILE PROJECT MANAGEMENT: THE PERSPECTIVE 

OF PROJECT MANAGERS 

 

 

ABSTRACT 
In decades, project management has been changing from a hierarchical approach to an agile 

approach. Agile systems proposed a new approach for planning and managing projects. Several 

topics within the agile project management approach need detailed research. This study 

investigates the advantages and disadvantages of agile project management from the 

practitioners’ perspective. Specifically, we intend to explore the project manager's role, the 

process and problems of transitioning into an agile framework, and the management of 

outsourced agile projects. Agile projects put less emphasis on up-front plans and strict control 

and rely more on informal collaboration, coordination, and planning. Hence, agile project 

management has been a beneficial tool for today's knowledge workers and project managers in 

the new world order described by more complex and uncertain project situations. In the center 

of increased globalization is the need for project managers to have flexibility in a project system 

to adjust constantly to emerging challenges and opportunities. This study applies the focus 

group technique to investigate the project managers’ opinions regarding the agile approach. The 

focus group technique provides a comprehensive discussion about the research topic, agile 

project management, in this study. At least ten project managers include in the focus group. 

Semi-structured questionnaires are presented to participants, and project managers detailly 

discuss the agile project approach. We aim to provide essential information about the agile 

project management approach to encourage its implementation by project managers. Study 

findings shed light on the challenges and opportunities of agile project management. This study 

provides practical and theoretical implications for researchers and practitioners. 

Keywords: Agile Management, Project, Change Management, Focus Group Study 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda, daha karmaşık ve belirsiz proje yönetimi durumları ile karakterize edilen, yeni 

ekonomide kullanılabilecek bir proje yönetimi teorisinin tanımlanmasına veya yeniden 

tasarlanmasına yönelik özel bir ilgi olmuştur. Koskela ve Howell 2002 tarihli bir makalede 

proje yönetiminin altında yatan teorinin modasının geçmiş olduğunu iddia etmektedirler. Proje 

Yönetim Enstitüsü (PMI) (2004) tarafından PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Merkezi) 

kılavuzunun altında yatan teori; üretimin, dönüşüm görüşüne ve üç yönetim teorisine 

dayandığını belirtir.  Bunlar; planlama olarak yönetim, uygulamaya yönelik sevk modeli ve 

kontrol için termostat modeli. Koskela ve Howell (2002) bu teorinin pratikte, özellikle de 

belirsizlik ve değişimi yönetmedeki yeterliliğini sorgulamaktadır. Yeni bir teori 

önerilmemektedir ancak yeni bileşenler önerilmektedir: (1) dönüşüme ek olarak Akış ve Değer 

üretimine odaklanma; ve (2) planlama için örgütleyici olarak yönetimin, yürütme için dil/eylem 

perspektifinin ve kontrol için bilimsel deney modelinin dahil edilmesi. Çevik bir proje yönetimi 

yaklaşımına sahip, akış ve değer yaratma vurgularını içeren teorik temelli, kapsamlı bir proje 

yönetimine sahip olan Serum'un akış ve değer üretme vurgularını organize etme, yönetim, 

dil/eylem perspektifi ve bilimsel deney modeli açısından "Proje yönetimi disiplininin 

paradigmatik bir dönüşümü" için tartışmaya açıyorlar.  

Williams (2005), geleneksel proje yönetimi yöntemlerinin (PMBOK dahil) yapısal olarak 

karmaşık, belirsiz ve büyük ölçüde zaman sınırlı projeler için uygunsuz ve potansiyel olarak 

dezavantajlı olabileceğini gösteren araştırmalar sunmaktadır. Bunun yerine, "çevik" veya 

"yalın" gibi daha yeni proje yönetimi yöntemleri, bu özelliklere sahip projeler için umut vaat 

ediyor. 

Diğer araştırmalar, organize etme, anlam verme, ekip oluşturma ve mühendislik gibi yönetim 

modellerinin, en iyi uygulamaları temsil etmeseler dahi, ne kadar değerli olduklarını 

göstermiştir (Engwall v.d., 2005). Modeller, hem projeler içinde hem de projeler arasında 

iletişimi sağlayan, ortak bir gerçeklik yaratan ve aynı dili konuşan bir çerçeve sağlar. Çevik 

Proje Yönetimi, ortak dilini, Çevik Manifesto (Beck, 2001) ve Karşılıklı Bağımlılık 

Bildirgesi'nden (Anderson, 2005) alır.  

 

2. ÇEVİK PROJE YÖNETİMİ UYGULAMALARI 

Çevik proje yönetimine yönelik yaklaşımları incelemenin önemli bir yolu, çevik proje yönetimi 

uygulamalarını araştırmaktır.  
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Çevik Proje Yönetimi Uygulamaları (Inman, 2007): 

 

• Basit farzet 

• Değişikliği benimse 

• Etkinleştir ve bir sonraki adıma odaklan 

• Kademeli Değişim sağla 

• Değeri maksimize et 

• Yönetsel amacın olsun, eylemleri sorgula 

• Proje Yöneticisi projeyi ve süreç sınırlarını yönetebilmeli 

• Tüm paydaşlara hızlı geri bildirim sağla 

• Kaliteli Çıktılar oluştur 

• Değere dayalı kayıtlar oluştur. 

 

Alleman (2007), çevikliği aşağıdaki uygulamaları içeren bir "düşünce süreci" olarak tanımlar: 

1. Küçük katkılar sağlayacak çıktıları düşünün 

2. Müşteriyi oyunun önemli bir parçası haline getirin 

3. Asla kırılmayın – Kalite Güvence sistemi üzerindeki her nokta açısından sürekli Kalite Kontrol 

yapın 

4. Ön gereksinimlerin değişken olduğunu belirtin – süreçleri, değişken ihtiyaçlar çevresinde inşa 

edin. 

 

3. ORGANİZASYON VE PROJE YÖNETİMİ MODELLERİ 

Modeller bize, proje yönetiminde çevik tabanlı uygulamaların kullanımını anlamak için önemli 

bir yaklaşım sağlarlar. İngilizcede kalıp kelimesiyle eş anlamlı olan model kelimesinin kökeni  

tipik olarak kasabaların, mahallelerin ve binaların inşası için kalıplar kullanan mimar 

Christopher Alexander'a atfedilir. Modeller, problemlere bağlamdaki çözümler hatta daha kesin 

olarak örüntüler sağlar, "bir problemi bağlam içinde çözen, bir bütünün bütünlüğüne katkıda 

bulunan veya bazı estetik hatta kültürel değerleri yansıtan bir sistem olan, yinelenen bir yapısal 

konfigürasyon"dur (Coplien ve Harrison, 2005).  

Coplien ve Harrison (2005), sürecin ortaya çıktığı yapıyı değerlerin yönlendirdiğini 

göstermektedir. Bir organizasyonun yapısının, süreçten çok daha iyi bir etkinlik göstergesi 

olduğuna ve yapının "süreç" yerine “sonuca (ürüne)” odaklandığında en etkili olduğuna 

inanırlar. Yapılanmanın temeli olarak iyi iletişim, hem insan unsuruna, hem de roller ve 

etkileşim anlayışına vurgu ve değer vermeyi gerektirir. Coplien ve Harrison (2005), etkili 
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organizasyonların, diğer organizasyonlar tarafından etkili olmak için kullanılabilecek kalıpları  

(modelleri) göstereceğine inanmaktadır. (I) Proje yönetimi, (2) parça parça büyüme, (3) 

organizasyon tarzı ve (4) insanlar ve kodlarla ilgili yaklaşık 93 modelden oluşan bir dizi 

verilmiştir. Modellerin çevik proje yönetimiyle özel ilgisi şunlardır: (1) kökleri çevik ilkelere 

bağlı ve belki daha da önemlisi, (2) her durumda çevik yönetimin çalıştığını ve bunun için 

gerekli katı ve hızlı kurallar sağladığını iddia etmemesidir. Bunun yerine, örüntüler, etkin 

organizasyonlar için "ortaya çıkan yapı ve davranış yaratmak için diğer örüntülerle birlikte 

çalışan" (Coplien ve Harrison, 2005) özel bir tür kuraldır.  

Khazanchi ve Zigurs (2005), kalıpları sanal projelerin yönetimine yönelik özel uygulamalarla 

"karmaşıklığı anlamanın ve bunlarla başa çıkmanın bir yolu" olarak görür. 2005 PMI yayınında, 

Khazanchi ve Zigurs (2005), kalıpları tanımlamak için üç teorik öğeyi tartışır: (1) iletişim, (2) 

koordinasyon ve (3) kontrol. Süreçleri, en iyi uygulamaları, faktörleri, araçları ve teknikleri 

içeren bu üç unsur için kalıpların oluşturulabileceğine inanıyorlar. 

 

4. TEORİK YAKLAŞIMLAR 

Çevik proje yönetimi alanında farklı teorik temellere dayanan çeşitli kitaplar yazılmıştır: 

Kısıtlar Teorisi (Anderson, 2004), Kritik Zincir (Leach, 2005), Yalın Üretim (Poppendieck ve 

Poppendieck, 2003), Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler (Augustine, 2005; Highsmith, 2000), 

Kaos Teori (DeCarlo, 2004) ve İşbirlikçi Oyun Teorisi (Cockburn, 2005). Teoriler farklı gibi 

görünse de, özünde hepsi Çevik Manifesto (Beck, 2001) ve Karşılıklı Bağımlılık Bildirgesi'nde 

(Anderson, 2005) bulunan çevik ilkelerle uyumludur. Wysocki (2006), etkili yazılım proje 

yönetimi hakkındaki kitabında bu yaklaşımlardan bazılarını özetlemektedir. Bu kitap yazılıma 

yönelik olsa da, ilkeler yazılımın ötesine uzanır ve kullanılan modeller çevik proje yönetimini 

anlamanın etkili yollarıdır. 

4.1. Çevik Proje Yönetimi Stratejileri 

Çevik proje yönetimi sınıflandırma perspektifinden, Wysocki (2006) tarafından tanımlanan 

Yinelemeli, Uyarlanabilir ve Aşırı stratejiler, çevik proje yönetimi şemsiyesi altına girer. 

Doğrusal ve Artımlı stratejiler ise geleneksel proje yönetimi yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar, 

onları çevik yaklaşımlardan ayırmaya yardımcı olmak için kısaca gözden geçirilecektir. Ek 

olarak, Wysocki (2006), dört çeyrekte proje özelliklerini tanımlayan ve ardından bunları farklı 

proje yönetimi stratejileriyle eşleştiren bir yaklaşım belirlemiştir. Proje özellikleri, proje hedefi 

(uçlar) ve proje çözümleri (araçlar) için bir kesinlik-belirsizlik sürekliliğine dayalı olarak 

sınıflandırılır. Bir projenin içinde bulunduğu çeyreği belirledikten sonra aşağıdaki şekilde 

gözüktüğü gibi, proje yönetimi stratejisini problem tipiyle eşleştirmek için spesifik, durumsal 
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proje stratejileri seçilebilir. Bir projenin ait olduğu çeyrek hakkında şüphe varsa, daha az riskli 

bir strateji  için daha yüksek numaralı bir çeyrek seçilmiş anlamına gelir. Ancak, projenin nasıl 

geliştiğine bağlı olarak, proje özellikleri değişirse, projenin yönetimini bir alt çeyreğin 

stratejilerine göre ayarlamak tavsiye edilebilir. Yazarlar bu çeyrek özelliklerini sonraki 

çalışmalarda inceleyeceklerdir. 

 

Şekil 1. Proje Amaç-Çözüm Strateji Matrisi 

AMAÇ Net Değil 4 3 

Net 2 1 

 Net Net Değil 

 ÇÖZÜM 

 

 

5. ODAK GRUP ÇALIŞMASI 

Odak grup çalışması kapsamında Gebze Kocaeli bölgesinde yer alan Teknopark şirketlerinde 

çevik yönetim ve çevik proje felsefesini benimsemiş, özellikle teknoloji geliştirme odaklı on 

Ar-Ge şirketinin proje yöneticisi araştırmaya dahil edilmiştir. Bu proje yöneticileri ile online 

olarak odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Online odak grup çalışması kapsamında yarı 

yapılandırılmış soru formları hazırlanmış ve çalışmaya katılacak proje yöneticilerine eposta ile 

bir hafta öncesinden gönderilmiştir. Yarı yapılandırılmış soru formlarında yer alan sorular şu 

şekildedir: 

1. Çevik projelerde proje yöneticisinin rolünü ve etkisini nasıl tanımlarsınız? 

2. Çevik projelerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

3. Çevik proje sistematiğinin geleneksel proje yönetiminden farklı yönlerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

4. Dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirilen çevik projelerde karşılaşılan zorluklar nelerdir ve bu 

zorlukların aşılmasında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? 

Odak grup çalışması kapsamında proje yöneticilerinin yukarıda tanımlanmış sorular 

çerçevesinde görüşleri alınmış ve çevik proje yönetimi kapsamında etkin bir tartışma ortamı 

oluşturulmuştur. Odak grup çalışmasına bağlı elde edilen bulgular sonuç ve tartışma bölümünde 

literatüre de bağlı olarak açıklanmaktadır.   

 

  

502



 

 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çevik Proje Yönetimi ilkeleri, Çevik Manifesto'nun (Beck, 2001) ve Karşılıklı Bağımlılık 

Bildirgesi'nin (Anderson, 2005) altında yatan ilke ve değerleriyle başlar. Özellikle önemli olan, 

insanlara verilen önem, belirsizlik ve karmaşıklık karşısında esnek ve uyarlanabilir kalma 

arzusudur. Çevik proje yönetimi yaklaşımları, projede sadece ihtiyaç duyulanın (süreçler, 

araçlar, prosedürler, dokümantasyon, vb.) değil, ayrıca, farklı durumların farklı çözümleri, 

farklı metodolojileri veya yaklaşımları gerektirdiği konusuna önem verir. Cockburn (2000) 

proje yönetimi için bir yaklaşım veya metodoloji seçerken dikkate alınabilecek dört ilkeyi 

özetlemektedir: (I) Daha büyük bir grubun daha büyük bir metodolojiye ihtiyacı vardır; (2) 

Daha kritik bir sistem (tespit edilemeyen kusurları daha fazla hasara neden olabilecek bir 

system) yapımında daha yüksek yoğunluk gerektirir; (3) Metodoloji boyutunda veya 

yoğunluğunda nispeten küçük bir artış, proje maliyetine nispeten büyük bir miktar ekler; ve (4) 

En etkili iletişim biçimi (fikirleri iletmek için) etkileşimli ve yüz yüzedir. Ayrıca proje 

öncelikleri ve teslim tarihi, kalite düzeyi ve sürece ilişkin istenen görünürlük de seçilen 

yaklaşımı etkileyebilir. 

Odak grup çalışmasında ulaşılan sonuçlarda ortaya koymuştur ki, proje, kültür, proje ekibi, 

müşteriler ve seçilen proje stratejisi arasında bir eşleşme olmalıdır. Ancak bu karar sabit 

değildir, bu yüzden ekip ve/veya proje yöneticisi, proje özellikleri değiştikçe stratejiyi 

değiştirmeye istekli olmalıdır. Süreçlerin, prosedürlerin ve dokümantasyon düzeyinin projenin 

ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesine sürekli vurgu yapılmalıdır. 

2004 PMI Küresel Konferansında, Griffiths (2004) çevik yöntemlerin geleneksel yöntemlerle 

birlikte kullanılması için bir yol tanımladı. Önerisi, Başlangıç ve Kapanış için PMBOK 

süreçlerini olduğu gibi almak ve ardından Planlama süreci için Aşamalı Detaylandırma 

kavramları üzerine inşa etmekti. Yürütme ve Kontrol süreçleri ise oldukça farklı şekilde ele 

alındı ve çevik bir yaklaşım önerildi. Sliger (2006), PMBOK ve çevik uygulamalar arasında 

yüksek düzeyde uyumluluk buluyor. Highsmith'in (2000) Çevik Proje Yönetimi çerçevesi, 

Sliger tarafından PMBOK ile karşılaştırmanın temeli olarak kullanılmaktadır. Wysocki (2006), 

farklı proje stratejilerini veya yaklaşımlarını karşılaştırırken, geleneksel ve çevik projeler 

arasındaki farkları da detaylandırıyor. 

Geleneksel projeler, iyi raporlanmış, işlevler ve gereksinimlerle açıkça tanımlanmıştır. Buna 

karşılık, çevik projeler, projeyi yinelemeler halinde yaparak ve dolayısıyla belirsizliği azaltarak 

ve ortadan kaldırarak tüm proje gereksinimlerini keşfeder. Bu nedenle, odak grup çalışmasına 

katılan proje yöneticilerinin özellikle altını çizdiği üzere, çevik projeler, geleneksel projelere 

kıyasla daha yüksek riskli olma eğilimindedir, ancak çevik projeler, proje gereksinimlerindeki 
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değişikliklere daha kolay uyum sağlama esnekliğine sahiptir. 

Geleneksel proje yöneticileri, projelerini bütçe, zamanlama ve kapsam doğrultusunda yönetir. 

Metrikler ve varyans, planlanan temellere göre izlenebilir. Geleneksel proje yöneticisi, riski 

azaltmak, zaman ve para kısıtlamalarını korumak ister. Buna karşılık, çevik proje yöneticisi, 

bunun yerine çıktılara odaklanır böylelikle onun için bütçe ve zaman çizelgesi ikincildir. Çevik 

proje yöneticisi, geleneksel proje yöneticisi gibi bir sürece bağlı kalmak yerine bir ürünü teslim 

etmek üzere eğitilmiştir. 

Geleneksel projeler, iyi tanımlanmış gereksinimler ve diğer belgeler nedeniyle, uzmanlardan 

ve alt üyelerden oluşan dağınık çalışma ekiplerini daha kolay destekleyebilir. Çevik proje 

ekipleri, değişimi kucaklamak ve hızla artımlar üretmek için ekip üyelerinin ve personelin 

birlikte konumlandırılmasını gerektirir. Birden fazla lokasyonda çalışılan projeler, her 

lokasyonda çevik yöntemler kullanan ekiplere sahip olabilir. Çevik proje üyelerinden gelen 

taahhüt seviyesi, projelerinde daha büyük bir rol üstlenmeleri istendiği için geleneksel ekip 

üyelerinden daha yüksek olmalıdır (Fernandez ve Fernandez, 2008). 

Çevik metodolojinin başarılı uygulamalarına dair literatürde çok sayıda kanıt bulunmaktadır. 

Bir örnek, sistemlerin müşteriye teslimini iyileştirme ve araştırma sürecinde çevik yaklaşımı 

bulma çabasını içeren Lockheed Martin'dir (Zwicker, 2007). Lockheed Martin yöneticileri, 

sürekli olarak yönetimin odak noktası olan dört alanı iyileştirmek için çevik uygulamaları seçti: 

değişen gereksinimleri yönetmek, üretkenliği artırmak, kalite standartlarının karşılanmasını 

sağlamak ve daha sık bir ürün artışı geliştirmek ve teslim etmek. Çevikliğin bir departman 

uygulamasında, iş alanındaki ankete katılanların çoğu, üretkenlik, ürün kalitesi, müşteri 

memnuniyeti ve geliştirme maliyetinde genel düşüşte yüzde ondan fazla iyileşme gördü 

(Zwicker, 2007). Lockheed Martin'in büyük ölçeği ve birçok endüstri sistemi göz önüne 

alındığında, bu alanların herhangi birindeki en küçük iyileştirmenin bile kârlılık üzerinde 

büyük, olumlu bir etkisi vardır. 

Son yıllarda "çevik" terimi ve buna karşılık gelen "çevik" uygulamalarla ilgili artan bir 

memnuniyetsizlik var. "Çevik"in yerine "esnek" ve "doğrusal olmayan" gibi yeni terimler 

getiriliyor. Bu memnuniyetsizliğin temelinde, "çevik" teriminin öncelikle bir pazarlama aracı 

olarak kullanılması ve çok sayıda öngörülen "çevik uygulama ve süreçlerin" esnek ve ihtiyaca 

uyarlanabilir olma pahasına körü körüne bir bağlılıkla takip edildiği endişesi yatmaktadır. 

Coplien (2005), projeler için en iyi uygulamaları bulmaya adapte olmak yerine, sadece son 

modayı takip etmenin sıkıntısını ifade ediyor. Ayrıca, insanlara odaklanmayı ve kendi başına 

bir amaç olarak sadece "çevik" olmayı değil, etkili olmayı geri getirmenin bir aracı olarak Çevik 

Manifesto'ya ve köklerine dönüşü savunuyor. 
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Proje yönetimi de dahil olmak üzere çevik uygulamalar, karmaşıklık ve belirsizlik ile 

karakterize edilen projeleri yanıt verme ve uyarlanabilirlikle yönetme ihtiyacından doğdu. 

Hedefler ve çözümler belirsiz olduğunda ve yüksek oynaklık olduğunda, projeleri yönetmek 

için alternatif yaklaşımlara özellikle ihtiyaç vardır. Proje yönetimine farklı yaklaşımlarla 

donatılmış olmak, proje yöneticilerinin eldeki projenin özelliklerine daha iyi uymasını 

sağlayacaktır. Çevik proje yönetimi yaklaşımlarını barındırma ve nasıl esnek ve uyarlanabilir 

olunacağını öğrenme çabası, birçok proje yöneticisi için yatırıma değer olabilir. Bu esneklik, 

belirli proje türleri ve proje senaryolarıyla karşı karşıya kalındığında oldukça avantajlı olabilir. 

Bu makale, çevik değerler ve ilkeler üzerine inşa edilen çeşitli süreçleri ve prosedürleri 

tartışmak için çok zaman harcadı, ancak çevikliğin ruhu korunmazsa, o zaman sadece bir 

"çevik" süreci takip etmek çevik olmak anlamına gelmeyecektir. Cockburn (2005) bunu şu 

şekilde açıklıyor: "İnsanlara çevikliğin bir metodoloji veya sabit uygulamalar dizisi değil, 

çoğunlukla bir tutum olduğunu söyleyip duruyorum." "Çeviklik bir amaca giden yoldur, sonun 

kendisi değil" (Harrison, 2006). Lockheed Martin'in (Zwicker, 2007) deneyimlediği gibi, 

üretkenliği, ürün kalitesini, müşteri memnuniyetini artırmanın ve üretim maliyetlerini 

düşürmenin yollarını ararken, çözümün merkezinde çevikliğin ruhunu keşfedebilir. 

Çevik proje yönetimi literatürü henüz emekleme aşamasındadır, ancak yazılım geliştirme 

kapsamı dışında çevik proje yönetimi konusunda çok daha fazla araştırma yapılmalıdır. Bu 

araştırmaya, genel olarak çevik projelere genişletilebilir proje yönetimi kalıplarının 

geliştirilmesi dahil edilmelidir. Ayrıca, proje yönetimi bağlamında proje ekiplerinin çevikliğin 

altında yatan fikirleri anlamasına yardımcı olabilecek ortak bir çevik proje yönetimi teorisi 

üretme ihtiyacı da halen devam etmektedir.   
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ÖZET 

Bu çalışma beşinci sanayi devrimini, gelişim ve değer perspektifinden incelemeyi 

amaçlamaktadır. Endüstri 5.0, temelinde insan olgusunu dışarıda bırakmadan akıllı dijital bilgi 

ve üretim teknolojilerinin bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle Endüstri 

5.0’ın yeni dijital dünya ile yeni nesil dünya değerlerini birleştirerek, doğru ve adil bir şekilde 

sürdürülebilir hale getirilmesini amaçladığı söylenebilir. Son sanayi devrimine ulaşılan süreçte, 

dünyanın en büyük teknolojik değişimi yaşadığı sanayi devrimi olarak gösterilebilecek olan 

Endüstri 4.0 ise, gelişim aşamasının sonuna gelmeden yeni devrimi yaşamış bulunmaktadır. 

Başlangıç olarak Almanya’da tanımlanan Endüstri 4.0 son on yıl içerisinde küresel dünya 

düzeninde önemli bir yer edinmiştir. Bu süreçte pek çok ülke, Endüstri 4.0 teknolojilerini 

uygulama ve geliştirme konusunda, kapsamlı araştırma çalışmalarını desteklemiş ve yeni dijital 

dünyanın parçası haline gelebilme adına stratejik girişimlere başlamıştır. Endüstri 4.0’ın 

hayatımıza girmesini takip eden on yılın sonunda Avrupa Komisyonu tarafından Endüstri 5.0’ın 

ilanı gerçekleştirilmiştir. Bu iki sanayi devrimi arasındaki temel fark ise Endüstri 4.0 teknoloji 

odaklı bir yapı oluşturmayı amaçlarken, Endüstri 5.0 değer odaklı yapıyı hedeflemektedir. Bu 

çalışma Endüstri 5.0’ın özelliklerini, sunduğu fırsatları, oluşturduğu tehditleri metodolojik bir 

yaklaşımla kavramsal çerçevede araştırmayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak çalışma 

kapsamında yeni sanayi devriminin teorik olarak kavramsal analizi gerçekleştirilecektir. 

Çalışma bulgularının Endüstri 5.0 araştırmaları konusundaki literatüre katkı sunması ve gelecek 

araştırmalara ışık tutması hedeflenmektedir. Çalışmanın kavramsal bulgularının önümüzdeki 

yıllarda bilinirliliğini arttırması beklenen Endüstri 5.0 konusundaki yeni araştırmalara alan 

açması da beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 5.0, Değer Yönetimi, Endüstri 4.0, Teknoloji  
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THE BLACK BOX OF INDUSTRY 5.0: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 

FUTURE 

 

 

ABSTRACT 

This study investigates the new fifth industrial revolution from the development and value 

perspective. Industry 5.0 consists of smart digital information and manufacturing technologies 

without ignoring the existence of humanity. In other words, Industry 5.0 aims to integrate the 

new digital world with the new generation values of the world. Industry 4.0, an initiative from 

Germany, has become a globally adopted term in the past decade. Many countries have 

introduced similar strategic initiatives, and a considerable research effort has been spent 

developing and implementing some of the Industry 4.0 technologies. At the ten-year mark of 

the introduction of Industry 4.0, the European Commission announced Industry 5.0. The main 

difference between these two revolutions is that Industry 4.0 is technology-driven, whereas 

Industry 5.0 is value-driven. This study focuses on the methodological approaches to the new 

features, opportunities, and challenges of Industry 5.0 at a conceptual level. Therefore, this 

study mainly aims to understand the challenges and opportunities of Industry 5.0 by 

theoretically analyzing the concept of this new revolution. The findings point to gaps and 

methodological weaknesses in Industry 5.0 research and provide insights for future research. 

This study provides a novel conceptual view of integrating theories to ensure the development 

of Industry 5.0. 

Keywords: Industry 5.0, Value Management, Industry 4.0, Technology 
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1. GİRİŞ 

1780'lere kadar uzanan Birinci Sanayi Devrimi, su, buhar ve fosil yakıtlardan mekanik güç 

üretimi ile doğmuştur. İkinci devrimde ise elektrik enerjisi, 1870'lerde montaj hatları ve seri 

üretim ile üreticiler tarafından tercih edildi. Elektronik ve bilgi teknolojilerini (BT) kullanan 

Üçüncü Sanayi Devrimi, 1970'lerde üretim endüstrilerini otomasyon kavramıyla tanıştırdı. 

Devrimin dördüncü aşaması, siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılan sanal ve fiziksel 

dünyalar arasında gerçek zamanlı bir arayüz sağlamak için Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Bulut 

Bilişim (Cloud Computing) kullanılmaya başlandı. Endüstri 4.0 henüz yeterince gelişmemiş 

olsa da birçok endüstri öncüsü ve teknoloji lideri, insan zekasının hem döngüyü kuran ve 

döngünün bizzat içinde olduğu otonom üretim için Beşinci Sanayi Devriminin uygulamada 

yaygınlaşmasını beklediği söylenebilir. 

Yeni bilgi teknolojilerindeki atılım, dünyanın “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan 4. sanayi 

devriminin eşiğinde durmasını sağlamıştır. "Endüstri 4.0" uygulanması sırasında, teknik 

ürünlerin tasarım ve üretim teknolojileri önemli ölçüde değişmiştir. İşletmelerin kontrolünde 

bilgisayarların rolüne ve her şeyden önce, sensörlerin kullanımından ve teknolojik süreçlerin 

otomasyonundan, entegrasyon ve görselleştirmeye giden fabrikalar ve endüstriyel 

otomasyonun yöntem ve araçlarına ilişkin bakış oluşmuştur. 

“Endüstri 4.0” teriminin ilk olarak 2011 yılında Almanya iş, siyaset ve bilim camiasından bir 

grup temsilci tarafından kamuoyuna tanıtıldığı bilinmektedir. "Siberfiziksel sistemlerin" (CPS) 

üretimlere güçlendirilmiş entegrasyonu yoluyla endüstrinin rekabet gücünü elde etmenin bir 

yolu olarak tanımlandı (Kagermann H., vd, 2011). Aynı zamanda, "Endüstri 4.0" kavramı 

birçok kişi tarafından bir sonraki reklam yatırımı olarak görülmüş olsa da, buna olan ilgi gerçek 

yatırımlara ve sonuçlara dönüşmüştür. Tablo 1’de Endüstri 4.0’ın sağladığı somut faydalar 

gösterilmektedir.  
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Tablo 1. Endüstri 4.0’ın işletmeler için 6 faydası 

Faydalar Tanım 

Verimlilik Daha az insan ve daha fazla otomasyon, karar verme sürecini daha hızlı yönlendirir ve 

verimliliği yüksek tutar. Otomasyon ayrıca kaliteyi yüksek tutma ve manuel üretim 

sorunlarını düşük tutma eğilimindedir. 

Çeviklik Yüksek standardizasyona ve küçük partilere odaklanan Endüstri 4.0, üretim sürecinde 

yüksek esneklik sağlar. 

Yenilik Endüstri 4.0 üretim hatları, yüksek karışım ve düşük hacimleri barındıracak şekilde 

yapıldığından, tasarımda yeni ürün tanıtımı ve denemeler için idealdir. 

Müşteri 

Deneyimi 

Müşteri gereksinimlerinin ve mevcut sorunların yanıt verebilirliği ve derin bilgi 

mevcudiyeti, müşterilere bazen gerçek zamanlı olarak uygun ürünler ve hizmetler 

sağlayabilir. 

Maliyet 

Azaltma 

Dönüşüm için ilk yatırımlardan sonra maliyetler düşecek böylece daha az kalite sorunu, 

daha az malzeme israfına, daha düşük personel ve işletme maliyetlerine yol açar. 

Gelirler Daha iyi kalite, daha düşük maliyetler ve müşterilere daha iyi hizmet verebilme 

yeteneği ile Endüstri 4.0, üreticileri, mevcut müşterilerin tercih edilen tedarikçisi olma 

yoluna koyuyor. Aynı zamanda, daha büyük pazarlara hizmet etmenin, tüm müşterilere 

özelleştirilmiş ve dolayısıyla daha yüksek marjlı ürün ve hizmet sunmanın yollarını 

açar. 
Kaynak: Almada-Labo, 2017 

 

2. BEŞİNCİ ENDÜSTRİ DEVRİMİ 

Endüstri 4.0, en temel anlamda süreçleri otomatikleştirmek ile ilgilidir. Endüstri 4.0’ın ana odak 

noktası sürecin verimliliğini artırmaktır ve bu nedenle, süreçlerin optimizasyonundan 

kaynaklanan insan maliyetini istemeden göz ardı eder. Endüstri 4.0'ın tam etkisi devreye 

girdikçe, ortaya çıkan en büyük sorunun da bu olduğunu gözlemlemekteyiz. Sonuç olarak, 

istihdam sayısını artırma baskısı arttıkça Endüstri 4.0'ın bazı faydalarının etkisiz hale 

getirildiğini görecek olan iş insanları ve politikacıların direnişiyle karşılaşmıştır. Ancak, ileri 

teknolojilerin tanıtılması yoluyla, süreç verimliliğinin getirilmesi söz konusu olduğunda, 

Endüstri 4.0’ın eksikliğini giderme çabaları başlamıştır. Bu çabaların başarıya dönüşmesinde 

ihtiyaç duyacağımız çözüm Endüstri 5.0'dır. Ayrıca, İkinci Sanayi Devrimi'nden itibaren dünya 

çevre kirliliğinde büyük bir artış gördü. Bununla birlikte, geçtiğimiz birkaç on yılın aksine, 

imalat sanayi artık, atık üretimi ve yönetiminin farklı yönlerini kontrol etmeye ve 

faaliyetlerinden kaynaklanan çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya daha fazla 

odaklanmıştır. Çevre bilincine sahip olmak, hükümetten gelen büyük miktarda destek nedeniyle 

genellikle bir rekabet avantajı olarak kabul edilir çünkü, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık 

Örgütü gibi uluslararası kuruluşların çevre konusuna bakışı, AB gibi platformlarda “Yeşil 

Mütabak” ile çevrenin öneminin artması ve hatta çevre dostu şirketleri destekleyen sürekli 

büyüyen çevreci müşteri tabanı oluşması, gibi etkilerle her geçen gün artmaktadır. Ne yazık ki, 

Endüstri 4.0 çevre korumaya güçlü bir odaklanmaya sahip değildir ve son on yılda 

sürdürülebilirlik (Chen, S.H vd., 2008; Alzoubi, I., 2019) perspektifinden araştırmak için birçok 
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farklı AI algoritması kullanılmış olmasına rağmen, dünyanın çevresel sürdürülebilirliğini 

iyileştirmek için teknolojilere odaklanmamıştır. Yapay zeka algoritmalarını çevre yönetimi ile 

ilişkilendiren mevcut çalışmalar yolu açmış olsa da, güçlü bir odaklanma ve eylem eksikliği, 

çevreyi korumak ve sürdürülebilirliği artırmak için daha iyi bir teknolojik çözüm ihtiyacına yol 

açmaktadır. Bu çözümün Endüstri 5.0'dan çıkmasını öngörüyoruz. 

İnsan işçileri fabrika katlarına geri getiren Beşinci Sanayi Devrimi, iş akışlarını akıllı 

sistemlerle birleştirerek süreç verimliliğini artırmak için insan beyin gücünü ve yaratıcılığını 

daha fazla kullanmak için insan ve makineyi eşleştirecek. Endüstri 4.0'daki ana endişe 

otomasyonla ilgiliyken, Endüstri 5.0, insanlarla otonom makineler arasında bir sinerji olacaktır. 

İnsan ırkı, robotik iş arkadaşlarının onları yeterince anladığını ve onlarla etkin bir şekilde 

işbirliği yapma yeteneğine sahip olduğunu bilerek, korkmadan, gönül rahatlığıyla robotlarla 

birlikte çalışacak. Son derece verimli ve katma değerli bir üretim süreci ile sonuçlanacak ve 

böylelikle atık ve ilgili maliyetleri azaltacaktır. Endüstri 5.0, “robot” kelimesinin tanımını da 

değiştirecek. Robotlar sadece tekrarlayan görevleri yerine getirebilen programlanabilir bir 

makine olmakla kalmayacak, aynı zamanda bazı senaryolar için ideal bir insan arkadaşına 

dönüşecek. İnsan dokunuşuyla robotik üretimler sağlayan bir sonraki sanayi devrimi, yaygın 

olarak “cobot” olarak adlandırılan ve ne yapacağını zaten bilen veya hızla öğrenen yeni nesil 

robotları hayatımıza kazandıracak. Bu işbirlikçi robotlar, insan varlığının farkında olacak; bu 

nedenle güvenlik ve risk kriterlerine dikkat edeceklerdir. Yalnızca insanı değil, aynı zamanda 

bir insan operatörün amaçlarını ve beklentilerini de fark edebilir, anlayabilir ve hissedebilirler. 

Tıpkı bir çırak gibi, cobotlar da bir bireyin, bir görevi nasıl yerine getirdiğini izleyecek ve 

öğrenecektir. Cobotlar bir kez öğrendiklerinde, insan operatörlerinin yaptığı gibi istenen 

görevleri yerine getirecektir. Dolayısıyla insan, cobot'larla birlikte çalışırken farklı bir tatmin 

duygusu yaşayacaktır.  

Endüstri 5.0'ın yeni bir üretim rolü yaratacağını tahmin ediyoruz: Chief Robotics Officer 

(CRO). Bir CRO, robotları ve insanlarla etkileşimlerini anlama konusunda uzmanlığa sahip bir 

bireydir. CRO, optimum performans ve verimlilik elde etmek için çevreye/fabrika katına 

eklenecek veya kaldırılacak makineler veya robotlar için karar vermekten sorumlu olacaktır. 

CRO'ların robotik, yapay zeka, insan faktörleri modellemesi ve insan-makine etkileşimi 

konularında geçmişleri olacaktır. CRO'lar, işbirlikçi robotik teknolojilerle daha iyi donatılmıştır 

ve hesaplamadaki ilerlemelerden gelen gücü kullanarak, çevre yönetimi üzerinde de olumlu bir 

etki yaratmak için uygun şekilde yerleştirilecektir. Bu, nihayetinde kirliliği ve atık üretimini 

azaltarak ve Dünya'yı koruyarak insan uygarlığının sürdürülebilirliğini artıracaktır. 
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3. ENDÜSTRİ 5.0 FIRSAT VE TEHDİTLERİ  

Endüstri 5.0'ın gelecekte ne getireceği ve ayrıntılı olarak işi nasıl iyiye götüreceği yada bozacağı 

konusunda çok fazla belirsizlik olmasına rağmen gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki 

engelleri ortadan kaldıracağı söylenebilir (Scanlon, 2018). Universal Robots Baş Teknoloji 

Sorumlusu Østergaard (2018), Sanayi Devrimi'nin bir sonraki adımının, tüketicilerin satın 

alacakları ürünlerde yüksek bireyselleştirme talebine göre olacağına işaret ediyor. 

Bloomberg'de yayınlanan bir makalede ise Almanya'dan bir otomobil üreticisinin, 

kişiselleştirmenin modern tüketiciler için önemli bir faktör olduğunu belirterek, üretim 

fabrikalarında müşteri isteklerine daha fazla yer ayrıldığını belirtmiştir. (Atwell, 2017). 

Bu nedenle Endüstri 5.0, özellikle fabrikada robotlar gibi akıllı sistemler ile insanlar arasındaki 

iş birliğini artıracaktır. Bu adımla, makineler tüm monoton ve tekrarlayan görevleri üstlenirken, 

insanlar daha fazla sorumluluk almak için yaratıcı tarafı ve üretim kalitesini her yönden 

yükseltmek için sistemlerin daha fazla denetimini üstlenecekler. Ancak, Accenture'ın 512 

üretim yöneticisiyle yaptığı anketin gösterdiği gibi, bu fikir yeni değil, çünkü katılımcıların 

%85'i önümüzdeki birkaç yıl içerisinde fabrikalarında insanlar ve robotlar arasında ortak bir 

üretim hattı öngörüyor. (Atwell, 2017). 

Ayrıca, insani özen ve işçiliğin ayırt edici işaretine sahip ürünlerin, müşterilerin her türden 

tasarım ürünü, kaliteli saatler, geleneksel el yapımı biralar ve yerel malzemelerle yapılmış ve 

elle boyanmış ürünler için daha çok ödeme yapacaklarını belirtmiştir. Tüketiciler satın aldıkları 

ürünler aracılığıyla kendi bireyselliklerini ifade etmeye çalıştıkları için, bu insan dokunuşu 

talebi gelecekte çok daha fazla artacaktır. Bu durum, üreticilerin, üstesinden gelmek zorunda 

olduğu yeni bir kişiselleştirme türünün ve lüks toplum hissinin ana hatlarını çiziyor (Østergaard, 

2018).Aynı zamanda, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), Endüstri 5.0'ı 

“...insanoğlunun yaratıcılığı ve işçiliğini, robotların hızı, üretkenliği ve tutarlılığı ile 

birleştirmeye odaklanmış” olarak tanımlamaktadır. (EESC, 2018) 

Bir başka bakış açısı ise, Endüstri 5.0'ı daha hızlı, daha ölçeklenebilir ve ellerindeki teknoloji 

türü sayesinde öncekilerden daha fazla insanın ilgilendiği bir dönüşüm şeklinde tanımlıyor 

(Rundle, 2017). Bu, gelişmiş bir entegrasyon, insan beyninin gücü ve yaratıcılığı ile 

eşleştirilmiş robotların daha iyi otomasyonu ve daha gelişmiş insan-makine ara yüzlerine doğru 

itilerek gerçekleşecektir (Shelzer, 2017). Bu durum da üretkenliğin artmasına yol açacaktır. 

İnsan ve teknoloji arasındaki söz konusu verimli sinerji, ekonomiyi, ekolojiyi ve sosyal dünyayı 

da etkileyecektir (Shelzer, 2017). Ayrıca, bu etkilere endüstriyel ileri dönüşümde uygulanan bir 

atık önleme perspektifi eşlik etmektedir. 
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a) Fiziksel atık - üretim hatlarının ve lojistiğin genel çöpleri; 

b) Kentsel atık - Yeşil alanlara, boş arazilere, yetersiz altyapıya ihtiyaç duymayan atık; 

c) Proses israfı – fazla üretim, yollarda boş kamyonlar, fazla stok; 

 d) Sosyal atık - Çalışmak isteyen ancak fırsatı olmayan ve istekli olmayan insanlar. 

Yukarıda bahsedilen dört tip atık önleme perspektifi; imalatçıların, malzeme giderlerini 

azaltmak ve endüstriyel süreçlerin sosyal etkisini en aza indirmekle ilgilendikleri için, atık 

malzeme ve kaynakların azaltılması alanında ekonomi ve çevre üzerinde büyük etkiler 

göstermektedir (Shelzer, 2017). 

Yapay gen sentezi, yeni ham maddeler veya kaynakların sürdürülebilir kullanımları, iş üzerinde 

potansiyel etkileri olan Endüstri 5.0 karakterizasyonunun diğer boyutlarıdır. Bu alanlar, 

doğayla ve fiziksel bütünlükle ilişkide de insan faktörünü merkeze almaktadır (Sachsenmeier, 

2016). Bu anlamda Endüstri 5.0’ın ortaya koymuş olduğu en farklı ve belirgin özelliğin gerek 

üretim gerekse de yönetim süreçlerinde insan merkezli bir yaklaşım olduğu söylenebilir.  

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Beşinci Sanayi Devrimi bir önceki devrimle kıyaslandığında insan ile robotik sistemlerin 

entegrasyonunu hedeflediği ve iletişim teknolojilerini insan ve çevre odaklı bir yaklaşımla daha 

etkin kullanıma odakladığı söylenebilir. Çalışma kapsamında ortaya çıkartılan Endüstri 5.0 ile 

ilgili önem taşıyan başlıklar aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır.  

 Bir sonraki sanayi devriminde, insanların üretim politikalarına yüksek değerli görevler 

eklemesi bekleniyor. Standardizasyon ve yasallaştırma, teknoloji, toplum ve işletmeler 

arasındaki ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır. 

 Özellikle bir toplumun kıdemli üyeleri ve paydaşları yeni sanayi devrimine uyum sağlamakta 

çok daha zorlanacaklardır (Bernick, M., 2019). 

 Hızlı ve yüksek verimli üretim, aşırı üretim olgusuna neden olabilir. Uygulama şeffaflığı da 

dikkate alınmalıdır. 

 Otonom sistemlerin etik ilkeleri nasıl birleştirebileceğini önemli bir gündem olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 Otonom sistemlerde açıklanabilir etik davranış çözümleri olmalıdır. 

 Otonom sistemlerdeki etik davranış, doğrulama ve geçerliliğe tabi olmalıdır. 

 Gelecekteki yönetim ve yönetici rollerindeki CRO'lar gibi temel beceri boşlukları ele 

alınmalıdır. 
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Yukarıda bahsedilen konular yeni sanayi devriminin uygulamaya dönük faydalarının 

gerçekleştirilebilmesi için üzerinde hassasiyetle durulması ve çalışılması gereken başlıklar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşinci Sanayi Devrimi, üç ana unsuru -akıllı cihazlar, akıllı 

sistemler ve akıllı otomasyon- insan zekasıyla işbirliği içinde fiziksel dünyayla tamamen 

birleştiğinde ortaya çıkacaktır. “Otomasyon” terimi, otonom robotları, aynı çalışma alanında 

aynı anda insanlarla işbirliği yapan akıllı ajanlar olarak tanımlar. Bu iki taraf arasındaki güven 

ve güvenilirlik, gelecek vaat eden verimlilik, kusursuz üretim, minimum atık ve 

özelleştirilebilir üretim sağlayacaktır. Bunu yaparken, daha fazla insanı işyerine geri getirecek 

ve süreç verimliliğini artıracaktır. Ancak bu şekilde Beşinci Sanayi Devriminden beklenen 

faydanın sağlanması ve potansiyel etkisinin gelişime döndürülmesi sağlanabilecektir.  
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ÖZET 

Uzaktan eğitime yönelik ilgi ve çalışmaların arttığı son dönemlerde, COVID-19 salgını ile 

birlikte uzaktan eğitim, farklı bir boyut kazanmıştır. Ülkemizde 2020 Mart ayı itibari ile 

K12’den yükseköğretime kadar tüm kademelerin yüz yüze eğitimi kesintiye uğraması nedeni 

ile öğretmenler ve öğrenciler zorunlu olarak uzaktan eğitimle karşı karşıya kaldılar. Bu 

gelişmeyle birlikte araştırmacılar uzaktan eğitimin pandemi sonrasında da, yüz yüze eğitime 

alternatif olarak değil, ana eğitimin bir bileşeni olarak devam edebileceğini öngörmektedir.  

Dolayısıyla uzaktan eğitim sisteminin önemli bir dinamiği olan ve yaklaşık bir yıldır uzaktan 

eğitimi deneyimleyen öğreticilerin (öğretmenlerin), uzaktan eğitime yönelik tutumları ayrıca 

önem kazanmaktadır. Nitekim hedeflenen davranışın istenilen yönde olması için kişilerin 

tutumlarını belirlemek önemli görülmektedir.  Kuşkusuz, uzaktan eğitimin etkili ve nitelikli 

olabilmesi için sistem yapısı, öğrenci ihtiyaç ve görüşleri, kullanılan teknoloji kadar öğretmen 

tutumunun da dikkate alınması gerekmektedir. Literatürde pandemi öncesi dönemde uzaktan 

eğitime yönelik tutum çalışmaları incelendiğinde uzaktan eğitimi deneyimleyen öğretmen 

sayısının oldukça sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm 

öğretmenlerin uzaktan eğitimi deneyimlemiş olmaları tutumlarına ilişkin elde edilen sonuçlarda 

da önemli farklılıklara neden olabilir. Öğretmenlerin pandemi öncesi ve pandemi dönemi 

tutumları arasındaki farklılığın ortaya konması “uzaktan eğitim deneyiminin” etkililiğine 

ilişkinde veriler elde edilmesine fırsat sağlayacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada pandemi 

nedeniyle uzaktan eğitimi uzun bir süre deneyimlemeyen öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin 

tutumları ilgili yapılan araştırmalarla, pandemi öncesi araştırmalar karşılaştırılarak aradaki 

değişimi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda uzaktan eğitime yönelik 

öğretmen tutumlarına ilişkin ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılmıştır. Neticede 

pandemi öncesi ve pandemi dönemi olmak üzere 36 çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen 

çalışmalarda pandemi öncesi ve pandemi dönemi öğretmen tutumlarının hangi değişkenlere 

bağlı olarak, ne derece farklılaştığı ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular ve öneriler bildiride 

detaylı olarak aktarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Öğretmen Tutumları, Pandemi, COVID-19 
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1.GİRİŞ 

Küresel bilgi çağının uzantısı olan uzaktan eğitim, düşük maliyetlerle (Başaran vd., 2020), daha 

fazla insanın daha fazla bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla (Balaban, 2012) öğretmen ve 

öğrencinim mekan kısıtlamasını ortadan kaldırarak bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla 

yürütülen eğitim modelidir (İşman,  2011). Ülkemizde 1950 yıllarında mektupla başlayan 

uzaktan eğitim faaliyetleri (Başaran vd., 2020), 1980 ve 1990 lı yıllarda Anadolu Üniversitesi 

açıköğretim fakültesiyle yükseköğretimde kendine yer edinmiş olup, 2000’li yıllarda bilişim 

teknolojileri alanındaki gelişmelerle birlikte milyonlarca insana eğitim imkanı sağlayan bir 

eğitim modeli olarak sistemde yerini almıştır (Bozkurt, 2017). Yaşam boyu öğrenmeyi 

destekleyen uzaktan eğitimin, insanlar arasındaki uzaklığı, yaşı, mekanı, fiziksel engele bağlı 

olarak ortaya çıkan eğitime ulaşamama sorunlarını ortadan kaldırması ülkemizdeki nüfus 

oranın fazla olması sebebiyle de diğer ülkelere oranla daha çok kitleye hitap ettiği belirlenmiştir 

(Adıyaman 2002).   

Geleneksel eğitim alanında birçok soruna çözüm amaçlı öne sürülen uzaktan eğitim sistemi, 

küresel felaketler gibi acil durumlarda da başvurulan bir eğitim modeli olarak görülmektedir 

(Unger ve Meraian, 2020). Nitekim 2020 yılında ortaya çıkıp ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

korona (Covid-19) virüsü toplumun sağlık, ekonomi, sosyal ve eğitim gibi birçok alanında 

problemlere neden olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bu küresel felaket 

toplumun her kesiminde kaygı ve endişeye sebep olmuştur. Ve neticede ülkemizde 16 Mart 

itibari ile örgün ve yaygında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiştir 

(Bakioğlu ve Çevik, 2020).   Kriz döneminde zorunlu olarak geçiş yapılıp, kriz sonrası tekrar 

yüz yüze eğitime dönülmesi planlanarak yapılan eğitim “acil uzaktan eğitim” olarak 

tanımlanmaktadır (Keskin ve Özer, 2020). Öte yandan dünya ülkeleri, pandemi sürecinde 

uzaktan eğitimin olanaklarını da keşfetmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla pandemi sonrasında da 

uzaktan eğitime, yüz yüze eğitime bir alternatif olarak değil, ana eğitimin bir bileşeni olarak 

devam edileceği öngörülmektedir (Telli ve Altun, 2020).  

Uzaktan eğitime yönelik ilgi ve çalışmaların arttığı son dönemlerde, COVID-19 salgını ile 

birlikte uzaktan eğitim farklı bir boyut kazanmıştır. Ülkemizde 2020 Mart ayı itibari ile 

K12’den yükseköğretime değin uzaktan eğitim sisteminin uygulanması ile tüm öğretmenler ve 

öğrenciler zorunlu olarak uzaktan eğitimle tanışmış oldular. Tüm dünyada ise Türkiye de dahil 

toplam 124 ülkede yüz yüze eğitime ara verilmiştir (Arık, 2020). Uzaktan eğitimin pandemi 

sonrasında da yüz yüze eğitime bir alternatif olmanın ötesinde ana eğitim olarak devam edeceği 

öngörülmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitim sisteminin önemli bir bileşeni olan ve yaklaşık bir 

yıldır uzaktan eğitimi deneyimleyen öğreticilerin (öğretmenlerin), uzaktan eğitime yönelik 
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tutumları önem kazanmaktadır.  Uzaktan eğitimin etkili ve nitelikli olabilmesi için sistem 

yapısı, öğrenci ihtiyaç ve görüşleri, kullanılan teknoloji kadar öğretmen tutumu da dikkate 

alınması gerekmektedir. Çünkü öğretmenin olumlu ya da olumsuz tutumu hem öğrencileri hem 

de uzaktan eğitim sürecini doğrudan etkilemektedir.  

Pandemi dönemiyle birlikte uzaktan eğitimle tanışan birçok öğrenci gibi öğretmenlerinde 

rollerinde değişimler yaşanmıştır. Öğretmen uzaktan eğitimle birlikte bilgi ve becerilerini 

teknoloji aracılığıyla öğrencilerine aktarırken aynı zamanda veli ve öğrencilere oryantasyon 

yapmıştır (Karaca, 2021). Bu yeni öğrenme ortamıyla öğretmenler birçok sorunla karşılaştı ve 

bu sorunları çözmeye yönelik stratejiler geliştirdi. Pandemi döneminde yaşanan bu sorunların 

öğretmen ve öğrencilerin tutumları üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir (Dolenc, vd., 2021).     

 

2.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Literatürde pandemi öncesi dönemde uzaktan eğitime yönelik tutum çalışmaları incelendiğinde 

uzaktan eğitimi deneyimleyen öğretmen ve öğretmen adayı sayısının oldukça sınırlı olduğu 

gözlemlenmiştir. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm öğretmen ve adaylarının uzaktan eğitimi 

deneyimlemiş olmaları tutumlarına ilişkin elde edilen sonuçlarda da önemli farklılıklara neden 

olabilir. Öğretmenler ve öğretmen adaylarının pandemi öncesi ve pandemi dönemi tutumları 

arasındaki farklılığın ortaya konması “uzaktan eğitim deneyiminin” etkililiğine ilişkinde veriler 

elde edilmesine fırsat sağlayacaktır. Dolayısıyla bu çalışmada pandemi nedeniyle uzaktan 

eğitimi uzun bir süre deneyimlemeyen öğretmen ve öğretmen adaylarının uzaktan eğitime 

ilişkin tutumları ilgili yapılan araştırmalarla, pandemi öncesi araştırmalar karşılaştırılarak 

aradaki değişimi ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma deseni olarak 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırmaya 

konu olan olgular hakkında yazılı materyallerin incelenmesini kapsar. Özellikle doğrudan 

gözlem ve görüşme fırsatının olmadığı durumlarda zaman ve maliyet açısından da avantaj 

oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  

Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları temasıyla 

ulusal literatür için 2010 ile 2022 uluslar arası yayınlar için 2005-2022 yıl aralığı esas alınarak 

Google Scholar ve Yök Tez üzerinden tarama yapılmış olup, 12 pandemi öncesi, 14 pandemi 

dönemi olmak üzere toplam 26 çalışmaya ulaşılmıştır. Tablo-1’de incelenen çalışmalar 

mevcuttur.  
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Pandemi Öncesi Yapılan Çalışmalar Pandemi Dönemi Yapılan Çalışmalar 

Yıldız, (2016) Yüksek Yakar ve Yıldırım 

Yakar, (2021) 

Düşük 

Kışla, (2015) Orta Akman, (2021) Düşük 

Şimşek, vd., (2010) Orta  Küçüker, (2021) Düşük 

Çelen, vd., (2013) Yüksek Güney, (2021) Düşük 

Yalman ve Kutluca, (2013)  Yüksek Yalçın, (2021) Düşük 

Yenilmez, (2017) Yüksek Kütükçü, (2020) Orta 

Ülkü, vd., (2018) Orta Arabacı, (2020) Orta 

Kocayiğit ve Uşun, (2020) 

(veriler pandemi öncesi 

toplanmıştır) 

Yüksek Yumbul, (2021) Yüksek 

Nasser ve Abouchedid, 

(2010) 

Düşük Halitoğlu, (2021) Orta  

Annetta ve Shykmonsky, 

(2008) 

Yüksek Kaban, (2021) Düşük 

Menchoca ve Bekele, 

(2008) 

Yüksek Kırkıç ve Yahşi, 

(2021) 

Düşük 

Villarruel, vd., (2019) Yüksek Genç, (2020) Orta  

  Demir, (2021) Düşük 

  Jonkowak ve 

Jaskulska, (2021) 

Düşük 

Tablo-1 : Çalışmaya dahil olan araştırmalar 

 

Çevrimiçi öğrenme ortamına aniden geçiş gibi yeni durumlar dikkatli bir hazırlık gerektirir. 

Çünkü beklenmeyen birçok sonuç ortaya çıkabilir (Dolenc, 2021). Sisteme ilişkin çıktılardaki 

değişimin yanı sıra eğitici ve öğrencilerin tutumlarında, inançlarında ve görüşlerinde de 

farklılıklar gözlemlenebilir.  

 

3.BULGULAR 

Öğretmen ve öğretmen adaylarıyla pandemi öncesi ve pandemi döneminde yapılan uzaktan 

eğitime yönelik 26 (makale ve tez olmak üzere) tutum çalışmaları incelenmiştir. Pandemi 

öncesi yapılan çalışmalarda öğretmen ve öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik 

tutumları ağırlıklı olarak yüksek ve orta düzeyde iken, pandemi dönemiyle birlikte ağırlıklı 

olarak düşük düzeyde olduğu görülmüştür.   

Pandemi öncesi ve pandemi dönemi olmak üzere uzaktan eğitime yönelik tutumlar farklı 

değişkenler açısından karşılaştırıldığında elde edilen bulgular şu şekildedir:  

Cinsiyet açısından elde edilen bulgular karşılaştırıldığında; her iki süreçte de yapılan 

çalışmalarda ağırlıklı olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (Şimşek, vd., 2010; Yalman ve 

Kutluca, 2013; Yıldız, 2016; Ülkü, 2018; Kocayiğit ve Uşun, 2020; Demir, 2021; Güney, 2021; 
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Küçüker, 2021). Ancak bazı çalışmalarda pandemi öncesinde de, pandemi döneminde de 

erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Yenilmez, vd., 2017; Yumbul, 2021).  

Öğrenim durumu, kurum türü, uzaktan eğitim hakkın bilgi sahibi olma durumlarına göre; her 

iki süreçte de anlamlı bir farklılık görünmemiştir (Kütükçü, 2020; Ülkü, 2018; Yakar ve Yakar 

Yıldırım, 2021; Kocayiğit ve Uşun, 2020, Akman, 2021). Yenilmez, vd., 2017 çalışmasında ise 

uzaktan eğitim hakkında ön bilgiye sahip olmanın tutumu pozitif yönde anlamlı derecede 

etkilediği bulgusuna ulaşmıştır.  

Kıdem yılı ve teknoloji kullanma düzeylerine göre durumları ise her iki dönemde de farklıklar 

göstermiştir. Pandemi döneminde yapılan bazı çalışmalarda teknoloji kullanma düzeyinin 

uzaktan eğitime yönelik tutumu pozitif yönde anlamlı derecede farklılaştırdığı (Demir, 2021; 

Güney; 2021; Kütükçü, 2020), bazılarında ise anlamlı bir farklılık yaratmadığı sonucu elde 

edilmiştir (Arabacı, 2020).  

 

4.SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan çalışmada pandemi öncesi ve pandemi dönemine ait öğretmen ve öğretmen adaylarının 

uzaktan eğitime yönelik tutum çalışmaları incelenmiştir. Pandemi öncesi yapılan çalışmalarda 

öğretmen ve öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumları ağırlıklı olarak orta ve 

yüksek düzeydeyken, pandemi dönemi düşük düzeyde eğilim göstermiştir. Küçüker, (2021) 

pandemi dolayısıyla ani bir şekilde geçilen uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencilerin bir çok 

eksiklik ve aksaklıkla karşılaşmasının tutumlarını da olumsuz yönde etkilediğini, dolayısıyla 

tutum düzeylerinde düşüş yaşandığını ifade etmiştir.  

Pandemi döneminde öğretmen ve öğretmen adaylarının teknoloji kullanma düzeyde olsa ve 

teknolojiyi derslerine entegre etme becerileri yeterli olsa dahi uzaktan eğitim sisteminde 

internet alt yapısının zayıflığı, elektrik kesintisi, kamera, ses cihazlarından kaynaklı sorunlardan 

dolayı olumsuz tutum sergilemiş olabilirler (Yalçın, 2021). Pandemi öncesi ve pandemi dönemi 

arasındaki çalışmalardaki farklılığın birçok sebebi olmakla birlikte, pandemi dönemi öncesinde 

yapılan çalışmadalar uzaktan eğitimi bu kadar uzun süre deneyimleyen öğretmen ve öğretmen 

adayına rastlanmamaktadır. Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik olumsuza yakın tutum 

sergilemelerinin bir nedeni olarak da öğrencilerin derse katılım için yeterli sosyo ekonomik 

düzeye sahip olmamaları görülmektedir (Karaca, vd., 2021). Pandemi dönemi yapılan uzaktan 

eğitim çalışmaları değerlendirildiğinde öğretmenlerin genellikle olumsuz tutum sergiledikleri 

gözlemlenmiştir. Bu durum uzaktan eğitimin geleceğini de etkileyecektir (Dolenc, vd., 2021).  

Öğretmen ve öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının farklı değişkenler 

açısından incelendiğin pandemi öncesi ve pandemi dönemi arasında anlamlı bir farklılık 
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gözlemlenmemiştir.  

Bu bulgular ışığında pandemi sonrası da dünyada uzaktan eğitimin rolünün değiştiği ve örgün 

eğitimin bir parçası olarak devam edileceği ön görüsüyle birlikte (Telli ve Altun, 2020; Bozkurt, 

2020) sistemin önemli bir bileşeni olan öğretmen ve öğretmen adaylarının tutumları önemli 

görülmektedir. Uzaktan eğitim sistemine dahil olan ilgili kişilerin (öğretmen, öğrenci) gerekli 

ekipmana sahip olmaları tutumlarını doğrudan etkilemektedir (Buchner, Majchrzak ve 

Werzbcka, 2020). Sisteme ilişkin problemlerin belirlenmesi ve giderilmesi öğretmenlerin 

tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği gibi gelecekteki uzaktan eğitim çalışmalarına da katkılar 

sunacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

La2/3K1/3MnO3 nano yapıları farklı kalınlıklarda cam lamellere üstüne 500 oC’de çözelti tabanlı 

sol-jel yöntemiyle üretildi. Üretilen nano yapılar X-ışını kırınım diffiraksiyonu (XRD), taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı x-ışını (EDX) cihazları ile  filmlerin yapısal, 

yüzey morfolojisi ve elementsel analizleri belirlendi. XRD sonuçları nanoyapılı ince filmlerin 

provskite rombohedral yapıda (200) kırınım düzleminde yüksek oranda polikristal yapıda 

kristallendiğini göstermiştir. Bununla beraber kalınlık arttıkça kristallenmenin de arttığı 

anlaşılmıştır. SEM analizleri film yüzeylerinin homojen olduğunu ve yüzuy tanecik 

boyutlarının film kalınlığına göre değiştiği yansıtmıştır. EDX spektrumları elementsel 

analizlerin ve haritalama tekniklerine göre filmlerin son derece homojen olduğu ve 

nanoyapılarda La, K, Mn ve O atomlarının var olduğunu teyit etti. Ayrıca başlangışta kullanılan 

La, K, Mn molar oranlarının elde edilen EDX analizleri ile uyum içerisinde olduğu 

gözlemlendi.  

Anahtar Kelimeler: La2/3K1/3MnO3, Nano yapı, İnce Film, Çözelti yöntemi, Elementsel 

Haritalama,EDX 
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SYNTHESIS OF La2/3K1/3MnO3 NANO-STRUCTURES AND CHARACTERIZATION 

WITH XRD, SEM, EDX 

 

 

 

ABSTRACT 

La2/3K1/3MnO3 nanostructures were produced on glass coverslips of different thicknesses by 

solution-based sol-gel method at 500 oC. The structural, surface morphology and elemental 

analyzes of the films were determined by X-ray diffraction diffraction (XRD), scanning 

electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray (EDX) devices. XRD results showed 

that nanostructured thin films crystallize in a highly polycrystalline structure with provskite 

rhombohedral structure (200) in the diffraction plane. In addition, it was found that as the 

thickness increased, the crystallization also increased. In SEM analysis, it was observed that 

the film surfaces were homogeneous and the surface particle sizes changed according to the 

film thickness. According to EDX elemental analysis and elemental mapping techniques, they 

were confirmed that the films were extremely homogeneous and that La, K, Mn and O atoms 

were present in the nanostructures. In addition, it was observed that the molar ratios of La, K, 

Mn used at the beginning were in harmony with the EDX analyzes obtained. 

Anahtar Kelimeler: La2/3K1/3MnO3, Nano structure, Thin film, Solution technique, Elemental 

mapping, EDX 
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1. GİRİŞ 

Perovskit manganitler Re1−xAxMnO3 (Re ve A'nın nadir toprak iyonları ve alkalin iyonlarını 

temsil, eder) metal-yalıtkan geçiş sıcaklığı yakınında devasa manyetodirenç etkisinin yanı sıra 

ilginç elektronik ve manyetik özellikler sergilediği bilinmektedir. Mn3+ ve Mn4+ yükleri [1] 

arasındaki çift değişim mekanizmasından kaynaklanan devasa manyetodirenç etkisi, 

ferromanyetik metalik durum ile bir antiferromanyetik yalıtım durumu arasındaki rekabetçi 

etkileşimden kaynaklanır [2-4]. Bu malzemelerin manyetik sensör ve manyeto-direnç bellek 

kayıt uygulamaları onları daha da çekici hale  getirmektedir. Bu yüzden, bu manganit türleri 

son yıllarda bulk [5-7] ince veya kalın filmler [8-10] ve epitaksiyel filmler [11] formunda 

oldukça çok araştırılmaktadır.  

Re1−xAxMnO3 manganitlerinin elektriksel ve manyetik geçiş özellikleri temel olarak geometrik 

tolerans faktörüne, Re'nin boyutuna, ortalama katyonik yarıçapa, boyut uyumsuzluğu gibi A 

katyon özelliklerine [12] ve Mn3+/Mn4+ değişim oranına bağlıdır [13]. Filmlerin tane boyutu 

(grain size)  [14], oksijen miktarı [15] ve altlık türü [16] manganitlerin fiziksel özelliklerini 

etkileyebilen diğer parametrelerdir. 

İki değerlikli alkali-toprak metalinin (Ca2+, Sr2+ ve Ba2+ gibi) tek değerli elementlerle (Na1+, 

K1+ ve Ag1+ gibi) değiştirilmesi manganın iyonik değerliğini değiştirebilir ve ayrıca devasa 

manyeto direnci tetikleyebilir. Yapılan birçok  çalışmada, Na1+, K1+ ve Ag1+ gibi tek değerli 

katyonlar, 180 ile 340 K arasında değişen Curie sıcaklıklarda LaMnO3'teki ferromanyetizmayı 

indükleyebilir [17-20]. Bu bileşiklerden La1−xKxMnO3 sistemi oda sıcaklığındaki yüksek 

manyetodirenci, ilginç yapısal, manyetik geçiş ve manyetodirenç özelliklerinden dolayı hala 

araştırılmaktadır. Fakat özellikle sol-jel daldırarak kaplama işlemi ile üretilen K1+ katkılı La2+ 

tabanlı manganit malzemelere sahip manganitlerin ince filmleri hakkında nadir raporlar vardır. 

Bu yüzden bu malzemenin yapısal ve yüzeysel özelliklerinin araştırılması bu çalışmada 

sunulması amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filmi sol-jel daldırma yöntemiyle cam alttaşlar üzerinde 

farklı kalınlıklarda kaplanıldı. LKMO ince filminin sisteminin çözeltisi K(NO3)2 (%99.5), 

La(NO3)3.6H2O (%99.9), Mn(NO3)2.xH2O (%99.9) kimyasal tozları ve 2-metoksi etanol 

kullanılarak hazırlandı. Çözeltiler magnetik karıştırıcı yardımıyla hazırlandı. Çözelti pH ayarı 

belirli ölçüde ethanolamin kullanılarak sağlandı (pH=5.6). Elde edilen çözeltiler oda 

sıcaklığında  24  saat manyetik karıştırıcı ile iyice karıştırıldı. İnce film  hazırlamak için hazır 

olan çözeltiler, önceden saf su, aseton ve methanol ile  temizlenmiş film alttaşlar üzerine 
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daldırarak film kaplama tekniğiyle 400 oC’de hazırlandı. Cam üstüne biriktirilen filmlerin 

kristallenmesi için hava ortamında 600 oC’de 1 saat  fırında tavlandı. 

Sol-jel daldırma yöntemiyle hazırlanan La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filmlerin kristal 

faz ve yapılarının incelenmesi XRD (Rigaku Ultima III (40 kV, 40 mA and 1.54 A◦)) 

difraktometresi ile gerçekleştirildi. Nano-yapılı ince numunelerinin yüzey morfolojileri SEM 

(Zeiss Evo 50, 200 kV) ile incelendi. Filmlerde elementsel analizler, oranları ve dağılımları 

EDX ve elementsel haritalama ile ortaya çıkarıldı. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

3.1. XRD, SEM ve EDX Ölçümleri 

Şekil-1. 10 kez (a) ve 30 kez (b) La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filmlerin XRD spektrumları 
 

Hazırlanan La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filmlerin XRD analiz sonuçları Şekil-1a-

b’de sunulmuştur. Analiz sonuçları, nano yapılı filmlerin perovskite yapılı rhombohedral 

yapıda polikristal doğaya sahip olduğunu yansıtmaktadır [5]. Nano yapılı filmlerde (200) 

yönünde yüksek miktarda yönelimli kristallenme gözlemlenmiştir. XRD analizlerinden 

herhangi bir ikincil faz veya safsızlık türü tayin edilmemiştir. Kristallenme yöneliminin ve 

büyüklüğünün 10 kez kaplı filmlerde 30 kaplılara göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filmlerin SEM görüntüleri film kalınlığına bağlı olarak 

Şekil-2a-b’ de sunulmuştur. Film yüzey morfolojilerinin  yoğun ve homojen olduğu 

görülmektedir. 10 kez kaplı filmlerin 30 kez kaplı filmlere gore daha büyük grainlere sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. Şekil-2c’de LKMO-3 filminin yan kesiti, film kalınlığının yaklaşık 

1μm kadar olduğu göstermektedir. 
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Şekil-2. 10 kez (a) ve 30 kez (b, (c yan kesit) La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filmlerin SEM görüntüleri 

 

EDX analizleri filmlerde La, K, Mn ve O elementleri olduğunu teyit etmiştir (Şekil-3). Si 

elementi  kullanılan cam altlıktan gelmektedır. Filmlerde bulanan elementlerin oranları 

başlangıç çözeltisinde kullanılan orana oldukça yakındır ve yapının oluştuğunu teyit 

etmektedir. 

 

 
Şekil-3. La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince filminin EDX görüntüsü (LKMO-3) 
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      Şekil-4. La1−xKxMnO3 (x=0.33, LKMO-3) nano yapılı ince filminin elementsel haritalama görüntüleri (a,b) 

 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada sol-jel daldırma yöntemi kullanılarak La1−xKxMnO3 (x=0.33) nano yapılı ince 

filmleri farklı kalınlıklara sahip olacak biçimde cam altlıklar üstüne üretildi. Film numunelerin 

XRD analizleri (200) düzlemi yönelimli rhombohedral perovskit yapısıyla birlikte polikristal 

doğada kristalize olduğu anlaşıldı. Nano yapılı La1−xKxMnO3 (x=0.33) film yüzeylerinin yoğun 

ve homojen olduğu ve çok azda olsa pürüzlü olduğu saptandı. Hazırlanan filmlerde kalınlığı 

düşük olan film numunenin daha büyük tane boyutlarına sahip olduğu ve yüzey morfoloisinin 

daha düzgün olduğu gözlemlendi. Yapılan analizlere göre nano yapılarda herhangi bir ikincil 

veya safsızlık fazı bulunmadığını ve yapılarında La, K, Mn ve O atomlarının var olduğu 

anlaşıldı.  Elementsel haritalama ve analizleri filmlerin içindeki atomik dağılımlarının ve 

oransal miktarlarının başlangış çözeltilerinde kullanılan molar oranlarla yaklaşık uyum 

içerisinde olduğu tayin edildi. 
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ÖZET 

Sol-jel daldırma yöntemiyle farklı oranda (0-5%) Co katkılı  ZnS ince filmleri farklı başlangıç 

kimyasalları kullanılarak cam alttaşlar üstünde büyütuldü. X-ışını kırınım diffiraksiyonu 

(XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve Ultraviole ve görünür (UV-Vis) bölge 

spektrofotometresi sırasıyla filmlerin yapısal, yüzey morfolojisi ve optiksel özelliklerinin tayin 

edilmesi için kullanıldı. Elde edilen sonuçlar filmlerin kristallenmesinin kullanılan başlangıç 

kimyasalına göre değiştiği ve filmlerin polikristal yapıda olmasıyla beraber (002) kırınım 

düzleminde hekzagonal wurtzite yapısında en yüksek kırınım pikine sahip olduğu anlaşıldı. 

Yüzey parçacık boyutlarının ve şekillerinin kullanılan öncül kimyasala göre değiştiği görüldü. 

Enerji dağılımlı x-ışını (EDX) film yapılarında Zn, Co, ve S atomlarının olduğunu teyit etti. 

Haritalama tekniğiyle her bir atomun dağılımı belirlendi. Filmlerin optiksel geçirgenlik, 

soğurma ve yasak bant aralığının ise kullanılan başlangıç kimyasalları ve Co katkı oranına bağlı 

olarak değiştiği tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Sol-jel, Başlangıç kimyasalı, ZnS, ZnS:Co, İnce Film, Yasak band aralığı. 
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EFFECT OF STARTING CHEMICALS ON THE CRYSTALIZATION, SURFACE 

MORPHOLOGY AND OPTICAL PROPERTIES OF Co-DOPED ZnS THIN FILMS 

 

 

 

ABSTRACT 

ZnS thin films with different Co doping ratio (0-5%) were grown on glass substrates by sol-gel 

dipping method and using different starting chemicals. X-ray diffraction diffraction (XRD), 

scanning electron microscopy (SEM), and Ultraviolet and visible (UV-Vis) spectrophotometer 

were used to determine the structural, surface morphology and optical properties of the films, 

respectively. The obtained results showed that the crystallization of the films varies according 

to the starting chemical used and the films have the highest diffraction peak in the hexagonal 

wurtzite structure along with (002) diffraction plane with the polycrystalline structure. It was 

observed that the surface particle sizes and shapes changed according to the precursor chemical 

used. It confirmed that the presence of Zn, Co, and S atoms in the film structures via energy 

dispersive x-ray (EDX). The distribution of each atom was determined by the mapping 

technique. It was determined that the optical transmittance, absorption and band gap of the films 

changed depending on the starting chemicals used and the Co additive ratio. 

Keywords: Sol-gel, Starting chemicals, ZnS, ZnS: Co, Thin Film, Bandgap. 
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1. GİRİŞ 

III-V periyodik tablosuna ait katkılı ZnS yarıiletken ince filmleri yüksek bir ilgi görmektedir. 

Bu ilginin temel nedenleri, ZnS’nin oda sıcaklığında geniş yasak bant aralığına (3.60 eV), 

yüksek eksiton bağlanma enerjisine (40 meV), 400-700 nm  görünür bölge dalga boylarında 

optiksel geçirgenliği ve polarizasyon katsayısının büyüklüğü, oda koşullarında stabil olması, 

çevreye zarar vermemesi ve birden çok fazla farklı endüstriyel uygulamalarda (optik, 

optoelektronik, elektronik, fotovoltaik ve fotokatalitik, v.b.) kullanılabilir olması sayılabilir. [1-

2]. Malzemeler üretilirken onların ana karakteristikleri üstünde düşünülmelidir. Malzemeden  

hangi özelliklere (manyetik, optik, mekanik, elektronik) sahip olması isteniyorsa, o alanla ilgili 

karakterizasyonlar daha fazla öne çıkar. Eğer optik özelliklere sahip bir malzemeyse optiksel 

analiz  ölçüm sonuçlarından optiksel geçirgenlik, soğrulma, kırılma indeksi ve yasak bant 

aralığı gibi parametreler daha etkin olacaktır [3]. 

Farklı metaller (Co, Mn, Cu, Al, B, Sn, Ti v.b.) ZnS kristal örgü sistemine katkılandırılarak, 

ZnS’nın yapısal, optik, morfolojik, elekteriksel ve manyetik karakterizasyonları yeniden 

geliştirilebilir. Metal/geçiş elementi katkılı ZnS nano yapıları son zamanlarda genel olarak bir 

çok sıradan ince film üretme metoduyla büyütülebilinmektedir. Bu metotlar arasından kimyasal 

çözelti tekniğine dayanan  film üretme tekniği olan sol-jel prosesi, yüksek kaliteli ince film ve 

son derecede yüksek saflıkta  nano yapılar hazırlamaya elverişli bir yöntem olmakla birlikte 

düşük maliyetli ve pratik bir yöntemdir. Bu avantajlarından ötürü bu çalışmada sol-jel ve 

daldırma yöntemiyle Zn1-xCoxO (x= 0~0.05) nano yapılı ince filmleri farklı çözücüler 

kullanılarak hazırlandı [4-10].  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Değişik miktarda Co geçiş metali katkılama (% 0-5) oranına sahip ince film nano yapılı 

malzemeleri sol-jel daldırma yöntemiyle farklı çözücüler kullanılarak cam altlıklar üstüne 

hazırlandı. İki farklı filmleri grubu hazırlamak için Zn asetat, tiyoüre ve Co nitrat öncül 

kimyasal tuzları belirli bir molar ölçüde alınarak, 2-Metoksi etanol ve asetonda ayrı ayrı 

çözündürüldü. Çözeltiler magnetik karıştırıcı yardımıyla hazırlandı. Farklı kobalt katkı oranı 

(% 0-5) için ayrıca hazırlanan çözeltilerin pH ayarı belirli ölçüde etanolamin kullanılarak 

sağlandı (pH=9.8). Son elde edilen çözeltiler oda sıcaklığında  24  saat manyetik karıştırıcı ile 

karıştırıldı. Kaplamaya hazır olan çözeltiler, daha önceden temizlenmiş film altlıklar üstüne 

daldırarak film oluşturma yöntemiyle 300 oC’de depolandı. Cam üstüne biriktirilen filmlerin 

kristallenmesi için vakum ortamında 600 oC’de 45 dakika tavlandı. 
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Çözelti tabanlı sol-jel daldırma yöntemiyle hazırlanan nano-yapılı Zn1-xCoxS (x=% 0-5) ince 

filmlerin kristal fazları ve olası ikincil fazlarının denetimi XRD (Rigaku Ultima III (40 kV, 40 

mA and 1.54 A◦)) difraktometresi ile analiz edildi. Nano-yapılı ince numunelerinin yüzey 

morfolojileri SEM (Zeiss Evo 50, 200 kV) ile incelendi. ZnO:Co (% 0-5) nano yapılı ince 

filmlerinin optik özellikleri UV spektrofotometresi ile 300-900 nm dalga boyları aralığında 

incelendi. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

3.1. XRD, SEM ve EDX Ölçümleri 

Hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-5) ince filmlerin ince XRD veri sonuçları Şekil-1a-b’de 

sunulmuştur. Sonuçlar, nano yapılı Zn1-xCoxS (x=% 0-5) filmlerin (002) yönelimli hekzagonal 

ZnO kristal yapısında kristalleştiği ve polikristal doğaya sahip olduğunu göstermektedir [5]. 

Nano yapılı filmler (002) yönünde yüksek miktarda yönelimli kristallenmeyi seçmiştir. 

Herhangi bir ikincil faz veya safsızlık türü, XRD analizlerinde bulunmamıştır. Kristallenme 

yöneliminin ve büyüklüğünün 2-Metoksi etanol ile hazırlanan filmlerde,  aseton ile hazırlanan 

filmlerden daha yüksek olduğu ve aseton ile hazırlananların x=0.03 Co katkılı ZnS filmi hariç 

hemen hemen amorf yapıya yakındır. 

 
Şekil-1. 2-Metoksi etanol (a) ve aseton (b) kullanılarak hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-5) 

nanoyapılı ince filmlerin XRD spektrumları  

 

Nano-yapılı Zn1-xCoxS (x=% 0-5) ince filmlerin, SEM yüzey morfolojileri kullanılan çözücü 

türüne bağlı olarak Şekil-2a-b’ de sunulmuştur. Nano yapılı film yüzeylerinin yüzeylerinin  

yoğun ve homojen olmasıyla beraber az da olsa pürüzlü olduğu görülmektedir. Aseton ile 

hazırlanan nano yapılı filmlerin, 2-Metoksi etanol ile  hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-5) ince 

filmlerinin daha küçük grainlere sahip olduğu gözlemlenmiştir. EDX analizleri filmlerde Zn, 

Co, S atomlarının varlığını teyit etmiştir (Şekil-3a-c). Si atomunun varlığı kullanılan cam alt 

taştan kaynaklanmaktdır. Filmlerde bulanan kobalt katkı oranı başlangıç çözeltisinde kullanılan 

orana oldukça yakındır. 
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Şekil-2. 2-Metoksi etanol (a) ve aseton (b) kullanılarak hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-3) 

nanoyapılı ince filmlerin SEM görüntüleri. 

 

 
Şekil-3. 2-Metoksi etanol (a, b) ve aseton (c) kullanılarak hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-3) 

nanoyapılı ince filmlerin EDX spektrumları. 
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3.2. Optik Özellikler 

2-Metoksi etanol ve aseton başlangıç çözücüleri ile ile hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-3) 

nanoyapılı ince filmlerin dalga boyu ve kobalt katkı oranına  bağımlı optik geçirgenlikleri Şekil-

4a ve b’de verilmiştir. Şekil-4’e göre filmlerin optiksel geçirgenliği kobalt katkı oranın 

atrmasıyla birlikte azalmaktadır. Optiksel geçirgenlik her iki kullanılan çözücü türü için de 

düşük dalga boylarına doğru hızla azalmaktadır. Fakat aseton ile hazırlanan filmler için 

özellikle Co katkılı ZnS ince filmlerinde 300 nm de yeniden bir artış gözlemlendi. Optiksel 

geçirgenliğin azalması kristal kusurlarının arttığının ve kristalizasyonun azaldığını yansıtır. Her 

iki durumda da soğrulmanın arttığı ve soğrulma  kenarının daha düşük ve daha yüksek dalga 

boylarına kaydığı aşikardır. Bu sonuç bize 2-metoksi etanol ile hzırlanan filmlerde optik yasak 

bant aralığının arttığını, diğer çözücü durumda ise azaldığını göstermektedir. Bu davranışlar 

ZnS örgü yapısına kobalt elementinin yerleştiğini yansıtmaktadır. Kıyaslamalı olarak, aseton 

ile hazırlanan filmler diğer 2-Metoksi etanol ile hazırlananlardan daha düşük optiksel 

geçirgenliğe sahiptir. 

 

 

 
      Şekil-4. Şekil-2. 2-Metoksi etanol (a) ve aseton (b) kullanılarak hazırlanan Zn1-xCoxS (x=% 0-5) 

nanoyapılı ince filmlerin optiksel geçirgenlik spektrumları 
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4. SONUÇLAR 

2-Metoksi etanol ve aseton başlangıç çözüsü kullanılarak hazırlanan nano yapılı Zn1-xCoxS 

(x=% 0-5) ince filmleri sol-jel daldırma yöntemi ile cam altlıklar üstüne üretildi. Filmlerin XRD 

analizleri (002) düzlemi yönelimli hekzagonal ZnS yapısında kristalize olduğu ve polikristal 

yapıya sahip olduğu saptandı. Üretilen nano yapılı Zn1-xCoxS (x=% 0-5) ince film yüzeylerinin 

yoğun ve homojen olmasıyla birlikte azda olsa pürüzlü olduğu anlaşılmaktadır. 2-Metoksi 

etanol ile hazırlanan filmlerin, aseton ile hazırlananlara göre daha iyi kristalleştiği  yüzey ve 

yapısal analizler sonuçlarından anlaşılmaktadır. Yapısal, yüzeysel analizler filmlerde herhangi 

bir parazitik faz olmadığını ve filmlerde Zn, Co ve S elementlerinin olduğunu teyit etti. Optiksel 

karakterizasyonlar optiksel geçirgenliğin kobalt katkısıyla birlikte azaldığını ve 2-Metoksi 

etanol ile hazırlanan filmlerin, aseton ile hazırlananlara göre dah fazla optiksel geçirgenliğe 

sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca optiksel ölçüm analizleri hazırlanan filmlerin yasak bant 

aralığının 2-metoksi etanolle hazırlanan filmler için arttığı ve aseton ile hazırlananlar için 

azaldığını  yansıttı. Elde edilen sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu XRD, SEM ve UV-vis 

spektroskopi analizleri ile  doğrulandı.  
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ÖZET 

Son yıllarda fotokatalitik etki, kirli suların ve çevrenin temizlenmesi, H2 ve enerji üretimi gibi 

bir çok önemli alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Bu alanlarda fotokatalitik malzemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu sık kullanım ve gereksinim sayesinde araştırmaların yoğun ilgisini 

çekmektedir. Bu amaçla TiO2 nanoyapıları bahsedilen alanlarda sıkça kullanılan önemli bir 

yarıiletken fotokatalizördür. Dolasıyla bu çalışmada farklı nanoyapı üretim teknikleriyle elde 

edilen TiO2  nanoyapılarının fotokatalitik verimlerine TiO2 nanoyapılarının konsantrasyonun 

etkisi daha önce yapılmış olan çalışmalar üzerinden derlendi. Sonuçlar TiO2 fotokatalizör 

konsantrasyonunun, çeşitli organik textil boyaların yok edilmesinde önemli rol oynadığını 

gösterdi. En yüksek verim metilen mavisi üzerinden en düşük TiO2 fotokatalizör 

konsantrasyonunda gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Fotokatalitik etki, TiO2 nanoyapı, Fotokatalizör konsantrasyonu, 

Fotokatalitik verim. 
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EFFECT OF CATALYST CONCENTRATION ON PHOTOCATALYTIC 

EFFICIENCY OF TiO2 NANOSTRUCTURES 

 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, the photocatalytic effect has been widely used in many important areas such as 

cleaning polluted water and the environment, H2 and energy production, and photocatalytic 

materials are needed in these areas. Due to this frequent use and requirement, it attracts intense 

research interest. For this purpose, TiO2 nanostructures are an important semiconductor 

photocatalyst frequently used in the mentioned areas. Therefore, in this study, the effect of 

concentration of TiO2 nanostructures on the photocatalytic efficiency of TiO2 nanostructures 

obtained by different nanostructure production techniques was compiled through previous 

studies. The results showed that the TiO2 photocatalyst concentration plays an important role 

in the destruction of various organic textil dyes. The highest efficiency was observed at the 

lowest TiO2 photocatalyst concentration over methylene blue. 

Keywords: Photocatalytic effect, Nanostructured TiO2, Photocatalyst concentration, 

Photocatalytic efficacy 
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1. GİRİŞ 

Herhangi bir ışık kaynağı (Uv, Güneş v.b.) ile fotokatalizör yüzeyleri etkileşime girdiğinde 

oluşan tepkimeleri kapsayan olaya fotokatalitik etki denir.  Bu reaksiyon boyunca, eşzamanlı 

iki reaksiyon gerçekleşir, bunlar; ışık etkisi ile oluşmuş deşiklerin oksidasyonu ve yine ışık 

etkisiyle elektronların indirgenmesidir [1]. Bu olgu ilk defa 1972'de (Fujishima ve Honda 

tarafından keşfedildi) yarı iletken elektrotta suyun elektrokimyasal fotokatalizi ile açığa 

çıkmıştır. Daha sonra, titanyum dioksit (TiO2) üzerinde yapılan çalışmalar onun önemli 

fotokatalizör olduğunu ve bazı önemli avantajlarından (ortak kullanılabilirliği, nispeten düşük 

maliyeti, toksik olmaması ve yüksek kimyasal kararlılık v.b.) dolayı daha fazla tercih edilmiştir 

[2, 3].  Dahası TiO2 bazlı fotokatalitik oksidasyon su ve atık su arıtımında umut verici bir 

teknoloji olup, bilişim teknolojileri, onun güneş radyasyonunun yardımıyla kirli ve atık suların 

fotokatalizinde kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu da onu ekonomik olarak rekabetçi hale 

getirecektir [4].  

Fotokatalitik etki, kirli sulardaki istenmeyen atıkları ayrıştırmak ve temiz havanın kalitesini 

yüzdesel olarak arttırmak için normal şartlarda başarı ile yapılabilinen bir olgudur [5]. 

Fotokatalitik oksidasyonun çalışma prensibi, hidroksil radikalleri (OH•) gibi güçlü oksidan ve 

yüksek oranda reaktif türlerin oluşumu, enerjiye sahip bir ışık kaynağı ile bir yarı iletkenin 

yüzeyinin ışınlanması sonucu meydana gelir [6, 7]. Kontrollü bir reaksiyonda, OH• radikalleri 

sudaki organik kirleticileri tamamen mineralize olabilir. Meydana gelen tepkimeler (1-10) 

aşağıdaki gibidir. 

 

TiO2 + hν → h+ + e-                                                                                                                               (1) 

h+ + H2O → •OH + H+                                                                                                                            (2) 

h+ + OH- → •OH                                                                                                                                     (3) 

h+ + kirletici → (kirletici)+                                                                                                                     (4) 

e- + O2 → •O2
-                                                                                                                                         (5) 

•O2
- + H+ → •OOH                                                                                                                                  (6) 

2•OOH + → O2 + H2O2                                                                                                                          (7) 

H2O2 + •O2
- → •OH + OH- + O2                                                                                                             (8) 

H2O2 + hν → 2•OH                                                                                                                                 (9) 

Kirletici + (•OH, h+, •OOH/ O2
-) → Yok edilmiş ürün                                                                         (10) 

 

TiO2 foto katalizörünün yüzey kısmındaki kuvvetli tepkin elektronlar ve holler, hidroksil 

radikalleri (• OH) ve süperoksit anyon radikalleri (O2-*) oluşturmak üzere çeşitli indirgeme ve 
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oksidasyon tepkimlerine girmeye eğimlidir (Şekil 1). Böylece, H2O molekülleri, (•OH) 

meydana getirmek üzere   holler (h+) vasıtasıyla rahatlıkla oksitlenebilir. Yüksek oksidasyon 

özelliği olan kimyasal yapılar, organik kirleticileri ve atıkları zehirli olmayan su ve 

kanbondioksite oksitleyebilir. Meydana gelen tepkime eşitlikleri yukarıda sunulmuştur. 

 
 

Şekil-1. TiO2 kristalinin güneş ışığı ve UV ışık altında çeşitli radikaller üretmesi ve organik atıkların suya ve 

karbondioksite dönüşüm mekanizları 

 

Bu çalışmanın amacı, fotokatalitik etkinliği etkileyen parametrelerden olan TiO2 katalizör 

derişiminin çeşitli organik boyaların degradasyonuna ve fotokatalitik verime etkisi araştırlacak 

ve derlenecektir. 

 

2. TARTIŞMA ve BULGULAR 

2.1. TiO2 Yarıiletken Fotokatalizör Konsantrasyonunun Fotokatalitik Verime Etkisi 

Yarıiletken malzemelerin fotokatalitik verimini etkileyen birçok parameter mevcuttur (pH, ışık 

kaynağı şiddeti, organik kirleticilerin yoğunluğu, fotokatalizörün yüzey alanı, v.b.). Bunların 

arasından fotokatalizör derişimi/konsantrasyonu önemli bir parametredir. Daha önce yapılan 

araştırmalarda fotokatalitik aktivitenin fotokatalizörün konsantrasyonuna bağlı olduğu ortaya 

konulmuştur. Bunun nedeni genellikle optimal fotokatalizör dozunun foto aktiviteyi en üst 

seviyeye çıkarttığı ve bu yüzden harcanan masraf ve enerjiyi en aza indirgediği 

düşünülmektedir. Beklenildiği gibi fotokatalizör dozundaki artış emilen fotonların sayını 

arttırır. Bu da fotokatalizör yüzeyinde üretilen elektron-hol çiflerinin sayısını ve hidroksil 

radikallerinin artmasına sebep olur. Ayrıca, fotokatalizör konsantrasyonundaki artış 

fotokatalizör yüzeyindeki yok edilecek olunan organik kirleticilarin sayısının artmasına da 

sebep olacak ve dolaysıyla fotokatalitik aktivitenin artışına neden olacaktır [8-11]. Fakat 

fotokatalizör konsantrasyonu belirli (optimum) bir seviyenin üstünde olduğunda fotokatalitik 

aktivitenin azaldığı düşünülebilir. Çünkü bahsedilen seviyenin üstünde ışık ışımasının daha 

fazla derinlere inemediği ve perdeleme etkisi yapacağı anlaşılmaktadır [12]. Örneğin, sol-jel 
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yöntemiyle üretilen Pr-katkılı TiO2 nanoyapılarının optimum dozajda ( 0.3gr/L (Metilen 

turuncusu (MT) için, Şekil-2a)) UV ışık altında %90,5 fotokatalitik verim elde edildiğini rapor 

edilmiştir [13]. Diğer bir çalışmada ıslak yoğunlaştırma yöntemiyle üretilen CuO-TiO2/rGO 

fotokatalizörünün metilen 

  

 

 
Şekil-2. (a) Farklı dozajlarda Pt-katkılı TiO2 katalizörünün UV-ışık altında methylene orange organik boyasının 

renksizleşme oranı (izin alınarak kullanılmıştır [13] telif hakkı 2008, Elsevier). (b) Farklı dozajlarda CuO-

TiO2/rGO katalizörünün UV-ışık altında methylene orange organik boyasının foto degradasyon oranı (izin 

alınarak kullanılmıştır [14] telif hakkı 2019, Elsevier) 

 

turuncusu organik boyasına karşı fotokatalitik performansı farklı fotokatalizör 

konsantrasyonlarında araştırıldı [14]. Araştırma sonuçları bu fotokatalizörün 100mg/L en 

yüksek fotokatalitik verime sahip olduğu gözlemlenmiştir (Şekil-2b). Diğer bir çalışmada TiO2-

ZnO fotokatalizörünün konsantrasyonunun etkisi (0.5 ile 1.5 gr/L) arasında azo boyasının 

fotokatalitik aktivitesinin perormasına karşı çalışıldı [15]. Optimum konsantrasyonun 1.0 gr/L 

olduğu rapor edilmiştir. Bununla birlikte, daha yüksek fotokatalist dozajlarında (>1.0 gr/L) ışık 

fotonlarının fazla saçılmaya uğradığı ve daha düşük foton soğrulmasına neden olduğu 

bulunmuştur.  

Benzer şekilde fotokatalitik degradasyonun, arttırılan fotokatalizör konsantrasyonu ve kensine 

ilave edilen katkının katkı oranının artmasıyla arttığı bilinmektedir. Katkı maddesi electronları 

tuzaklayacak şekilde davranabilir ve su molekülleriyle reaksiyon başlatıp, yükseltgenmiş 

radikallerin organik boyaların yok etmesine yardımcı olabilir. Fakat, çok fazla katkı maddesi 

miktarı TiO2 yarıiletkeninin foton yakalamasına engel olur. Sonuçta elekron-deşik çiflerinin 

oluşumunun kısıtlanması, fotokatalitik verimin düşük olmasına sebebiyet verir [16]. Başka bir 

araştırmada fotokatalizör konsantrasyonunun %0,07 mol den %0,21 mole çıkarılmasıyla 

birlikte fotokatalitik aktivitenin artttığı fakat fotokatalizör konsantrasyonunun %0,28 mol den 

%0,35 mole çıkarılmasıyla beraber azaldığı gözlemlenmiştir. Yapılan diğer bir çalışmada da 

katalizör konsantrasyonunun artması yine TiO2 fotokatalizörünün fotokatalitik aktivitesinin 
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belirli bir optimum seviyeye (fotokatalizör parçacıklar ile foton soğrulması arasında denge 

durumu) kadar arttırdığı rapor edilmiştir [17]. 

Çeşitli yöntemlerle (Hidrotermal, Sol-jel ve Fotokimyasal çözündürme) ve farklı katkı 

elementleri (Fe, Zr, C, P, Sn, Pr, Ag, Ba ve Zr) ile katkılandırılmış TiO2 nano parçacıklarından 

[18-27] en yüksek fotokatalitik degredasyon (%100) sol-jel yöntemiyle 500 oC hazırlanmış 

ortak C katkılı TiO2 nanoyapılarında (optimum konsantrasyon 1.0 gr/L) metilen mavisine 

karşın görünür ışık altında 105 dakikada gözlemlenmiştir [18]. Bununla beraber yine sol-jel 

yöntemiyle 800 oC hazırlanmış Sn katkılı TiO2 foto katalizör nano parçacıklarının UV ışık 

altında metilen mavisine karşın %99,1 fotokatalitik aktivite 60 dakikada gözlemlenmiştir [19]. 

  

3. SONUÇLAR 

Bu çalışma, atık su atıklarındaki organik kirleticilerin giderilmesi için TiO2, katkılı ve diğer 

TiO2 içeren kompozit nano yapıların fotokatalitik aktivitesi kullanılan fotokatalizör 

konsantrasyonuna göre tartışıldı. Özellikle TiO2 ticarileşme potansiyelinin yüksek olması, 

endüstriyel organik bileşiklerin TiO2 bazlı fotokatalizörlerle yok edilebilir olması ve sonuçta 

zehirli olmayan kimyasallara dönüşmesi onun daha çok incelenmesine sebep olmuştur. Bu 

yüzden, TiO2 tabanlı bazı fotokatalizörlerin organik kirleticiler üstündeki ana reaksiyonları 

rapor edildi. Genel olarak kullanılan organik tekstil boyaları ve diğer organik kirleticilerden de 

bashedildi. Bu arada özellikle kullanılan Katkı elementlerinin/fotokatalizörün dozajının belirli 

bir optimum seviyeye kadar fotokatalitik aktiviteyi arttırdığı, bu seviyenin üstünde tekrar 

azalmasına neden olduğu açıkça anlaşıldı. Rapor edilen fotokatalizörler içinde en etkin 

fotokatalizörün sol-jel yöntemiyle hazırlanmış olan Sn katkılı TiO2 olduğu ve 60 dakika içinde 

UV ışık altında metilen mavisini %99,1 fotokatalitik verimle sıvı ortamdan tamamen kaldırdığı 

tespit edilmiştir. Bununla beraber kurulan deney ölçüm sistemleri ve süreçleri optimize edilmeli 

ve organik atıkların karakteristiklerine daha detaylı bir biçimde incelenmelidir. Çünkü TiO2 

tabanlı fotokatalizörlerin fotokatatlitik tepkimeleri hala net değildir. Buna ilave olarak söz 

edilen foto katalizörün daha çok doğal ve sınırsız olan güneş ışığı altında yapılması gelecek için 

daha faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

Maydanoz (Petroselinum crispum) otsu bir bitkidir ve mutfaklarda en çok kullanılan 

sebzelerden biridir. Üretilen ender ballardan biri olan maydanoz balı, çekirdeğe bırakılan 

çiçeklerden üretilir. Bulutlu çamur rengi bir görünüme sahip olan bu bal, duyusal 

özelliklerinden dolayı pek tercih edilmemektedir. Bu çalışmada, Türkiye'den Hatay bölgesinde 

üretilen maydanoz balının fenolik bileşimi ve antioksidan özellikleri araştırılmıştır. HPLC-UV 

ile ölçülen fenolik bileşenler çalışmasında, on dokuz fenolik standart arasından on iki fenolik 

bileşik tespit edildi. Resveratrolün en yüksek fenolik bileşik olduğu, ardından kafeik asit, 

luteolin, p OH-benzoik asit, rutin, chrysin, kateşin, p-kumarik asit ve CAPE'in izlediği bulundu. 

Çalışmanın sonuçları, maydanoz balının biyoaktif bileşenler ve antioksidan kapasite açısından 

zengin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maydanoz balı, fenolik bileşikler, antioksidan özellikler 
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PHENOLIC COMPOSITION AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF PARSLEY 

(PETROSELINUM CRISPUM) HONEY FROM TURKEY 

 

 

 

ABSTRACT 
Parsley (Petroselinum crispum) is a herbaceous plant and is one of the most commonly used 

vegetables in kitchens. Parsley honey, one of the rare honeys produced, is produced from the 

flowers left to the seed. This honey, which has a cloudy mud-colored appearance, is not widely 

preferred due to its sensory properties. This study investigated the phenolic composition and 

antioxidant properties of parsley honey produced in the Hatay region from Turkey.  In the study 

of phenolic components measured by HPLC-UV, twelve phenolic compounds were detected 

among nineteen phenolic standards.  Resveratrol was found to be the highest phenolic 

compound, followed by caffeic acid, luteolin, p-OH benzoic acid, rutin, chrysin, catechin, p-

coumaric acid, and CAPE. The results of the study show that parsley honey is rich in bioactive 

components and antioxidant capacity. 

Keywords: Parsley honey, phenolic compounds, antioxidant properties 

 

  

550



 

 

1. INTRODUCTION 

Honey is the most preferred bee product that consists of carbohydrates such as fructose, glucose, 

maltose, sucrose, anderose and panose, proteins, amino acids, enzymes such as amylase, 

oxidase peroxide, catalase and phosphorylase, vitamins and minerals including Vitamin B, 

Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin E, niacin, folic acids, iron, zinc and the other natural 

antioxidants such as flavonoids, phenolic acids (Meo et al., 2017; Gül & Pehlivan, 2018;  

Ranneh et al., 2021). In addition to its nutritional properties, honey has also been used in the 

treatment of various diseases such as bronchial asthma, tuberculosis, throat infections, fatigue, 

eye diseases, hepatitis, eczema, wounds, ulcers, constipation, piles, worms infestation since 

ancient times (Samarghandian et al., 2017). In literature, it was shown that honey had 

antioxidant, antiviral, antibacterial, antifungal, antiparasitic, anti-inflammatory, antidiabetic 

properties and a protective role against respiratory, gastrointestinal, nervous, and cardiovascular 

systems in addition to cancer, metabolic diseases, and gut microbiota (Samarghandian et al., 

2017; Cianciosi et al., 2018; Ranneh et al., 2021). Generally, the compositions and biological 

properties of multifloral and monofloral honey depend on geographic area, climate, harvested 

time, storage duration (Zawawi et al., 2021). Parsley (Petroselinum crispum) is a vegetable that 

originated on the Mediterrane coast but today it is used globally in the World (Wang et al., 

2022). Also, Parsley honey is a monofloral honey produced in very limited numbers in the 

World, and it is a type of honey produced in the Middle East, where Turkey, Syria, and Iran are 

found (Khalafi et al 2016; Gül & Pehlivan, 2018). Studies on parsley honey are also limited and 

in this study, the antioxidant properties and phenolic composition of parsley honey samples 

collected from Hatay in Turkey were investigated.  

 

2. MATERIALS and METHODS 

2.1. Chemicals 

All reagents and chemicals used at analytical grade from Sigma Chemical Company (St. Louis, 

MO, USA). 

2.2. Honey samples 

Parsley honey samples (n=3) from Hatay in Turkey were collected by local beekeepers during 

the 2021 harvest season. Monofloral honey samples were stored dark and + 4 0C until analyzed. 

Hatay province was shown in Figure 1 (Hatay and Turkey Map). 
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Figure 1. Map of Turkey showing the province of Hatay where the parsley honey samples were collected (Hatay 

and Turkey Map). 

 

2.3. Melissopalynological analysis 

Melissopalynology was used for determining the floral origin of honey. All honey samples after 

dissolving distilled water and centrifuging were examined by microscope according to 

Louveaux et al. (1978) and Sorkun (2008). For monofloral honey, the universal minimal limit 

of a single pollen type was 45% according to Moar (1985).  

2.4. Preparing of honey extracts 

Parsley honey extracts were prepared according to Can et al., (2015). 15 g honey sample 

dissolved and stirred 50 mL 99% methanol at room temperature during the 24 hours by a shaker. 

After the solution was filtered, the filtrate volume was adjusted with methanol.  

2.5. Determination of phenolic compounds 

Nineteen standards of phenolic compounds were analyzed by HPLC-UV (ThermoFinnigan 

Surveyor). Measurement procedure based on liquid-liquid extraction followed according to 

Akyuz et al. (2014). Results were expressed µg per 100 g honey (µg/100g). 

2.6. Determination of total phenolic content(TPC)  

TPC values of parley honey samples were determined by the Folin-Ciocaltue method with little 

modifications and Gallic acid was used as a standard (Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventos, 

1999). Absorbances were read at 760 nm by spectrophotometer (ADI) and results were 

expressed as milligrams of gallic acid equivalents per 100 g honey (mg GAE/100 g). 

2.7. Determination of total flavonoid content(TFC) 

TFC values of parley honey samples were determined by a spectrophotometer assay according 

to Fukumoto and Mazza (2000) with little modification and Quercetin(QUE) was used as a 

standard. Absorbances were measured at 415 nm and results were expressed as mg QUE 

equivalents per 100 g honey (mg QUE/100g). 
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2.8. Total Antioxidant Capacity 

Total antioxidant capacities of parley honey samples were determined by using the reducing 

ability of ferric tripyridyltriazine (Fe-III-TPTZ) complex according to the method of Benzie & 

Strain (1996). Trolox was used as a standard and results were shown µmol Fe2SO4.7H2O per g 

honey (µmol Fe2SO4.7H2O/g). 

2.9. DPPH 

Antioxidant activities of honey samples were determined by a method that declares Molyneux 

(2004) with little modifications. The scavenging activity against the 2,2-diphenyl-1-picrly-

hydrazyl (DPPH) radical was measured the IC50 (mg sample/mL) by using Trolox as a standard. 

An equal volume of honey solution and DPPH radical were mixed and incubated at room 

temperature in a dark place for 50 min and the absorbance was measured at 517 nm by 

spectrophotometer.   

2.10. Statistic Analysis 

All TPC, TFC, FRAP, and DPPH measurements were performed in triplicate and the results 

are shown in Table 1 as mean ± standard deviation. Phenolic compounds determination of 

parsley honey mixture studied one time. 

 

3. RESULTS 

Melissopalynological analysis results of the parsley honey samples were approximately 80%. 

Total phenolic compounds, Total flavonoid compounds, Total antioxidant capacity, DPPH 

radical IC50 values, and phenolic composition of parsley honey were shown in Table 1. 

 

Table 1. Phenolic composition and antioxidant properties of Parsley Honey 

 Parsley Honey 

Total phenolic compounds (mg GAE/100 g) 32.50 ± 0.50 

Total flavonoid compounds (mg QUE/100 g) 0.82 ± 0.10 

Total antioxidant capacity ( µmol Fe2SO4.7H2O/g) 208.30 ± 5.40 

DPPH radical IC50 (mg/mL) 41.30 ± 1.30 

Phenolic composition in HPLC-UV (µg /100g) 

p-OH benzoic acid 353.70 

Catechin 214.90 

Caffeic acid 931.90 

p-coumaric acid 185.60 

Ferulic acid 98.20 

Rutin 337.30 

Resveratrol 1048.10 

Luteolin 462.20 

t-cinnamic acid 32.60 

Chrysin 289.90 

Pinocembrin 91.90 

CAPE 163.20 
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4. DISCUSSION 

Parsley honey is not one of the known honeys in the World and is produced very rarely. This 

honey, which is produced in the form of industrial honey in regions where the parsley plant is 

produced intensively, is produced in low amounts at flowering time. It is not popular honey 

because it has a cloudy muddy appearance. The amount of phenolic substance, which is the 

bioactive component of parsley honey with a high monofloral value, was determined as 32 mg 

GAE/100 g. It was determined that some light-colored flower honeys such as acacia and geven 

had higher phenolic components. 

Parsley honey is a monofloral honey that is produced Hatay region of Turkey. In another study 

conducted in Turkey, it was determined that the major pollen value of parsley honey was 79%, 

and this value was similar to our findings (Gül & Pehlivan, 2018). In a study conducted in 

Iranian parsley honey, it was reported that the total amount of phenolic substance was 

determined as 28 mg/100 (Khalafi et al. 2016). TPC values of parsley honey were similar to 

Chastetree honey results and higher than multifloral honey sample results that collected Turkey 

(Can et al., 2015). Also, DPPH IC50 values of parsley honey samples collected from Hatay were 

determined as 34.43 and 39.49 according to investigations of Bucak (2011) and Gül & Pehlivan 

(2018). TFC results of parsley honey were found to be compatible with TFC values of 5 orange 

and multifloral honey from Brazil (Martinello and Mutinelli, 2021). Total antioxidant capacity 

(FRAP) values of parsley honey were higher than values of monofloral and multifloral honey 

samples of Turkey according to the investigation of Can et al., (2015). Phenolic components, 

which are bioactive components of parsley honey, were analyzed by HPLC-UV. Interestingly, 

honey was found to be rich in resveratrol and rich in caffeic acid, luteolin, p-OH benzoic acid, 

rutin, chrysin, catechin, p-coumaric acid, and CAPE. p-OH benzoic acid, catechin, caffeic acid, 

p-coumaric acid, and ferulic acid amounts of parsley honey were determined higher than 

Azerbaijan honey samples (Degirmenci et al., 2020). Caffeic acid amount of parsley honey was 

higher than chestnut, heather, clover, line, lavender, and astragalus monofloral honeys, the 

ferulic acid level was similar to the astragalus monofloral honey and rutin didn’t detect the 

chestnut, heather, clover, line monofloral honey that collected from Turkey (Can et al., 2015). 

However, the determination of all the studied standards in honey revealed that honey is rich in 

bioactive components, in short, parsley honey may be one of the honey with medicinal value. 

Resveratrol is a stilbene derivative polyphenol mostly found in grape seeds and is used as a 

food additive with its antitumoral and anti-inflammatory properties (Lin et al., 2011). It is also 

known that phenolic acids such as caffeic acid and its esters like CAPE have many biological 

activities. Antioxidant, anti-inflammatory, immunostimulatory, cardioprotective, antiviral, 
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antibacterial, antiproliferative, anticancer activities of phenolic compounds that are found in 

honey are beneficial for humans. (Cianciosi et al., 2018; Espindola et al., 2019).  

 

5. CONCLUSION 

As a result, parsley honey is one of the honey with high monofloral properties, rich in phenolic 

content such as resveratrol, caffeic acid, luteolin, p-OH benzoic acid, rutin, chrysin, catechin, 

p-coumaric acid, CAPE, and strong in antioxidants. Parsley honey, in which we reveal its 

antioxidant power and phenolic components, is thought to be very valuable among monofloral 

honeys.  
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ÖZET 

Dünyada yaşanan gelişmeler neticesinde yapı sistemlerinde değişik çözümler aranmış ve bu 

doğrultuda endüstriyelleşmeyle prefabrik sistemlere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Buna 

bağlı olarak gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektöründeki payı gittikçe artmaktadır. Artma 

sebeplerinden kısaca bahsetmek gerekirse, projenin ekonomik olması, hızlı bir şekilde 

tamamlanması, yapı elemanları fabrikasyon üretim olduğu için istenen kalitede ürün elde 

edilmesi, zayiat az olması, iş kazalarının öngörülebilir ölçüde azaltılabilmesi gibi faktörler 

sayılabilir. Avrupa ülkelerinde 50 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Kullanım alanları ise 

sadece tek katlı ve ağır tip sanayi yapılarında kalmamış genişletilerek modüler hücre yapım 

tekniği ile çok katlı binalarda da sıklıkla uygulandığı gözlemlenmiştir. Ülkemizde ise inşaat 

sektörünün çok yaygın olmasına rağmen prefabrik yapılar sektördeki payı %5-%6 arasındadır. 

Aynı zamanda ülkemizin jeopolitik konumundan dolayı sadece sanayi yapılarının dışında 

modüler hücre yapımında gelişmeler gösterirsek dünyadaki Pazar payımız artacaktır. Bu 

makalenin yazılma amacı ise prefabrik yapıların uygulama alanlarının genişletilmesi ve 

sektörün sağlayacağı avantajlar ve ülke ekonomisine katkısının araştırılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Prefabrik, Çok Katlı Yapı, Modüler Hücre, Modüler Yapı 
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PREFABRIC STRUCTURE DEVELOPMENTS AND MODULAR SYSTEM 

IMPLEMENTATION AREA GROWTH 

 

 

 

ABSTRACT 

Professionals have been looking for different solutions in construction systems in parallel with 

new developments that are being carried out around the world. That is why the need for 

prefabricated systems have been increasing since the beginning of industrialization. Therefore, 

the interest in the construction industry is rising in developed countries. Projects to be 

economical, to be able to complete them as quickly as possible, obtaining the products that 

satisfy the qualities which are demanded, having less decrement, and making the industrial 

accidents diminish in predictable level can be counted as some of the factors for the rise. The 

prefabricated buildings have been constructed in European countries for about 50 years. The 

usage of this implementation have been expanded to multi-story buildings from single-story 

constructions with the help of modular cell construction techniques, and this has been observed 

frequently. Even though the construction industry is very common in Turkey, the share of 

prefabricated buildings that takes place in the sector is around 5 to 6%. If we can accomplish 

some progressive developments in modular construction techniques in addition to the industrial 

buildings, our market share will increase dramatically especially due to the geographical 

location of Turkey considering logistics. Finally, our goal for writing this article is to research 

about advantages of modular cell prefabrication for the construction sector, increase awareness 

regarding its benefits to the economy and broaden its practice. 

Key Words: Prefabricated, Multi-story Building, Modular Cell, Modular Structure
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GİRİŞ 

Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte endüstriyel yapılarda gelişme meydana 

gelmiştir. Bu durum prefabrike yapıların gelişmesine fayda sağlamıştır. Prefabrik yapılarda seri 

üretim yapıldığı için ekonomiye büyük faydalar sağlamaktadır. Prefabrik yapılar; günümüz 

yapı teknolojilerinin en gelişmiş aşaması olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlere baktığımızda 

inceleyeceğimiz çok katlı binalarda uygulanan modüler hücre yapılarıdır. Modüler yapı, fabrika 

ortamında elemanları üretildikten sonra birleştirilerek oluşturulan hacimsel alandır. Modüler 

yapımın temelinde, ayrı modüller veya hacimlerin saha dışında inşa edilip, bağımsız olarak 

sahaya taşındığı ve modüllerin sahada kule ve mobil vinçler yardımıyla bir araya getirilerek ve 

küçük ve kalifiye ekiplerce tesisat montajının tamamlanmasıyla yapının elde edilmesi ilkesi yer 

alır. Genel yaklaşım daha zorlu yerinde yapım sistemleri yerine, büyük oranda saha dışı yapım 

ve montaj yöntemleri kullanarak yapı üretmektir. Modüler yapılar hacimsel veya üç boyutlu 

'hacim' veya 'oda' birimlerinden oluşur. Binanın tamamı veya mekânsal yapı bileşenleri, 

koridorlar ve ortak alanlar dâhil olmak üzere bu yöntemle üretilebilmektedir [9] Kontrollü bir 

ortamda inşa, malzemelerin kuru ve korumalı kalmasını sağlar. Çalışanın konforunu arttırarak 

verimliliğin artışını tetikler. Yapının karmaşık bölümleri ve servis kurulumları da kontrollü 

şartlarda yapıldığından kalite standartları korunabilmektedir [6] . Modüler hücrelerin sahaya 

teslimatı iç donatıları ve dış kaplamaları da dâhil olmak üzere tamamen bitmiş veya strüktür ve 

yalıtım katmanları tamamlanmış olarak yapılabilir [2]. Amaçlanan işleve göre mobilyalar ve 

yüzey kaplamaları da tamamlanan modüller yüksek seviyede tamamlanmış olarak da 

üretilebilirler. Modüler hücreler taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan nitelikte üretilip kullanılabilir. 

Bir modüler yapım projesi dört aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşama tasarım 

geliştirilmesi ve plan onayı alınması; ikincisi modül bileşenlerinin fabrikada montajı, üçüncüsü 

modüllerin proje alanına nakliyesi ve dördüncü olarak binayı tamamlamak üzere modüler 

birimlerin yerlerine kaldırılmalarıdır. Modüler yapı yüklenicileri binayı saha dışı alanda üretir, 

teslimat, kurulum, sahadaki çalışmalar ve binanın tamamlanmasını planlayabilir. Böylece 

yapının inşasını gerçekleştiren ana yüklenici görevini üstlenirler. Diğer bir seçenek ise 

yüklenicinin sadece yapımdan, modüllerin teslimat ve kurulumundan sorumlu olduğu ve ana 

müteahhidin tüm projeden sorumlu olduğu durumdur. Yapı, ağırlıklı olarak olumsuz hava 

koşullarının malzemelere verebileceği hasardan uzak, personelin konforlu şartlarda çalışmasına 

elverişli kapalı alanlarda oluşturulmaktadır. Modüllerin fabrikada ön montajı yapılırken, 

sahadaki çalışmalarda başlanabilmektedir. Bu durum binanın daha erken kullanıma açılmasına 

imkân verir ve inşaat sürecini kısaltır, iş gücünü azaltır, finansman ve denetim maliyetleri 

düşürür [9]. 

561



 

 

PREFABRİK YAPILARIN KULLANIM ALANLARI 

Prefabrike yapı üretimi işlevsel olarak farklı yapı gruplarında tercih edilmekte ve bu tercih 

ülkelere göre farklılık göstermektedir. İlk olarak 2011 yılında yayınlanan bir çalışmanın [6] 

devamı niteliğindeki özellikle son üç yılı kapsayan raporda, prefabrikasyonun bina 

fonksiyonlarına göre kullanım oranları sırasıyla; [4] 

• Sağlık Hizmeti (%82) 

 • Oteller ve Moteller (%74) 

 • Kolej Binaları ve Yurtlar (%70) 

 • Az Katlı Ofis (%58) 

 • Okullar (%57) olarak ortaya konulmuştur. 

İnşa edilen binaların kullanım türlerine göre en yüksek oran sağlık amaçlı kullanılan binalardır. 

Sağlık tesislerinin odalarının iç dizayn ve yapısı modüler kutu sisteme oldukça uygun olduğu 

için oldukça fazla kullanılmıştır. Sağlık tesislerin hücrelerine benzer şekilde olan yapılarında 

kullanım oranı arttırılmalıdır.  

 

 
Çizelge 1. Yapı fonksiyonlarına göre prefabrikasyon kullanım oranları (Dodge Data & Analytics, 2020) [4] 

 

Prefabrike yapı sistemleri farklı amaç ve işlevlere göre tasarlanmaktadır ve bu tasarımlar 

ülkelere göre değişmektedir. Prefabrikasyon sistemler sanayi yapılarında daha çok 

kullanılmaktaydı. Çünkü ilk kullanılmaya başlandığı zaman geniş açıklıklı kolon ve kirişlerle 

sanayi yapılarında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

hücre tipi modüler yapılar üretilmeye başlanmıştır. Bu hücre tipi modüler yapılar ile çok katlı 

yapılarda da uygulanmıştır. Bunun yanında farklı boyutlarda yapılan hücre tipleri sayesinde 

yurt binaları, sağlık binaları, okul binaları da inşa edilmiştir. Modüler prefabrik tesisler 

oluşturulurken gelecekteki talebe uygun inşa edilmelidir. Gelecekte talep görmeyen tesisler inşa 

edildiğinde belli bir süre sonra işlevini yitirip faydasız bir tesis haline dönüşür. Örnek vermek 
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gerekirse COVID-19 salgını süresince eğitim sistemi uzaktan eğitime, ofis çalışanlarının bir 

kısmı ise sanal ortamda çalışmalarını devam ettirdi. Buna istinaden yatırımlar yapılıyorken 

daha çok konut talebine uygun modüler hücre tipi tesislerin kurulması daha uygun olacaktır. 

Çünkü barınma her zaman var olan bir ihtiyaçtır. 

 

MODÜLER HÜCRE YAPILARIN DÜNYADAKİ DURUMU 

Aşağıdaki çizelgede de görüldüğü gibi gelişmişlik oranı arttıkça modüler hücre yapılarının 

kullanım oranında artmaktadır. Modüler yapı sayesinde kısa sürede çok katlı binaları inşaa etme 

imkânımız vardır. 

Ülkemizde bu tip yapılara pek rastlanmamaktadır. Bölgesel dağılıma baktığımız zaman %46’lık 

bir oranla Marmara bölgesi lider konumdadır. Tercih edilen ise ağır tip prefabrik yapı grubuna 

giren hangar tipi sanayi yapıları gözlemlenmektedir. Ülkemiz deprem kuşağı bölgesinde yer 

almaktadır. Olası bir deprem durumundan sonra meydana gelebilecek problemlerin çözümünde 

modüler tipi hücre yapılar önemli bir rol almaktadır. Kamu ve özel sektörün iş birliği ile 

prefabrik hücre yapıları geliştirilmesi ve devlet tarafından teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Gerekirse kurulacak tesislerle ilgili devlet teşviki, yapılan binalarda vergi muafiyeti, 

üniversitelerde AR-GE yapılması, prefabrik yapı mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapılabilir. 

Kamu ve özel sektör iş birliği ile prefabrik yapıları geliştirebilirsek ve Türkiye’deki inşaat 

sektöründeki payını arttırabilirsek ülkemiz için gelecekte önemli katkılar sağlar.  
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Çizelge 2. İncelenen binalara ilişkin bilgiler (Sezer, 2015: 114-178) [8] 

 

İngiltere’nin Vembley bölgesinde ParkInn/Novotel otelinin (Resim 1) inşaatı 20 katlı, çelik, 

hücre 700 adet, hücre boyutları 3.9x12 metredir ve bu inşaat 14 haftada tamamlanmıştır. 

Dünyada yapımı halen devam eden birçok yapı görülmektedir.  

 

 
Resim 1. ParkInn/Novotel Vembley, İngiltere (Vision Modular Web Sitesi) [11] 

Modüler hücreleri Polonya'da üretilen ve yapımı devam eden 26 katlı yeni Marriott AC Hotel New York NoMad 

oteli bittiğinde dünyanın en yüksek modüler oteli olacak [2]. 
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GELECEĞE DÖNÜK PREFABRİK YAPILARLA ALAKALI 

DEĞERLENDİRMELER 

Nüfus artışıyla birlikte dünyadaki hareketlilik gün geçtikçe artmaktadır. Bu da trafik 

yoğunluğunu arttırmaktadır. Bununla beraber büyük kentlerdeki projelerin tamamlanmasında 

olumsuz etki oluşturmaktadır. Prefabrik yapılar endüstriyel yapılar olduğu için üretim 

tesislerinde şantiye sahasında yapılacak olan montaj hariç tüm imalatlar fabrikada yapılarak 

şantiye sahasına montaj yapılması için nakledilir. Bu yönü ile şantiye sahasında oluşabilecek 

imalat çeşitliliği azalmaktadır. Bu da iş güvenliği açısından kolaylık sağlar. Şantiye sahasındaki 

imalat çeşitliliği az olmasından dolayı çevreye verilen zarar minimum seviyededir. Modüler 

hücrelerin tamamlandıkları yıl, bina fonksiyonu ve sertifika değerlendirmeleri arasındaki ilişki 

araştırıldığında, 2010 yılı sonrasındaki örneklerden 8’inin bu sertifika sistemleriyle 

değerlendirildiği görülmektedir. Bu binaların 3’ü öğrenci yurdu, 1’i otel ve 4’ü konut binasıdır. 

Son yıllarda, LEED ve BREEAM gibi yeşil bina değerlendirme sistemlerine başvuran bina 

sayısında artış yaşanmakta ve sertifika sistemleri yaygınlaşmaktadır. Bunun sebeplerinden biri, 

bazı ülkelerde yeni yapılan binalarda sertifika değerlendirmesinin zorunlu hale getirilmesidir. 

Bir diğer sebep ise, binanın uluslararası sertifikalı binalar listelerinde yer almasıyla binanın 

tanınması ve değerinin artmasını sağlaması olarak gösterilebilir. Modüler hücre yapım, 

malzeme ve kaynak kullanımı, atık yönetimi, çevresel etkileri, süreç ve yönetim planlaması, 

yapı performansı gibi özellikleri ile doğası gereği sertifika değerlendirmelerinden yüksek puan 

almaya aday bir yapım sistemidir [7].  

Su kaynaklarının azalmasından dolayı kullanılabilir suya ulaşmak yakın gelecekte gittikçe 

zorlaşacaktır. Bu sebeple inşaat aşamasında kullanılan atık suyun filtre edilerek doğaya 

bırakılması gerekmektedir. Fakat günümüz yapı projelerinde filtreleme sistemlerinin kontrol ve 

denetimini yapmak zordur ve bu durum doğaya ciddi zararlar vermektedir. Prefabrik 

sistemlerde ise fabrikasyon üretim olduğu için hem sular filtrelenerek tekrar tekrar 

kullanılabilmektedir hem de bunun denetimi göreceli olarak kolaydır. Hem su sarfiyatı hem de 

doğaya olan zararı minimum seviyede olmaktadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tarihsel olarak incelediğimizde prefabrike yapıların kökeni 19.yüzyıla dayanmaktadır. Geçen 

zaman ve gelişen teknoloji ile birlikte prefabrike sektöründe de gelişmeler olmuştur ve 

prefabrik yapılara olan ilgi artmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni endüstriyel yapım 

modelleri aranmaktadır. 
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 Günümüzde ise prefabrike sistemlerin uygulama alanlarının gelişmesine ve genişlemesine 

oldukça fazla katkı sağlayan Modüler Hücre Yapım tekniği bu makalede incelenmiştir. 

Modüler hücre sistemi ile birlikte, proje teslim süresi, proje maliyeti, iş güvenliğindeki 

olumsuzluklar, proje esnasında oluşan çevreye olumsuz etkiler minimum seviyeye düşmesi 

buna mukabil denetim ve kalitenin artması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde ilk aşamada iç pazar ihtiyacını karşılamak ve sektörü kalkındırmak üzere hastaneler, 

okullar, kamu binaları, hapishaneler, oteller, yüksek katlı ve müstakil konutlar için özel modüler 

hücre üretim tesisleri liman kentleri ve tren yolları güzergâhlarına yakın yerlere kurulabilir. Bu 

bölgelerde kalıcı istihdam sağlanarak büyük şehirlerden tersine göç teşvik edilebilir. Modüler 

hücre sistemleri fabrikasyon seri üretim yapılar olduğu için özel sektör özellikle kentsel 

dönüşüm ve deprem sonrası hazırlık için belediyeler tarafından da desteklenebilir. Gerekirse 

kentsel dönüşüm ilan edilen alanlarda pilot bölgeler belirlenip o bölgelerde modüler prefabrik 

yapılar teşvik edilebilir. Bu teşvik sayesinde toplum tarafından prefabrik sistemlerin tanınırlığı 

da arttırılmış olur. İkinci aşamada bu lojistik üstler ve Türk inşaat sektörünün komşu ülkelerde 

hâlihazırda mevcut itibar ve ilişkileri vasıtasıyla balkanlar, orta doğu ve yakın doğudaki 

pazarlar; ilerleyen aşamalarda da Avrupa, Amerika ve uzak doğu pazarları hedeflenebilir. 

Sonuç olarak kamu ve özel sektör iş birliği ile sektör geliştirilip kullanım alanları 

genişletilebilir. 

Modüler hücre sistemlerinin gelişmesi için yetişmiş insan gücü, üniversitelerden destekler 

alınması, prefabrik yapılarla ilgili genel bir mevzuat oluşturulması, sektördeki firmalara 

teşvikler verilmeli (yer tahsisi, vergi indirimleri, KDV muafiyeti vs.) firmalar desteklenmeli, 

AR-GE yatırımları gereklidir. Modüler hücre sistemlerinde son ürün ince işleri ve dekorasyonu 

bitmiş teslimat gerektirdiğinden Türkiye’de faaliyet gösteren elektrik, elektronik, beyaz eşya, 

cam, mobilya, dokuma, tekstil vb. yan sanayilerin önde gelen temsilcilerinin katılımı ve Türk 

Müteahhitler Birliği’nin önderliğinde bir istişare kurulu oluşturulabilir. 

Türkiye mevcut şartlarda yan sanayilerdeki geniş ve kaliteli üretim yelpazesiyle modüler hücre 

üretimine fazlasıyla hazırdır ve lojistik anlamda avantajlı konumdadır. Anlaşıldığı üzere üretim 

yelpazesi geniş ve kalem sayısı çok fazla olduğundan özellikle yüksek bütçeli ve uzun süreli 

büyük projelerde ciddi anlamda fiyat avantajı sağlanacaktır. Ancak vakit kaybetmeden gerekli 

adımlar atılmalı ve Türk inşaat sektörünün dünyadaki mevcut konumu ivedilikle 

güçlendirilmelidir. 
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ABSTRACT   

Lightning is one of the natural threats that have to be considered in the design and the 

certification of an aircraft due to safety reasons. It is a frequent phenomenon that each aircraft 

may be struck on the average once a year. Especially, the threat is even more serious for 

maritime reconnaissance aircraft which have to fly with all-weather conditions and at low 

altitude where the lightning threat is highest. This paper aims to solve this problem with an 

analytical approach. In this perspective, an analytical model is presented to predict the 

mechanical responses of an aircraft wing subjected to lightning strike for time-varying and 

constant lightning arc radius, separately. The results of the analytical model with time varying 

arc channel radius are compared with those for case with constant arc channel. It is obtained 

that the proposed analytical model is given very realistic results when considering the 

corresponding force response of the electromagnetic pressure. 

Keywords: analytical approach, lightning strike, mechanical damage 
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1. INTRODUCTION 

Atmospheric electricity must be considered in the design, transportation, operation, and the 

certification of aerospace vehicles. One of the reason led to atmospheric electricity is lightning 

strike that is one of the natural threats. It is a frequent phenomenon that each aircraft may 

encounter. The problems that aircrafts face during the flight due to lightning usually reduce 

aircraft efficiency and lead to serious accidents and fatalities if adequate precautions are not 

taken. The effects of lightning on an aircraft structures may be grouped into two categories 

based upon its severity: (1) direct effects and (2) indirect effects .Direct effects are regarding 

with thermo-mechanical effects that cause damage to the materials of the airframe while 

inderect effects are related to electromagnetic effects that induce interferences on onboard 

electronic systems by leading to disruption of computer control systems. 

The severity of lightning damage is influenced by surface current distribution on aircraft 

exterior skins and complex lightning physics (i.e, coupled effect of thermal-mechanical-

electrical loadings), which makes it difficult to understand damage development and damage 

characterization in aircraft structures. Several researchers have performed artificial lightning 

strike tests [1-2] and experimental studies [3,4] to characterize damage development in metalic 

and/or composite structures.  

This paper presents a new lightning damage characterization framework developed using an 

analytical model based on structural dynamic analysis to calculate mechanical damage on 

aircraft structures. In this perspective, the analytical model is used to predict the mechanical 

responses of an aircraft wing subjected to lightning strike for time-varying and constant 

lightning arc radius, separately. The results of analytical model with time varying arc channel 

radius are compared with those for case with constant arc channel. 

 

2. BACKGROUND 

2.1 Identifying lightning strike zones on an aircraft and lightning currents 

The lightning strike zones of an aircarft are shown in Fig 1, [5]. The definitions of these zones 

provided by SAE ARP are as follows. Zone 1A: First return stroke zone, Zone 1B: First return 

stroke zone with long hang-on, Zone 1C: Transition zone for first return stroke, Zone 2A: Swept 

stroke zone, Zone 2B: Swept stroke zone with long hang-on, Zone 3: Current conduction zone. 

The relationship between lightning strike zones of an aircarft wing and the components of the 

lighning current are given Fig 1 [5]. ). On the other hand, the relationships between lightning 

current waveforms and the lightning strike zones are defined as [6]: Zone 1A: A + B + C* (C* 

is a reduced C component), Zone 1B: A + B+ C + D, Zone 1C: 𝐴ℎ + B + C* (The impulse 𝐴ℎ 
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corresponds to a lower impulse A), Zone 2A: D + B + C*, Zone 2B: D + B + C, and Zone 3: A 

+ C (The lightning current is applied by conduction). 

 

 

Fig 1.Lightning strike zones on an aircraft. 

 

The following double exponential function is mathematically represent the waveforms of 

lightning strikes [8]; 

𝐼(𝑡) =  𝐼0(𝑒
−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)                                                                                                                       (1) 

The values and graphs of the lighning current components are given by Fig 2. 

 
Fig 2. The waveforms of the lightning current. 
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2.3 The radius of the arc channel and magnetic force 

The radius of the lightning arc channel is mathematically formulated by [7] 

𝑟𝑐(𝑡) =  𝛼0𝜌0
−1/6[𝐼(𝑡)]1/3𝑡1/2                                                                                                             (2) 

where 𝑟𝑐(𝑡) is the channel radius (in meters) that expands in time,  𝛼0 is constant; 𝛼0 = 0.102 ; 

𝜌0 is the air density at atmosphere pressure,  𝜌0 = 1.29 𝑘𝑔/𝑚3; 𝐼(𝑡) is an instant current in 

amperes; and 𝑡 is time in seconds. The change of the radius of the lightning channel during the 

first 1.0060 second is following when considered the variable form. 

 
Fig 3. The change of the radius of lightning arc channel. 

 

Assuming that an arc channel is applied to an isotropic material,  the general equation of an 

electromagnetic pinch pressure applied inside an arc channel can be expressed [7]: 

 

𝑝(𝑥, 𝑡) =

{
 
 

 
 𝜇0𝐼

2(𝑡)

4𝜋2𝑟𝑐2
,            𝑥 ≥ 𝐿 − 2𝑟𝑐 

𝜇0𝐼
2(𝑡)

4𝜋2(𝐿 − 𝑥)2
,         𝑥 < 𝐿 − 2𝑟𝑐

                                                                              (3) 

 

where 𝑟𝑐 is the radial distance to the attachment point of the lightning, 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 𝑁/𝐴 

the electromagnetic permeability and 𝑡 is time. 

The change of the electromagnetic pressure and its corresponding force values during the first 1.0060 

second for the variable arc channel radius and the constant arc channel radius are given by Fig4 and 

Fig5, respectively. 
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Fig 4. Magnetic pressure and its corresponding force value for each part when the radius of the  arc channel is 

variable. 

 

 
Fig5. Magnetic pressure and its corresponding force value for each part when the radius of the  arc channel is 

costant, 0.005 m. 

 

 

3. ESTABLISHMENT OF THE ANALYTICAL MODEL 

The transverse displacement 𝑤(𝑥, 𝑡) of a uniform airplane wing which is modeled by the 

straight beam of length L and rectangular section is given by 
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𝐸𝐼
𝜕4𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝐴

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝑑𝜐

𝜕𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑃(𝑥, 𝑡)                                                   (4) 

where 

 

𝑃(𝑥, 𝑡) =

{
 
 

 
 𝜇0𝐼

2(𝑡)

4𝜋2𝑟𝑐2(𝑡)
, 𝑥 ≥ 𝐿 − 2𝑟𝑐

𝜇0𝐼
2(𝑡)

4𝜋2(𝐿 − 𝑥)2
, 𝑥 < 𝐿 − 2𝑟𝑐.

                                                                                         (5) 

 

4. APPLICATION OF THE THEORY TO A TYPICAL AIRPLANE WING 

A typical fixed airplane wing is defined by the following data [9]: (i) bending rigidity (𝐸𝐼) =

9.75 × 106𝑁𝑚2; (ii) mass per unit length (𝑚) = 35.75 𝑘𝑔/𝑚, and (iii) length of the blade 

(𝐿) = 6 𝑚. The attachment point for the arc channel of the lightning has been considered as 

𝑥0 = 5.5 𝑚 from the blade root and damping coefficient 𝜉𝑛 has been taken as 𝜉𝑛 = 0.01.  

The first five transverse displacement mode and the sum of these modes are given in the Fig 6. 

While in the first mode (Fig 6 (a)) and the forth mode (Fig 6(d))  the wing is under tension, in 

the second (Fig 6 (b)) and fifth mode (Fig 6 (e)) it has compression movement. However, in the 

third mode (Fig 6 (c)) the wing has both tension and compression movement, respectively; it 

has tension movement until half of the wing and then this movement turns to compression untill 

wing tip. The total transverse displacement at the second second is seen as elongation ,i.e., 

tension. 

 
Fig 6. The transverse displacement modes of the wing at 𝑡 = 2 (𝑠). 
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During the first two seconds the oscillating motion of the point 𝑥 =  5.5 where is struck by 

lightning is shown in Fig 7 for each transverse displacement mode. As can be seen from the Fig 

7, the point x = 5.5 is displaced harmonically in each displacement mode for two seconds. While 

the frequency of the first mode, third mode and total sum of first five modes is approximately 

the same, the lowest frequency oscillating motion is observed in the second displacement mode. 

In the Fig 8, each displacement mode (Fig 8 (a)-(e)) and the sum of the first five displacement 

mode (Fig 8 (f)) in three dimansional space are shown.  

 
Fig 7. The oscillation behavior of the point 𝑥 =  5.5 where is struck by lightning. 

 
 

Fig 8. The transverse bending displacement behavior of the modes of the wing in 3D between wing root (𝑥 = 0) 

and lightning attachment point on the wing (𝑥 = 5.5 𝑚). 
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Fig 9. The transverse bending displacement behavior of the modes of the wing in 3D between lightning 

attachment point on the wing (𝑥 = 5.5 𝑚) and wing  tip (𝑥 = 6 𝑚) during the first two seconds. 

 

When the radius of the arc channel of the lightning is constant, namely 𝑟𝑐 (𝑡) = 0.005 m, the 

displacement modes, the oscillation of the strike point 𝑥 =  5.5 for each mode, and three 

dimensional behavior of wing in have not changed; however,  in the case of constant arc radius, 

the displacement amplitude in each observation is a hundred times greater than in the variable 

radius situation. 

 

5. CONCLUSIONS 

In this paper, the bending vibration analysis of an airplane wing subjected to lightning strike 

has been carried out for in terms of the time-varying bending deflections by an analytical 

approach. In the governing equation of the theoretical model, the cases where the radius of the 

lightning arc channel is time-varying and constant have been examined, separately. The 

following conclusions are drawn from the analysis: (1) It has been found that assuming that the 

material from which the wing is made has very good electrical and thermal conductivity and 

considering only the electromagnetic pressure in the lightning (shock pressure is neglected), 

vibration occurs on the wing in terms of bending displacements and also there is no any rupture 

or fracture induced by lightning in the impact zone (2) It has been obtained that when lightning 

strikes different points on the wing, the oscillation behavior patterns of the these points in each 

displacement mode is different but these oscillation patterns are the same for each different 

point. Moreover, it has been seen that the frequency and amplitudes of the oscillations are 

different depending on the location of the impact point, (3) It is seen that the radius of the arc 
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channel of the lightning affects the amplitude and frequency of the vibration. When it is 

constant, namely 𝑟𝑐 (𝑡) = 0.005 m, the displacement modes, the oscillation of the strike 

point for each mode, and three dimensional behavior of wing  have not changed; however, the 

displacement amplitude in each observation is a hundred times greater than in the variable 

radius situation. 
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ABSTRACT   

Atmospheric electricity must be considered in the design, transportation, operation, and the 

certification of aerospace vehicles. One of the reason led to atmospheric electricity is lightning 

strike. Because aircrafts are designed for the purposes they will serve, not all aircrafts are 

equally affected by the same lightning hazard.  For instance, helicopters and some special-

purpose military (transport, cargo, combat, etc.) aircrafts are more susceptible to lightning due 

to more severe and variable flight conditions. Considering that the developing technology has 

increased the sensitivity of aircraft to lightning, accurate estimation and evaluation of lightning-

induced damage to aircraft is of increasing importance. Currently, although there are many 

numerical models that predict damages on aircraft caused by lightning, there is no any analytical 

model to predict damages, yet. This paper aims to solve this problem for the first time with a 

theoretical approach. In this perspective, a theoretical model is presented in view of Euler- 

Bernoulli theory to predict the mechanical responses of a helicopter blade subjected to lightning 

for time-varying and constant lightning arc radius, separately. The results of the theoeretical 

model with time varying arc channel radius are compared with those for case with constant arc 

channel. It is found that the predicted mechanical responses are strongly influenced by arc 

channel situation, arc channel expansion, relative surface current magnitude, and 

electromagnetic pressure. Moreover, it is obtained that the proposed theoretical model is given 

very realistic results when considering the corresponding force response of the electromagnetic 

pressure. 

Keywords: theoretical approach, lightning strike, mechanical damage, Bernoulli-Euler theory 
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INTRODUCTION 

Lightning is one of the natural threats that have to be considered for safety reasons in the design 

and the certification of an aircraft. It is a frequent phenomenon that each aircraft is struck on 

the average once a year. Serious accidents and damages can occur if adequate precautions are 

not taken against lightning. Especially, the threat is even more serious for helicopters which 

have to fly with all-weather conditions and at low altitude where the lightning threat is highest 

[1]. 

Some researches were carried out to evaluate the vibration response of the helicopter blades for 

free vibration and forced vibration. Magari et al. [2] searched a rotating blade finite element 

(FE) with coupled bending, torsion and axial stretching degrees-of freedom. Using several 

applications, they showed that the implementation of the element in the existing FE software 

greatly affects their utility for helicopter applications. Nagaraj and Shantakumar [3] has applied 

Galerkin FE method to determine vibration characteristics of rotating blades (beams) for free 

vibration. They showed that this method is economical and efficient using very few elements. 

On the other hand, an analytical approach to evaluate response of a helicopter blade has been 

developed by Ma et al. [4] who developed dynamic model of rotor-blade systems considering 

the lateral and torsional deformations of the shaft. The response of the proposed model under 

harmonic excitations has been assessed to validate the model by comparing the system vibration 

with those from an FE model. However, since lightning strike as an external force does not 

have any particular form of common applied forces in structural analysis, the response of the 

helicopter blade needs to be evaluated for such natural loads. Moreover, evaluating the blade 

response with an analytical-based model may give more accurate results (i.e, results closer to 

the actual physical event) than a numerical-based model.  

In this paper, a analytical-based model approach for the calculation of lightning-induced 

vibration and/or damage to the helicopter blade will be presented. In giving a guideline for the 

application of modeling techniques to the calculation of the damage induced by lightning strike, 

it can serve as a supplement to current regulatory practices. Beyond that it gives a clear 

perspective on what issues future research has to address in order to establish a complete 

damage-model. 

 

BACKGROUND 

2.2 Identifying lightning strike zones on an aircraft and lightning currents 

The lightning strike zones of a helicopter are shown in Fig 1, [6]. The definitions of these zones 

provided by SAE ARP are given in Table 1, [5]. 
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Zone Description Definition 

1A First return stroke zone with low expectation of 

flash hang on. 

 

All areas of the airplane surfaces 

where a first return is likely during 

lightning channel attachment. 

 

1B First return stroke zone with a long hang on. 

1C Transition zone for first return stroke 

with a low expectation of flash hang on. 

 

All areas of the airplane surfaces 

where a first return stroke of reduced 

amplitude is likely during lightning 

channel attachment  

 

2A Swept stroke zone (of reduced amplitude with a 

low expectation of flash hang on) 

2B Swept stroke zone with long and high 

expectation of flash hang on (by carrying 

subsequent return stroke) 

All areas of the airplane surfaces into 

which a lightning channel carry 

subsequent return stroke is likely to be 

swept. 

3 Strike locations other than Zone 1 and Zone 2  Those portions of the airplane lie 

beneath or between the other zones 

and/or conduct a substantial amount of 

electrical current. 

Table 1. Lightning zone definitions [5]. 

 

Fig 1.Lightning strike zones on a helicopter. 

 

The following double exponential function is mathematically represent the waveforms of 

lightning strikes [7]; 

 

𝐼(𝑡) =  𝐼0(𝑒
−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)                                                                                                                       (1) 

The values and graphs of the lighning current components are given by Fig 2, 
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Fig 2. The waveforms of the lightning current. 

 

and the lightning current parameter values are given in Table 2 [10]: 

Table 2: Lightning current parameter values. 

 

2.3 The radius of the arc channel and magnetic force 

The radius of the lightning arc channel is mathematically formulated by [8] 

𝑟𝑐(𝑡) =  𝛼0𝜌0
−1/6[𝐼(𝑡)]1/3𝑡1/2                                                                                                             (2) 

where 𝑟𝑐(𝑡) is the channel radius (in meters) that expands in time,  𝛼0 is constant; 𝛼0 = 0.102 ; 

𝜌0 is the air density at atmosphere pressure,  𝜌0 = 1.29 𝑘𝑔/𝑚3; 𝐼(𝑡) is an instant current in 

amperes; and 𝑡 is time in seconds. The change of the radius of the lightning channel during the 

first 1.0060 second is following when considered the variable form. 

 

Current 

component 

 

Description 
𝐼(𝑡) = 𝐼0(𝑒

−𝛼𝑡 − 𝑒−𝛽𝑡)    
 

𝐼0(𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟) 𝛼(𝑠−1) 𝛽(𝑠−1) 

A Severe stroke 218,810 11,354 647,265 

B Intermediate current 11,300 700 2,000 

C Continuing current 400 for 0.5 s Not 

applicable 

Not applicable 

D Restrike 109,405 22,708 1,294,530 
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Fig 3. The change of the radius of lightning arc channel. 

 

Assuming that an arc channel is applied to an isotropic material,  the general equation of an 

electromagnetic pinch pressure applied inside an arc channel can be expressed [8]: 

 

𝑝(𝑥, 𝑡) =

{
 
 

 
 𝜇0𝐼

2(𝑡)

4𝜋2𝑟𝑐2
,            𝑥 ≥ 𝐿 − 2𝑟𝑐 

𝜇0𝐼
2(𝑡)

4𝜋2(𝐿 − 𝑥)2
,         𝑥 < 𝐿 − 2𝑟𝑐

                                                                              (3) 

 

where 𝑟𝑐 is the radial distance to the attachment point of the lightning, 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 𝑁/𝐴 

the electromagnetic permeability and 𝑡 is time. 

The change of the electromagnetic pressure and its corresponding force values during the first 

1.0060 second for the variable arc channel radius and the constant arc channel radius are given 

by Fig4 and Fig5, respectively. 

 
Fig 4. Magnetic pressure and its corresponding force value for each part when the radius of the  arc channel is 

variable. 
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Fig5. Magnetic pressure and its corresponding force value for each part when the radius of the  arc channel is 

costant, 0.005 m. 

 

 

ESTABLISHMENT OF THE ANALYTICAL MODEL 

The transverse displacement 𝑤(𝑥, 𝑡) of a uniform helicopter blade which is modeled by the 

straight beam of length L and rectangular section is given by 

 

𝐸𝐼
𝜕4𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝐴

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝑑𝜐

𝜕𝑤(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑃(𝑥, 𝑡)                                                   (4) 

where 

 

𝑃(𝑥, 𝑡) =

{
 
 

 
 𝜇0𝐼

2(𝑡)

4𝜋2𝑟𝑐2(𝑡)
, 𝑥 ≥ 𝐿 − 2𝑟𝑐

𝜇0𝐼
2(𝑡)

4𝜋2(𝐿 − 𝑥)2
, 𝑥 < 𝐿 − 2𝑟𝑐.

                                                                                        (5) 

 

APPLICATION OF THE THEORY TO A HELICOPTER BLADE 

A typical nonrotating helicopter blade is defined by the following data [9]: (i) bending rigidity 

(𝐸𝐼) = 9.75 × 106𝑁𝑚2; (ii) mass per unit length (𝑚) = 35.75 𝑘𝑔/𝑚, and (iii) length of the 

blade (𝐿) = 6 𝑚. The attachment point for the arc channel of the lightning has been considered 

as 𝑥0 = 5.5 𝑚 from the blade root and damping coefficient 𝜉𝑛 has been taken as 𝜉𝑛 = 0.01.  

The first mode shapes of the helicopter blade are shown in Fig 6.  
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Fig 6. First five mode shapes of the helicopter blade. 

 

The bending displacements of the helicopter blade between lightning attcahment point (𝑥 =

5.5 𝑚) and the blade tip (𝑥 = 6 𝑚) are given by Fig 7. It is clearly seen from the pictures that 

the bending of the blade is linearly changing in the first (Fig 7a), second (Fig 7b) and third (Fig 

7 c) mode, but it is changing curvilinearly in the fourth (Fig 7d), fifth (Fig 7e) and the total 

displacement mode. Moreover, it is seen that the bending behaviors between the lightning 

attachment point and the blade tip are the same as the bending behaviors between the blade root 

and the lightning attachment point, except in the third mode. 
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Fig 7. The transverse bending displacement modes of the helicopter blade at 𝑡 = 2 (𝑠), between lightning 

attachment point and blade tip. 

The graphs of the shaded peaks on the helicopter blade according to their bending behavior 

under the influence of lightning are given Fig 8 to Fig 9. The point where the lightning strikes 

on the blade has the greatest displacement, while the blade root has the least displacement due 

to this impact effect. When compared in terms of oscillating movements, the root of the 

helicopter blade is not subject to any displacement, while the oscillating movements begin to 

increase as it is approached from the root to the impact point . After the impact point, the 

oscillating movements begin to decrease again and eventually become zero. 

 

 

Fig 8. Top view of the shading plot between the root of the helicopter blade and the point affected by the 

lightning on the blade. 

585



 

 

 

Fig 9. The side view of the shading plot between the point affected by the lightning on the blade and blade tip. 

 

The transverse displacement behaviors in the case of fixed arc channel radius are exactly the 

same as in the case of variable radius; however, the displacement amplitude values in the fixed 

radius case are a hundred times greater than in the variable radius case. As for the oscillation 

behavior of the points taken on the helicopter blade, the behavior patterns of these dots are the 

same as these of the variable radius state, and the oscillation amplitudes are one hundred times 

greater than the variable amplitudes. Similarly, the amplitude values of the representations of 

three-dimensional bending displacements of the blade in the constant radius case are a hundred 

times larger than in the variable radius case. 

 

CONCLUSIONS 

In this paper, the bending vibration analysis of a helicopter blade subjected to lightning strike 

has been examined in terms of the time-varying bending deflections by modeling with a 

theoretical approach. In the governing equation of the theoretical model, the cases where the 

radius of the lightning arc channel is time-varying and constant have been examined, separately. 

The following conclusions are drawn from the analysis: (1) It has been seen that the slope of 

the part between the blade root and the point where the lightning strikes (impact point) increases 

(more around the impact point), but the slope of the part between the impact point and the blade 

tip (towards the tip of the blade) decreases, (2) It has been obtained that when lightning strikes 
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different points on the blade, the oscillation behavior patterns of the these points in each 

displacement mode is different but these oscillation patterns are the same for each different 

point. Moreover, it has been seen that the frequency and amplitudes of the oscillations are 

different depending on the location of the impact point, (3) It has been found that assuming that 

the material from which the blade is made has very good electrical and thermal conductivity 

and considering only the electromagnetic pressure in the lightning (shock pressure is neglected), 

vibration occurs on the blade in terms of bending displacements and also there is no any rupture 

or fracture induced by lightning in the impact zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

587



 

 

REFERENECES 

Laroche P., Blanchet P., Delannoy A., Issac F. (2012) Experimental studies of lightning strikes 

to    aircraft. AerospaceLab, p. 1-13. hal-01184400. 

Magari, P. J., Shultz, L. A., Murthy, V.R., Dynamics of helicopter rotor blades. Computers & 

Structures 29 (1988) 763-776. 

Nagaraj, V. T. and Shantakumar, P. Rotor blade vibrations by the Galerkin finite element 

method. Journal of Sound and Vibration  43 (1975) 575-577. 

Ma, H. Lu, Y., Wu, Z., Tai, X., Li, H. , A new dynamic model of rotor-blade systems. Journal 

of Sound and Vibration 357 (2015) 168-194. 

 https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2012_q4/4/ 

P. Gondot, F. Uhling, M. Viret, J. Hardwick, A. Pout, C. Jones, A. Ulmann, H. Zaglauer, B. 

Tagliana, P.    Laroche, U. Thibblin, Final report of Fulmen Project Contract n°AI-95-

SC.204, The European Commission, 2002. 

 Y. Wang, O.I. Zhupanska, Lightning strike thermal damage model for glass fiber reinforced 

polymer matrix composites and its application to wind turbine blades. Composite 

Structures 132 (2015) 1182-1191. 

J. Lee, T.E. Lacy, C.U. Pittman, Coupled thermal electrical and mechanical lightning damage 

predictions to carbon/epoxy composites during arc channel shape expansion. Composite 

Structures 255 (2021) 112912 (19 pp). 

J.R. Banerjee, Explicit frequency equation and mode shapes of a cantilever beam coupled in 

bending and torsion. Journal of Sound and Vibration (1999) 224(2) 267-281. 

Jia W., Xiaoqing Z. (2006) Double-exponential expression of lightning current waveforms. 

CEEM’2006/Dalian,320-323. 

 

 

  

588

https://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/2012_q4/4/


 

 

POST MATERYALLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER 

 

 

Prof. Dr. Gülfem ERGÜN 

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 

ergungulfem@yahoo.com 

Orcid No: 0000-0001-9981-5522 

 

Doktora Öğrencisi Dt ŞERİFE KÖLE 

 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

serifekole@hotmail.com 

Orcid No: 0000-0002-2479-6643 

  

 

ÖZET 

Travma, diş çürüğü ve restorasyonlardaki uyumsuzluklar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ileri 

derecede madde kaybına uğramış dişlerde; başarılı bir koronal restorasyonun yapılması, hem 

endodontik tedavinin hem de dişin ağızda sağkalım ve fonksiyonel işlevini devam ettirebilmesi 

için büyük önem taşımaktadır. Bu dişlerin, koronal restorasyonuna retansiyon sağlamak 

amacıyla kök kanalından destek alınarak yapılan post ve kor uygulamaları;  en sık tercih edilen 

tedavi yöntemlerinden biridir. Post terimi, desteklik ve tutuculuğu sağlamak amacıyla kök 

kanalının 2/3’üne kadar uzanan mildir. Kor ise, yapılacak kronun tutuculuğunu sağlamak 

amacıyla preperasyona yapılan bir ilavedir. Endodontik tedavili dişlerin,  protez öncesi 

restorasyonunda kullanılan çeşitli güncel post ve kor materyalleri vardır. Metal alaşımlarlardan 

olan paslanmaz çelik, altın, titanyum, Cr-Ni, Pd-Pt-Cu’ın yanısıra metal olmayanlard fiberle 

güçlendirilmiş postlar, seramik postlar ve yüksek performaslı polimerlerdir (Polietereterketon 

(PEEK) ve Polieterketonketon (PEKK)). Bu materyaller,  prefabrik olarak döküm ve 

CAD/CAM cihazıyla üretilerek kullanılabilmektedir.  Son yıllarda dişhekimliğinin farklı 

alanlarında kullanımı tercih edilen PEKK, PEEK, Zirkonyum Oksit (ZrO2), CAD/CAM 

cihazıyla tek parça post-kor olarak üretilebilen yapılar olarak da kullanılma girmiştir. Bu post 

sistemlerinin en büyük avantajı, sık karşılaşılan başarısızlık sebeplerinden biri olan kök 

kırıklarını önlemeleridir. PEKK ve PEEK malzemelerinin başlıca avantajı dentine benzer bir 

basınç dayanımına ve elastik modülüne sahip olmalarıdır. Bu da stresi dağıtabilme ve şok 

absorbe edebilme özelliği kazandırmaktadır. ZrO2 postların iyi retansiyonu ve güçlü kırılma 

dayanımı gibi avantajları mevcuttur. Bunların tam seramik kronların estetik kalitesini artırması 

ve geliştirmesi gibi olumlu özellikleri sıklıkla tercih edilmelerine neden olmaktadır. Post ve 

post-kor sistemlerinin klinik kullanımlarına, üretim şekillerine, fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine ilişkin süregelen in vivo ve in vitro çalışmalar,  bunların birçok avantaj ve 

dezavantajlarını rapor etmektedirler. Klinik başarı için post sistemlerinin dişte stres ve basınç 

nedeniyle oluşan kök kırıklarına neden olmaması çok önemli bir kriterdir. Güncel ve yeni post 

ve post-kor materyallerinin özellikleri, yapım teknikleri ve klinik uygulamalarına ilişkin 

mevcut çalışmaları irdelemek amacıyla bu derleme planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Endodonti, Post, Post-Kor Materyalleri, Zirkonya Post, Fiber Post, 

PEEK, PEKK, CAD/CAM 
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CURRENT ADVANCEMENTS IN POST MATERIALS 

 

 

 

ABSTRACT 
In teeth that have suffered a severe material loss due to various factors such as; trauma, dental 

caries, and incompatibilities in restorations; Making a successful coronal restoration is of great 

importance for both endodontic treatment and the survival and functional function of the tooth 

in the mouth. Post and core applications with support from the root canal to retain for the 

coronal restoration of these teeth are among the most preferred treatment methods. The term 

post is the mile that extends up to 2/3 of the root canal to provide support and retention. The 

core is an addition to the preparation to ensure the retention of the crown to be made. Various 

current post and core materials are used in the pre-prosthetic restoration of endodontically 

treated teeth. Examples of these are metal alloys such as stainless steel, gold, titanium, Cr-Ni, 

Pd-Pt-Cu, as well as non-metal fiber-reinforced posts, ceramic posts, and high-performance 

polymers (Polyetheretherketone(PEEK) and Polyetheretherketone(PEEK)). These materials 

can be used as prefabricated, casting, and produced with a CAD/CAM device. PEKK, PEEK, 

Zirconium Oxide (ZrO2), which have been preferred for use in different fields of dentistry in 

recent years, have also been used as structures that can be produced as a single piece of post-

core with a CAD/CAM device. The biggest advantage of these post systems is that they prevent 

root fractures, which is one of the most common failure reasons. The main advantage of PEKK 

and PEEK materials is that they have a compressive strength and elastic modulus similar to 

dentin. This gives it the ability to disperse stress and absorb shock. ZrO2 posts have advantages 

such as good retention and strong fracture strength. Their positive features such as increasing 

and improving the aesthetic quality of all-ceramic crowns often cause them to be preferred. 

Ongoing in vivo and in vitro studies of the clinical uses, production methods, physical and 

chemical properties of post and post-core systems report their many advantages and 

disadvantages. It is a very important criterion for clinical success that post systems do not cause 

root fractures due to stress and pressure in the tooth. This review is planned in order to examine 

the current and new post and post-core materials' properties, construction techniques, and 

clinical applications. 

Keywords: Endodontics, Post, Post-Core Materials, Zirconia Post, Fiber Post, PEEK, PEKK, 

CAD/CAM 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde diş hekimliğindeki gelişmelere bağlı olarak pek çok yeni materyal ve yöntemin 

ortaya konması, çekim endikasyonu konulan birçok dişin restore edilerek başarılı bir şekilde 

ağızda korunabilmesini sağlamaktadır.1,2 Bu konuda çalışmaların ve bilgilerin artmasına bağlı 

olarak, sorunlu dişlerini kurtarmaya yönelik tedavi girişimleri talep edilmeye başlanmıştır. 

Başarılı bir şekilde endodontik tedavisi yapılmış bir dişin, ağızda uzun süre fonksiyon 

görebilmesi için diş dokusundaki kayıp miktarıyla ilişkili olarak uygun restorasyonun yapılması 

gerekmektedir. Endodontik tedavi görmüş ve aşırı madde kaybı olan dişlerin koronal 

restorasyonuna retansiyon sağlamak amacıyla kök kanalından destek alınarak yapılan post ve 

kor uygulamaları en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu tedavi işleminden sonra kök 

kanalına hazırlanan post boşluğuna; direkt ve endirekt olarak uygulanabilen, çeşitli 

materyalleden ve tasarımlardan oluşan yapı post olarak adlandırılmaktadır. Kor ise,  ileri 

derecede madde kaybına uğrayan dişlerde, kron-köprü uygulaması öncesi üst yapıya tutuculuk 

sağlamak amacıyla, kanala post aracılığıyla tutunan kesilmiş diş formundaki çeşitli 

materyallerden hazırlanan destek alt yapıdır.3 Post-kor restorasyonlar sayesinde, dişin ve 

restorasyonun dayanıklılığı arttırılarak diş dokularından daha etkin yarar sağlamanın önü 

açılmaktadır. 

Üretim şekillerine ve materyallerine göre farklı post sınıflamaları mevcuttur.4,5 Prefabrik ve 

döküm postlar yıllardır kullanılmakla birlikte son dönemde CAD/CAM sistemi ile üretilen 

postlar da kullanıma girmiştir.2,5,6.  

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmanın amacı güncel post materyallerini incelemek ve bu konudaki son gelişmeleri 

araştırmaktır.   

2.1 Post Sistemlerinin Tarihçesi  

Geçmişten günümüze kadar, kaybedilen diş dokusunun nasıl telafi edileceği ile ilgili 

uygulamalar diş hekimliğinde çok geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bilimsel diş 

hekimliğinin 1730 yıllarda başlamasıyla kök kanallarına post uygulanmasını ilk olarak 

Fauchard tanımlamıştır. Lefoulon 1841’de kökün ilk kez mum ile ölçüsü almıştır. Daha sonra 

bu ölçüden  model elde ederek post uygulamıştır. 1849 yılının başlarında kanal içinin 

temizlenmesi ve şekillendirme işlemlerinin üzerinde durulmaya başlanmıştır. Sir John Tomes 

ilk defa post uzunluğu ve çapı ile ilgili bilgiler vermiştir. Bu bilgiler bugün kullanılan değerlere 

çok yakındır.7 
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19. yüzyılın sonlarında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hazır döküm post-korlar yerini tek 

parçalı porselen post kronlar almıştır. Uhlig tarafından 1950 yılında günümüzde kullanılan 

post-kor tedavilerine en yakın tedaviler yapılmıştır. 1960 yılından sonra prefabrik post ve 

kompozit kor materyalleri geliştirilmiştir.7 1968 yılında postların tutuculuk özellikleri 

araştırılmış ve tutuculuğun, çap ve düzensizliklerle orantılı olarak arttığını bildirmiştir.8 1978 

yılında Miller post-korlar için direkt model tekniğini geliştirmiştir. 1989 yılında ilk kez 

Kwiatkowski ve arkadaşları seramik post-korları klinikte uygulamıştır.9 Duret ve arkadaşları 

1990 yılında karbon fiber destekli rezin materyalden oluşan metalsiz post sistemini 

tanıtmışlardır. Karbon fiber postlar diş hekimliğinde içinde metal içermeyen ilk prefabrik 

postlar olmuştur. Fiber postların gelişimini takiben estetik ve biyomekanik avantajları olan, cam 

fiber ve polietilen fiber gibi farklı fiber tipleri post üretim teknolojisine katılmıştır.10 1995 

yılında, Pissis estetik ihtiyaçını karşılamak için tek parça seramikten yapılan post-korları 

tanımlamıştır. Estetik beklentilerin artışı ve fonksiyonel kuvvetlerin karşısında kırılma direnci 

fazla olan yitrium oksitle stabilize edilmiş zirkonyum seramik postlar geliştirilmiştir.9 PEEK 

ilk kez 1992 yılında diş hekimliğinde yeni bir materyal olarak tanımlanmış olsa da post-kor 

olarak kullanımı 2017 yılında denenmeye başlanmıştır.11 Yine 2017 yılında Ki-Sun Lee yapmış 

olduğu 3D sonlu eleman analizinde PEKK’nin alternatif bir post-kor materyali olabileceğini 

bildirmiştir. İn vitro ve in vivo çalışmaların artmasıyla PEKK materyalinin post-kor olarak 

kullanımını da ortaya konmuştur.12 

2.2. Post Kullanım Endikasyonları 

Pulpa dokusunun hasar görmesi sonucu endodontik tedavi sonrası giriş kavitesi nedeniyle 

kronda aşırı madde kaybı olduğu durumlarda dişin kronuna destek sağlamak amacıyla post 

sistemleri kullanılabilmektedir. Periodontal desteği azalmış dişlerin kron/kök oranının 

güçlendirilmesi gerektiğinde, travma sonucu ortaya çıkan kırık kron vakalarında, diğer 

yöntemlerle onarılamayan kron kaybının olduğu durumlarda protetik restorasyona destek 

sağlama için post-kor yapılar oluşturulmaktadır. Bir diğer kullanım alanı ise; overdenture 

protez uygulamalarında köklerden destek alınması gerektiği durumlarda, ataçmanların köklere 

post-kor halinde birleştirildiği vakalardır. Diş yapısının genetik bozukluğu olan mine displazi 

ve distrofilerinde post-kor yapılar hizmet vermektedir. Konumları düzenlemesi gereken 

malpoze dişlere protetik müdahalelerde bulunacağı zaman post-kor yapılar kullanılabilirler.13 

2.3 Post Kullanım Kontrendikasyonları 

Postların geniş kullanım alanları olmasına karşın çözüm olmadığı durumlar da bulunmaktadır. 

Genel olarak kök kanallarının kalsifiye olduğu, kanal preperasyonunun yapılamadığı, kökü de 

içine alan aşırı çürük bulunan dişlerde, kanal tedavisinin yapılamayacak kadar dar ve dilasere 
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köklü dişlerde ve kanal tedavisi esnasında kökte fraktür ve çatlak olması gibi perforasyon söz 

konusu olduğu vakalarda kullanılmamaktadır. Tüm diş tedavilerinde olduğu gibi oral hijyeni 

kötü olup motive edilemeyen hastalarda ve ileri derecede periodontal harabiyeti bulunan 

dişlerde post-kor kullanımı kontrendikedir.14 

2.4. İdeal Post Sistemlerinin Sahip Olması Gereken Özellik 

İdeal bir post materyali korozyona uğramamalı, çeşitli çap ve boylara türleri bulunmalıdır. 

Biyomekanik özellikleri diş dokularına benzemeli, kanalın formuyla uyumlu olmalı, oluşan 

stresleri en az oranda iletmeli, kullanımı kolay ve dayanıklı olmalıdır. Diş ve destekleyeceği 

restorasyonlar için ise, post sistemi; az miktarda dentin preparasyonu yapılarak 

uygulanabilmeli, kor için beklenen tutuculuğu sağlamalı, post yerinden oynamaya dirençli 

olmalıdır. Fakat kanal tedavisinin yenilenmesi gibi gerekli durumlarda, kanaldan kolayca 

uzaklaştırılabilmeli, kanal duvarıyla arasında ince ve homojen siman kalınlığına izin vermeli,  

ve çevre dokularla estetik açıdan uyumlu olmalıdır.1,2,15 

2.5. Postların Sınıflaması  

Post sistemleri ile ilgili çeşitli sınıflar mevcut olsa da genel olarak yapım tekniklerine ve 

kullanılan materyale göre yapılan sınıflandırılmaktadır.13. 

2.5.1. Yapım Tekniklerine Göre Postlar 

 Döküm Postlar 

 Prefabrik Postlar 

 Freze Tekniği ile Hazırlanan Postlar13 

2.5.1.1. Döküm Postlar 

Kök kanalının ölçüsü alınıp metal döküm işlemi ile post-kor restorasyon hazırlanır. Döküm 

postlar kalan sağlıklı diş dokusunun az olduğu, geniş ve düzensiz kanallı dişlerin 

restorasyonunda tercih edilmektedir. Kök kanalında daha az preparasyonla daha uyumlu bir 

post elde edilebilmesi döküm postların en büyük avantajıdır.16 

2.5.1.2. Prefabrik Postlar 

Döküm postların yapım aşamalarının uzun sürmesi ve zahmetli olması, araştırmacıları prefabrik 

postların gelişimine yöneltmiştir. Prefabrike post sistemleri, kök kanalından koronale doğru 

uzanarak kor materyaline destek sağlamaktadır. Günümüzde piyasada bulabileceğimiz çok 

sayıda farklı yapı ve şekilde prefabrik post sistemi mevcuttur.17 
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Yüzey özelliklerine göre 

prefabrik postlar 

Post şekillerine göre 

prefabrik postlar 

 

Yapım materyaline göre 

prefabrik postlar 

Aktif postlar Konik postlar Metal postlar 

Pasif postlar Paralel kenarlı postlar Seramik postlar 

  Fiber Postlar 

 

2.5.1.3. Freze Tekniğiyle Hazırlanan Postlar 

Freze tekniği, analog ve dijital sistem olarak ikiye ayrılır. Analog sistemde freze işlemi 

yapabilmek için post boşluğu hazırlandıktan sonrası bir ölçü alınmalıdır. Ölçüden elde edilen 

model üzerine planlanan restorasyon mum veya rezinden hazırlanır. Hazırlanan bu model 

cihaza sabitlenir ve taranır. Frezleme cihazı tarama verileriyle eş zamanlı olarak seramik 

blokları şekillendirir.18 Günümüzde en çok kullanılan teknikler dijital sistemler Bilgisayar 

Destekli Tasarım/ Bilgisayar Destekli Üretim (CAD/CAM) dir. CAD/CAM’de üç boyutlu 

verilerin toplanması, restorasyonun dizaynı ve freze üretim aşamaları bilgisayar desteğiyle 

yapılmaktadır. Post-kor uygulamalarında dentin dokusunun korunması kadar yapılan post-

korun kök kanalına adaptasyonu da önemlidir. CAD/CAM sisteminde dişin bölümlerinin 

ayrıntılı olarak sisteme aktarılabilmesi ve kalan diş dokusuna tam uyumlu restorasyonlar dizayn 

edilebilmesi büyük bir avantajdır.19 

2.5.2. Kullanılan Materyallere Göre Postlar 

Metal Alaşımı Postlar: - Paslanmaz çelik - Titanium  

   - Cr-Ni  - Pd-Pt-Cu  

   - Au-Pt  - Amalgam  

Metal Olmayan Postlar:  - Fiberle Güçlendirilmiş Postlar  

    Karbon fiber postlar -Cam fiber postlar  

    Kuartz fiber postlar -Polietilen fiber postlar  

       - Seramik Postlar  

    Cam seramikler  

    Alüminyum oksit ile güçlendirilmiş seramik postlar  

    Zirkonyum esaslı seramik postlar 

       - Yüksek Performanslı Polimerler 

    Polietereterketon (PEEK)  

    Polieterketonketon (PEKK)2,12,13,19, 

  

594



 

 

2.5.2.1. Metal Alaşımı Postlar 

Metal alaşım postlar kişiye özel hazırlanabildiği gibi prefabrik olarak Pt-Au-Pd, Ni-Cr, Cr-Co, 

titanyum ve paslanmaz çelikten yapılanların da mevcuttur. Çalışma sürelerinin kısa olması ve 

ekonomik olmaları avantajları arasında yer almaktadır. Paslanmaz çelik kırılma ve bükülmeye 

karşı dayanıklı bir materyaldir. Bu postların elastiklik modülü dentinden yirmi kat, titanyum 

postların elastiklik modülü ise on kat daha fazladır.2,16 Kullanılan post sisteminin dişte kama 

etkisi oluşturacak streslere ve basınç nedeniyle dişte kırılmalara neden olmaması klinik başarı 

için önemlidir. Uygulanan post sistemi kalan diş dokusundan fazla madde kaldırılmasını 

gerektirmemesi, kolay uygulanabilmesi ve tekrarlanmasının gerektiği durumlarda kökte 

fazladan preparasyona neden olmaması gereklidir. Günümüzde sıklıkla kullanılan metal postlar 

bu gereksinimlerin sadece bir bölümünü karşılamaktadır. Metal alaşımdan hazırlanan postlar 

yüksek elastiklik modülü, alerjik reaksiyon oluşturabilmesi, korozyona dirençlerin düşük 

olması ve estetik açıdan problem oluşturabilmeleri dezavantajlarındandır.1,16 Günümüz diş 

hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda estetik ve biyouyumlu materyallerin kullanımına ilgi 

artmış olduğundan metal olmayan post-kor sistemlerinin kullanımı artmıştır. Bu konuda 

materyaller geliştirmek için araştırmacılar çalışmaktadır. 13,17 

2.5.2.2. Metal Olmayan Postlar 

Hastaların fonksiyona ek olarak estetik beklentilerinin artmasıyla doğal dişin optik özelliklerini 

yansıtan restoratif materyallerin gelişmesine paralel olarak metal olmayan postların üretimi ve 

klinik kullanımı yaygınlaşmıştır.20 

2.5.2.2.1. Fiberle Güçlendirilmiş Postlar 

Fiber postlar, metal ve seramik postlarla karşılaştırıldıklarında birçok avantaja sahiptir. Dentine 

yakın elastisite modülüne (16-40 Gpa) sahiptirler. Gerilme kuvvetlerine karşı iyi bir yapı 

sergilerler. Kök kanalının içine pasif olarak yerleşirler dolayısı ile kök dentini içinde stres 

oluşumunu azaltırlar ve kök kırıklarının oluşumunu engellerler.13,20,29 Fiberle güçlendirilmiş 

postlar korozyona uğramazlar alerjik reaksiyon oluşturmazlar. Estetik restorasyonların altında 

kullanılabilirler.20 Fiber postların başarısızlık oranının değerlendirildiği Ferrari ve ark yaptığı 6 

yıllık retrospektif bir çalışmada bu oran yalnızca %3.2 olarak belirtilirken, Fredriksson ve ark 

yapmış olduğu başka bir retrospektif çalışmada fiber postlar ait başarı oranı %95 olarak rapor 

edilmiştir.29,22,23 Fiberle güçlendirilmiş postlar 4 gruba ayrılır; Karbon fiber postlar, Cam fiber 

postlar, Kuartz fiber postlar ve Polietilen fiber postlardır.2,13,20 
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Karbon Fiber Postlar 

Diş hekimliğinde içerisinde metal olmayan ilk prefabrik postlardır.13 Korozyona uğramazlar. 

Strese ve yorgunluğa karşı yüksek dayanım gösteririler. Oklüzal yükleri dentine iletmezler. 

Sitotoksik ve karsinojenik etki göstermeyen doku ile uyumlu materyallerdir.2,13,21,24,34 En büyük 

dezavantajı siyah renkte olan karbon fiber postlar, dişeti kenarında renk değişikliğine neden 

olurlar. İlave olarak estetiğin önemli olduğu ön bölge restorasyonlarında tam seramik 

restorasyonlarla birlikte kullanımları uygun değildir. Bunun dışında bu postların su 

emilimlerinin yüksek olması zamanla yapıyı zayıflatır ve radyolusent görüntü vermeleri gibi 

dezavantajları da mevcuttur.2,24,25 

Cam Fiber Postlar 

Karbon fiber postların estetik problemlerini gideren, diş rengine yakın tranlusent ve opak 

renkleri olan cam fiber post sistemleri olarak klinik kullanımda yerini almıştır. Elastiklik 

modülleri düşük olan bu postların mekanik özellikleri, karbon fiberlere kıyasla, dentine daha 

yakındır.(Dentinin elastik modülü: 14-18 GPa, Cam fiber destekli postların ise: 9-50 GPadır). 

5,13,21,25 Mekanik özellikleri dentin ve kompozit rezine benzerdir. Dentine benzer bükülmeye 

sahiptirler. Cam fiber postlar dişin sert dokularına, kompozite ve rezin simana çok iyi adezyon 

sağlayan, biyoyumlu ve korozyona karşı dirençli materyallerdir. Cam fiber postların 

dezavantajı rezin makrikse zayıf bağlantısıdır.26 Ferrari ve ark. 4 yıllık klinik de cam fiber 

postlar döküm postlarla kıyaslamışlar ve kullanım ömrü açısından daha başarılı 

bulunmuşlardır.22 

Kuartz Fiber Postlar 

Kuartz fiber post sistemlerinin kök kanalına ışığı geçirmeleri ve ışıkla sertleşen rezin simanların 

polimerizasyonlarını arttırmaları en önemli avantajlarıdır. Kuartz fiber postların beyaz, 

translusent veya opak renkleri mevcut olduğu için estetik restorasyonlar altında kullanımı 

uygundur.13,21 Dentine benzer elastisite modülüne sahiptirler. Gelen kuvvetleri eşit bir şekilde 

dentine iletir kök kanalında daha az stres oluşturur. Diş kanal yapısıyla iyi uyum sağlarlar.2,13,25 

Mikroporöz yüzey özelliği gösteren kuartz fiber postların birim yüzey alanına düşen fiber 

liflerinin fazla olması nedeniyle çekme direnci; cam fiber postlara kıyasla daha yüksektir.21 

Bununla birlikte kırılma dirençleri de cam fiber ve zirkonyum postlara nazaran daha fazladır.27  

Endodontik olarak tedavi edilen dişlerde kullanılan kuartz fiberle güçlendirilmiş postların, 30 

aylık bir süre boyunca klinik performansını ve kabul edilebilirliğini değerlendiren prospektif 

bir çalışmada, 132 hastaya ait 180 endodontik tedavili diş, Aestheti-Plus kuartz fiber postlar 

kullanılarak restore edilmiştir. Başarısızlık yüzdesi 30 aylık bir süre zarfında yalnızca %1,7 

olarak bulunmuş ve başarısız olan tüm durumların tedavisinin mümkün olduğu bildirilmiştir. 
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Genel olarak, bu post sistemleri %98,3’luk başarı oranı ile olumlu klinik sonuçlar vermiştir.28 

Polietilen Fiber Postlar 

Polietilen fiber, diş dokularına benzer rengi, kullanım kolaylığı ve yüksek yorgunluk direnci 

gibi avantajlara sahip biyouyumlu bir materyaldir.21 Kırılmaya ve erimeye karşı dirençli olması, 

korozyon oluşturmaması ve hidrofobik yapıda olması diş hekimliğinde kullanım alanına 

girmesine sağlamıştır. Yüzey enerjisinin düşük olması nedeniyle rezin ile bağlantısı yeterli 

değildir. Polietilen fiberler, adeziv rezinlerle iyi bir kimyasal bağlantı sağlayabilmeleri için 

üretim aşamasında gaz plazma uygulamasına tabi tutulurlar. Polietilen fiber yumuşak halde 

iken şekillendirildiği için diş dokusunun gereğinden çok uzaklaştırılması gerekmez.13,27 

Polietilen fiber postların dezavantajı tekrarlayan mekanik yüklemelerde ve nem ile temasta 

bozulmaya uğrar. Bu sebepten dolayı elastik modülü azalır ve bağlantıda başarısızlık olur.29 

2.5.2.2.2. Seramik Postlar 

Diş hekimliğinde seramik sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak seramikler, kanal postu 

yapımı amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Tam seramik kronlarla kombine seramik 

postlar, kırılmış ya da kron rengi bozulmuş endodontik tedavili anterior dişlerde estetik amaçla 

tercih edilmektedir.19 Seramik post-kor’lar korozyona uğramaz. Biyolojik uyumluluğa, yüksek 

bükülme ve kırılma direncine ve dentine benzer renge sahiptirler. Tamamı seramik post ve 

kor’larda son restorasyonun rengi, doğal dişlerin optik davranışlarına benzer özellik 

gösterir.13,30 

Seramik postlarla ilgili en büyük dezavantaj, metallerle karşılaştırıldıklarında sahip oldukları 

düşük bükülme direncidir. Aynı zamanda fonksiyon sırasında ortaya çıkan yüksek strese bağlı 

kök ve post kırıklarının gibi başarısızlıkların oluşmasıdır. Mükemmel estetik özellikler 

sergilemelerine rağmen seramik postların elastik modüllerinin dentinden fazla olması ve rijit 

yapıları olmaları nedeniyle kök kırıkları oluşturma riskleri vardır. Kırılmaları durumunda 

kanaldan çıkarılmaları zordur. Aşırı diş dokusu kaybı olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.30 

Cam Seramik Postlar 

Bu sistemde dökülebilir cam seramikler ışık geçirgenliği yüksek seramiklerdir. Dökülebilir cam 

seramikler özellikle lateral kuvvetlere karşı yetersiz direnci ve düşük dayanıklılıkları post 

materyali olarak kullanımlarını sınırlamıştır. Kişiye özel cam seramik veya aluminyum oksitle 

güçlendirilmiş post/post-kor sistemleri için kopya-freze yöntemi veya CAD/CAM ile üretim 

tercih edilebilir.13,19 
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Alüminyüm Oksit ile Güçlendirilmiş Seramik Postlar 

Kor materyalinin alüminyum oksit ile güçlendirilmesiyle elde edilmektedir. Post-kor materyali 

olarak yeterli dayanıklılığa ve bükülme direncine sahiptirler. Yapım aşamalarının çok zaman 

alması ve teknik hassasiyet gerektirmesi gibi durumlar kullanımlarını kısıtlamaktadır.13 

Zirkonyum Esaslı Postlar  

Zirkonyum Oksidin bükülme ve kırılma dayanıklılığı yüksektir. Yeterli kimyasal stabilitesiye 

sahiptir ve biyouyumludur. Tüm bu olumlu özellikleri, zirkonyanın bir post materyali olarak 

kullanılmasını destekleyen karakteristik özellikleridir. Zirkonya postların retansiyonu, kırılma 

dayanımı, mikrosızıntısı, ışık geçirgenliği, estetik avantajları ve radyodansitesi hakkında 

yapılan çalışmalar sonucunda zirkonya postların, tam seramik kronların estetik kalitesini 

artırdığı ve geliştirdiği sonucuna varmış ve kullanımını tavsiye etmişlerdir.5,19,31,32 Zirkonyum 

esaslı postların (200 GPa) fiber postlara (20 Gpa) göre yüksek elastisite modülü stresin dentine 

iletilmesine ve kök kırıklarına neden olmaktadır. İlave olarak zirkonyum esaslı postlar kanaldan 

çıkarılması da zordur.13,32 

Özkurt ve ark., zirkonyum esaslı postlarla hakkında yaptıkları çalışma sonucunda zirkonyum 

esaslı postların, tam seramik kronların estetik kalitesini artırdığı ve geliştirdiği sonucuna varmış 

ve kullanımını tavsiye etmişlerdir.31 

Diş renginde postların kök dentinine bağlanma dayanımının değerlendirildiği bir çalışmada, 

zirkonya ve fiber postların bağlanma dayanımı arasında fark görülmediği bildirilmiştir.33 

Günümüzde CAD/CAM teknolojisi kullanılarak zirkonyum oksit bloklardan üretilen monoblok 

post-korların kullanılmana ilişkin klinik uygulamalar mevcuttur.19,34 Post-kor uygulamalarında 

kalan dentin dokusunun korunması kadar, yapılan post-korun kök kanalına uyumu ve 

adaptasyonu da önemlidir. CAD/CAM sisteminde restorasyon için dişin her bölümünün detaylı 

olarak sisteme aktarılması ve dişin yapısına uyumlu bir restorasyon elde edilebilmesi sistemin 

avantajlarından biridir.6 

2.5.2.2.3. Yüksek Performaslı Polimerler 

Yüksek performaslı polimerler Poliarileterketonlar (PAEK'ler), keton ve eter oranlarına göre 

farklılık gösteren bir grup yüksek performanslı termoplastik polimerlerdir. Polietereterketon 

(PEEK) ve Polieterketonketon (PEKK) PAEK ailesinin ait organik termoplastik polimerlerdir. 

Yüksek performanslı polimerler, kırılma direncinin yeterli olması, ideale yakın stres dağılımı 

ve şok emme özellikleri nedeniyle, diş hekimliğinde alternatif bir materyal olarak sunulmuştur. 

35 
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POLİETERETERKETON 

Diş hekimliğinde son yıllarda yüksek performanslı bir polimer, PEEK piyasaya sürülmüştür. 

İmplant uygulamalarında, sabit ve hareketli protez restorasyonlarında alt yapı materyali, 

alternatif bir post-kor materyali, kroşe ve restoratif implant parçalarının imalatında 

kullanılmıştır.36,37,38 %20 seramik dolgu içeren modifiye PEEK malzemesi iyi mekanik 

özelliklere ve mükemmel bir biyouyumluluğa sahiptir. CAD/CAM prosedürleri ile protez 

üretimi için kullanılabilmektedir.39 Bu modifiye edilmiş PEEK malzemenin başlıca avantajları 

ısıya dayanıklı, iyi aşınma dirençi , 4-5 GPa elastikiyet modülü , kemik ve dentine benzer 

elastiklik sağlar böylece bir stres kesici olarak hareket etmesine ve restorasyona ve diş köküne 

aktarılan kuvvetler azaltmaktadır.39,40 Tüm bu özellikleri PEEK’yi alternatif post-kor materyali 

olabileceği için araştırmacıları materyal ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaya itmiştir.11 PEEK 

yüksek kırılma direncine sahiptir (1383N). Kimyasal olarak inert bir malzeme olup şok emici 

özelliği ile cam seramiklere ve metale alternatif olarak gösterilmektedir. Alerjik reaksiyon 

oluşturmaz. İyi parlatılabilirler. Aynı zamanda düşük plak afinitesi sayesinde bakteriyel plak 

oluşumunu önlemektedir.41,42 PEEK hafif ve metal içermeyen protetik uygulamalar 

planlandığında tercih edilebilirler.12 

Merve Benli ve ark döküm metal, fiber ve PEEK postlarla yapmış oldukları karşılaştırmalı 

yaşlandırma ve pull-out testinde PEEK postların uygun yüzey işlemlerinden sonra anterior 

bölgede alternatif bir post seçeneği olabileceğini bildirmişlerdir.38 Zoidis P ve ark kısa dönem 

klinik takip raporunda ve Aditya Tiwari ve ark. vaka raporunda CAD/CAM ile ürettikleri PEEK 

tek parça post-kor yapıların kök kanalına daha uyumlu olduğu ve post sistemlerinin en büyük 

başarısızlık sebeplerinden biri olan kök kırıklarının PEEK materyalinin dentine benzer elastik 

modülü ve kuvvetleri dağıtma özelliği ile konvansiyonel post-kor tedavi yöntemlerine alternatif 

olduğunu bildirmiştirler.36,39 Merve Özarslan ve ark PEEK, zirkonyum oksit ve cam fiber post-

korların kırılma dayanımına bakmış oldukları çalışmada; PEKK postlarda oluşan kırıklar dişte 

kırık oluşturmadığı için tekrardan post yapımına uygunluk göstermektedir. PEEK, cam fiber ve 

zirkonyum oksit post-korların tüm grupları anterior bölgedeki dişlere gelebilecek maksimum 

kuvvetlerin ortalaması ile kıyaslandığında yeterli kırılma dayanımını göstermiştir.43 Yapılan bir 

diğer çalışmada cam fiber ve peek postların bağlanma dayanımlarını değerlendirdiği 

çalışmasında cam fiber postların dentine daha iyi bağlanma göstermesine rağmen apikal 

bölgeden alınan kesitlerde bağlanma dayanımında önemli bir fark bulunmadığını rapor 

etmişlerdir.44 
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POLİETERKETONKETON 

PEKK, ikinci keton grubuna sahip olması sayesinde daha iyi polisajlanabilme, %80 daha 

yüksek basınç mukavemeti ve kemik benzeri elastik modülü ,düşük plak afinitesi gibi üstün 

mekanik ve fiziksel sunmaktadır.12,35,45 Kabul edilebilir kırılma dayanımı, daha iyi stres 

dağılımı ve şok absorbe etme özelliği nedeniyle, yüksek performanslı polimerler metal destekli 

seramikler için alternatif oluşturmaktadır.46 Üretici firma, PEKK'nin dentine (297 MPa) benzer 

bir basınç dayanımına (246 MPa) sahip olduğu, ancak bundan daha düşük bir elastik modülüne 

(5.1 GPa) bulunduğunu bildirmektedir. CAD/CAM prosedürleri ile protez üretimi için 

kullanılabilmektedirler. Tüm mekanik üstünlükleri ve iyi biyouyumlulukları sabit protezler, 

hareketli protezler ve implant destekli protezler için uygun bir alt yapı malzemesi olarak 

kullanımına olanak sağlar. PEKK materyali stres dağıtabilme, şok absorsiyonu özellikleri ile 

de potansiyel post-kor materyali olarak değerlendirilmektedirler. 11,12,47,48,49,50 

Yapılan çalışmalarda PEKK post-kor’ların kuvvetler altında dişte daha az stres yarattığı, gelen 

kuvvetleri absorbe edip kök boyunca daha dengeli bir şekilde dağıttığı ve kök kırıklarına daha 

az sebep olduğunu bildirmişlerdir.50  Güven ve ark yapmış oldukları çalışmada kişiye 

özel(custom) olarak üretilen PEKK postlar; prefabrik fiber ve PEKK postlarda bağlanma 

dayanımlarını karşılaştırmışlardır. En yüksek bağlanma dayanımına custom olarak üretilmiş 

PEKK postların servikal kesiti gösterirken, orta ve apikal kesitlerde fiber postlar daha iyi 

bağlanmıştır. Çalışma bize custom olarak üretilmiş PEKK postların fiber postlara alternatif 

olabileceğini göstermektedir.51 Chan-Hong Song ve ark ise çeşitli yüzel işlemleri uygulamış 

oldukları PEKK postlar ve fiber postları bağlanma dayanımlarını değerlendirmişlerdir. En 

yüksek bağlanma dayanımına silika kaplanmış ve silan uygulanmış PEKK postlar göstermiştir. 

Yüzey işlemi uygulanmış PEKK postlar fiber postlara alternatif olabilecek bağlanma dayanımı 

değerleri gösterdiğini vurgulamışlardır.50  

 

SONUÇ 

Post-kor restoratif tedavi yönteminin birincil fonksiyonu, endodontik tedavi sonrası, özellikle 

ileri derecede koronal madde kaybına uğramış dişlerin kök kanalından retansiyon sağlayarak 

restore edilmesine olanak vermektir. Büyük harabiyete sahip dişlerin restorasyonunda post 

uygulaması tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derlemede endodontik tedavili dişlerin 

restorasyonunda kullanılan post sistemler genel olarak irdelenmiş ve güncel post sistemleri 

incelenmiştir. Fiberle güçlendirilmiş postların dentine benzer fiziksel özellikler göstermesi, 

fonksiyonel stresleri dengeli bir şekilde kök boyunca iletebilmesi, uygulanmasının kolay 

olması, çevre dokular ve estetik restorasyonlarla uyum göstermesi nedeniyle klinisyenler 
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tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Zirkonyum esaslı postların CAD/CAM cihazıyla kök 

kanalına uyumlu üretilebilmesi, yüksek kırılma direnci, iyi bağlanma dayanımı, estetik 

beklentileri karşılaması gibi özellikleri klinisyenlerin sıklıkla tercih etmelerine yol açmaktadır. 

Yeni geliştirilen materyaller olan PEEK VE PEKK, metal içermemesi, biyouyumlu, kemik ve 

dentine benzer elastikiyet modülü, stres dağılımı ve şok emme özelliklerinin yanı sıra 

CAD/CAM cihazıyla üretim yapılabilmesi materyallere büyük avantaj sağlamaktadır. Bugüne 

kadar yapılan çalışmalar post-kor olarak kullanıldıkların da başarılı bulunmuş olsa da daha çok 

in vitro ve in vivo çalışmaya gereksinim vardır.  
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ÖZET 

Bu araştırma Türkiye’de farklı iklim koşullarındaki (Polatlı, Koçaş ve Dalaman) Tarım 

İşletmelerinde yetiştiriciliği yapılan Siyah Alaca ırkı süt sığırlarında hava sıcaklığı ve bağıl 

nemin süt verimi üzerine etkisini ve işletmeler arasındaki farkı incelemek için yapılmıştır.  

Araştırmada Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) temin edilen 2010-2019 

yıllarına ait test günü süt verime ait kayıtları kullanılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 

tarım işletmelerinin dönemlere ait günlük minimum ve maksimum sıcaklık ile günlük minimum 

ve maksimum nem değerleri temin edilmiştir. Süt verimlerine ilişkin veri setinde Siyah Alaca 

inek sayısı, farklı laktasyon sırasına ait veriler, kontrol süt verim kaydı ve hayvanların kimi 

çevre faktörlerine ait bilgiler bulunmaktadır. Araştırmada hayvanların maruz kaldığı sıcaklık 

stresinin süt verimi üzerine etkisini değerlendirmek için günlük maksimum, minimum sıcaklık 

ile nem değerlerinin değişik kombinasyonlarından oluşan dört farklı sıcaklık-nem indeks (SNI) 

değeri ele alınmıştır. Araştırma sonucunda Sıcaklık-Nem indeksi bakımından oluşturulan 

kombinasyonlar (Maksimum Sıcaklık-Maksimum Nem; Maksimum Sıcaklık-Minimum Nem; 

Minimum Sıcaklık-Minimum Nem; Minimum Sıcaklık- Maksimum Nem) bakımından 

işletmeler arasında fark istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Tarım işletmeleri 

açısından hesaplanan SNI değeri 28-104 arasında değişiklik göstermektedir. Araştırmada süt 

sığırlarının yıl boyunca soğuk iklim kuşağındaki Koçaş ve Polatlı Tarım İşletmelerinde Nisan 

– Ekim ayları, ılıman iklim kuşağında yer alan Dalaman Tarım İşletmesinde ise Mart-Kasım 

ayları arasında sıcaklık stresine maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Düşük nem ağırlıklı SNI 

değeri nemli iklimde en iyisiyken, yüksek sıcaklık ağırlıklı SNI değeri yarı kurak iklimde ısı 

stresinin en iyi göstergesi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Siyah Alaca, Sıcaklık stresi, Sıcaklık-nem indeksi, Süt verimi, Farklı 

iklim koşulları 
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THE EFFECT OF AİR TEMPERATURE AND RELATİVE HUMİDİTY ON MİLK 

YİELD OF BLACK AND WHİTE DAİRY CATTLE RAİSED İN AGRİCULTURAL 

FACİLİTİES İN DİFFERENT CLİMATE CONDİTİONS 
 

 

ABSTRACT 

The objective of SNIs study to research the difference between farms and the effects of air 

temperature and relative humidity on milk yield of Black and White dairy cattle raised in 

agricultural facilities (Polatlı, Koçaş and Dalaman) in different climate conditions. Records on 

test day milk yield for the years 2010-2020 obtained from agricultural enterprises were used in 

the study. Meteorological records containing daily maximum and minimum temperature and 

daily maximum and minimum humidity data of these enterprises for the periods were obtained 

from public weather station in General Directorate of Meteorology. The data set related to milk 

yields includes information on the number of Holstein cows, data on different lactation 

sequences, control milk yield record and some environmental factors of the animals. In the 

study, four different temperature-humidity index (SNI) values, consisting of different 

combinations of daily maximum, minimum temperature and humidity values, were considered 

in order to evaluate the effect of heat stress that animals are exposed to on milk yield. As a 

result of the research, the difference between the enterprises in terms of the combinations 

created in terms of the Temperature-Humidity index was found to be statistically significant 

(P<0.05). The SNI value calculated in terms of agricultural enterprises varies between 28-104. 

In the study, it was determined that dairy cattle are exposed to heat stress between April and 

October in Koçaş and Polatlı Agricultural Enterprises in the cold climate zone, and between 

March and November in Dalaman Agricultural Enterprise in the temperate climate zone. Low 

moisture weighted SNI value was the best in humid climate, while high temperature weighted 

SNI value was the best indicator of heat stress in semi-arid climate. 

Key words: Holstein, Heat stress, Temperature-humidity index, Milk yield, Different climate 

condition 

  

607



 

 

GİRİŞ 

Türkiye coğrafik olarak ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında, üç tarafının denizlerle 

çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi münasebetiyle 

farklı özellikte iklim tiplerinin oluşumuna olanak sağlamaktadır. Kıyı bölgelerinde denizlerin 

etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülürken, Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Sıradağları, 

deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engelleyerek ülkemizin iç kesimlerinde karasal iklim 

özellikleri görülmesine sebep olmaktadır. Türkiye’de karasal iklim, karadeniz iklimi, akdeniz 

iklimi ve marmara (geçiş) iklimi görülmektedir. Dünyanın kutuplar hariç hemen her yerinde 

yaşayıp çeşitli seviyelerde et ve süt verebilen 900`den fazla sığır ırkı vardır. Ancak dünya süt 

ve et üretiminin büyük bölümü sınırlı sayıda ırktan karşılanmaktadır (Anonim, 2015). Dünya 

genelinde 2020 yılı verilerine göre 1.526 milyon büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Brezilya 218 

milyon baş ile en çok büyükbaş hayvana sahipken, Hindistan 194 milyon başla ikinci sırada yer 

almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla ABD, Etiyopya ve Çin izlemektedir, Türkiye yaklaşık 19 

milyon büyükbaş hayvan varlığıyla 19. Sırada yer almaktadır. Bu verilere ek olarak dünyada 

2020 yılında yaklaşık 887 milyon ton süt üretilmiştir 184 milyon tonla Hindistan birinci sırada 

onu 101 milyon tonla ABD, 61 milyon tonla Pakistan takip etmektedir, Türkiye ise 22 milyon 

tonla 10. sıradadır FAO (2021).Türkiye’de sığır sayısı 2021 TUİK (Türkiye İstatitik Kurumu) 

verilerine göre 18 milyon 124 bin baş olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de toplam süt üretiminde 

inek sütünün payı ise % 92’dir. Farklı iklim özelliklerine sahip Türkiye’nin bütün bölgeleri 

hayvancılık yapmaya elverişli alanlar barındırmakla beraber verilere bakıldığında; büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan sayısı yeterliyken, süt üretimi iç pazara yetecek düzeydedir. Süt ve süt 

ürünlerinde kayıt dışı ekonominin varlığı, tüketim alışkanlıklarında süt ve süt ürünlerinin 

ötelenmesi bu sektörde avantaj sağlayacakken dezavantajlı olmasına neden olmaktadır. Üstelik 

et fiyatlarındaki artış beraberinde kesime giden hayvan sayısını artırmıştır (TUİK,2021). Besin 

olarak değeri yüksek olana ve her yaş grubuna hitap eden süt ve süt ürünlerinin ötelenmesine 

rağmen fiyatındaki yükseliş acı bir gerçektir. Tüm canlılarda olduğu gibi süt sığırlarında da 

çevre koşullarının etkisi çeşitli ve karmaşık bir yapı göstermektedir. Bunlar en basit anlamda 

bakım, besleme ve iklim faktörleri olarak sayılabilir. İklim faktörleri içinde ise sıcaklık, nem, 

hava hareketleri ve havanın temizliği öne çıkan unsurlardır (Mutaf ve Sönmez, 1984). Sıcaklık, 

sağmal sığırların performansını olumsuz etkileyen bir iklim faktörü olmakla beraber, sıcak 

stresi; güneş etkisi ile meydana gelen radyasyon, yüksek hava sıcaklığı ve nispi nem gibi 

çevresel kaynaklardan meydana gelir. Bu durum ineğin kendi vücut ısısıyla daha da artar. Genel 

olarak süt üretimi ne kadar fazla olursa, besinlerin sindirimi ve metabolizma faaliyetleri sonrası 

açığa çıkan ısı da o kadar fazla olur (West, 2003) . Bu sebepten yüksek süt veren hayvanlar 
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daha fazla ısı üretirler ve sıcak stresi oluşturan çevresel faktörlerden verim seviyesi düşük 

hayvanlara göre daha fazla etkilenirler. Bir başka deyişle bu hayvanlar daha fazla risk 

altındadırlar. Sığırlarda sıcaklık stresinin varlığını ortaya koymanın yolu sıcaklık nem 

indeksinin (SNI) kullanılmasıdır. Çizelge 1 'de farklı sıcaklık ve nispi nem 

kombinasyonlarından kaynaklanan SNI değerleri verilmiştir. Çizelgede 72'yi aşan SNI 

değerleri ısı stresinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bunun üzerindeki değerler sığırlarda 

yem tüketiminin azalması sonucunu doğurur. Bu değerin 77 'in üzerine çıkması ise yem 

alımında ani ve keskin düşüşlere neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için çevresel 

bazı değişiklikler yapmak ve değişik besleme yöntemleri kullanmak gerekmektedir (West, 

1995; Johnson, 1987). Sıcaklık stresin süt ineklerindeki ilk göstergesi süt veriminde azalma ve 

hayvan davranışlarındaki değişikliktir. Sıcaklık stresi orta düzeyde olduğunda süt ineklerinde 

hızlı soluma, terleme, yem tüketiminde ve süt veriminde yaklaşık olarak %10 azalma 

görülmektedir (Kadzere ve ark., 2002; West, 2003; Shebab-El-Deen, 2010). Stresin derecesi 

şiddetli olduğunda ise yem tüketimi ve süt verimindeki azalma %25’den daha fazla düzeyde 

olmaktadır(Yavuz ve Biricik, 2009). Süt ineklerinde konfor bölgesi için sıcaklık -15 °C ile 25 

°C arasındadır (NADIS, 2022). Hava sıcaklığı 25 °C’nin üzerine çıktıkça hayvanlarda sıcaklık 

stresi oluşmaya başlar ve bunun neticesinde, kuru madde tüketimi %2–12 oranında azalırken 

süt verimi kaybı %20–30 düzeyinde olur ve bu kayıp hava sıcaklığı 30 °C geçtiğinde günlük 

5–12 litreyi bulabilir (West, 2003). Siyah Alaca ineklerde kritik sıcaklık 25-25 °C ve SNI değeri 

72’nin üzerine çıktıkça konfor seviyesini aştığında süt veriminin azaldığı bildirilmiştir 

(Johnson, 1980; Berman ve ark., 1985). 
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Çizelge 1. Değişen sıcaklık ve nispi nemde sıcaklık-nem indeksi (SNI) 

 
Nispi Nem, 

% 
5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

10

0 

 

Sıcaklık, 

°C 
                    

 

10 
5

5 

5

4 

5

4 

5

4 

5

4 

5

3 

5

3 
53 53 52 52 52 52 51 51 51 51 50 50 50 

S
T

R
E

S
 Y

O
K

 

11 
5

5 

5

5 

5

5 

5

5 

5

5 

5

4 

5

4 
54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 52 52 

12 
5

6 

5

6 

5

6 

5

6 

5

6 

5

6 

5

5 
55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 

13 
5

7 

5

7 

5

7 

5

7 

5

7 

5

7 

5

7 
57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 55 

14 
5

8 

5

8 

5

8 

5

8 

5

8 

5

8 

5

8 
58 58 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 

15 
5

9 

5

9 

5

9 

5

9 

5

9 

5

9 

5

9 
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

16 
6

0 

6

0 

6

0 

6

0 

6

0 

6

0 

6

0 
60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 

17 
6

1 

6

1 

6

1 

6

1 

6

1 

6

1 

6

1 
61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 

18 
6

1 

6

2 

6

2 

6

2 

6

2 

6

2 

6

2 
63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 

19 
6

2 

6

3 

6

3 

6

3 

6

3 

6

3 

6

4 
64 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66 66 66 

20 
6

3 

6

3 

6

4 

6

4 

6

4 

6

4 

6

5 
65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 

21 
6

4 

6

4 

6

5 

6

5 

6

5 

6

6 

6

6 
66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 

22 
6

5 

6

5 

6

6 

6

6 

6

6 

6

7 

6

7 
67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 71 71 72 

S
tr

es
 b

aş
la

n
g
ıc

ı 

23 
6

6 

6

6 

6

7 

6

7 

6

7 

6

8 

6

8 
69 69 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73 73 

24 
6

7 

6

7 

6

8 

6

8 

6

8 

6

9 

6

9 
70 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 75 75 

25 
6

7 

6

8 

6

8 

6

9 

6

9 

7

0 

7

0 
71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 

Ü
re

ti
m

d
ek

i 
an

i 
d

ü
şü

şl
er

in
 b

aş
la

d
ığ

ı 
h
at

 

26 
6

8 

6

9 

6

9 

7

0 

7

1 

7

1 

7

2 
72 73 73 74 74 75 76 76 77 77 78 78 79 

27 
6

9 

7

0 

7

0 

7

1 

7

2 

7

2 

7

3 
73 74 75 75 76 76 77 78 78 79 79 80 81 

28 
7

0 

7

1 

7

1 

7

2 

7

3 

7

3 

7

4 
75 75 76 77 77 78 79 79 80 80 81 82 82 

29 
7

1 

7

2 

7

2 

7

3 

7

4 

7

4 

7

5 
76 77 77 78 79 79 80 81 81 82 83 84 84 

30 
7

2 

7

3 

7

3 

7

4 

7

5 

7

6 

7

6 
77 78 79 79 80 81 82 82 83 84 85 85 86 

31 
7

3 

7

3 

7

4 

7

5 

7

6 

7

7 

7

7 
78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86 87 88 

32 
7

4 

7

4 

7

5 

7

6 

7

7 

7

8 

7

9 
79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 

T
E

H
L

İK
E

L
İ 

B
Ö

L
G

E
 

33 
7

4 

7

5 

7

6 

7

7 

7

8 

7

9 

8

0 
81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 

610



 

 

34 
7

5 

7

6 

7

7 

7

8 

7

9 

8

0 

8

1 
82 83 84 85 86 87 88 88 89 90 91 92 93 

35 
7

6 

7

7 

7

8 

7

9 

8

0 

8

1 

8

2 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

36 
7

7 

7

8 

7

9 

8

0 

8

1 

8

2 

8

3 
84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 

37 
7

8 

7

9 

8

0 

8

1 

8

2 

8

3 

8

4 
85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 

38 
7

9 

8

0 

8

1 

8

2 

8

3 

8

4 

8

6 
87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 

10

0 

39 
8

0 

8

1 

8

2 

8

3 

8

4 

8

5 

8

7 
88 89 90 91 93 94 95 96 97 99 

10

0 

10

1 

10

2 

40 
8

0 

8

2 

8

3 

8

4 

8

5 

8

7 

8

8 
89 90 92 93 94 95 97 98 99 

10

0 

10

2 

10

3 

10

4 

41 
8

1 

8

3 

8

4 

8

5 

8

6 

8

8 

8

9 
90 92 93 94 95 97 98 99 

10

1 

10

2 

10

3 

10

5 

10

6 

42 
8

2 

8

3 

8

5 

8

6 

8

7 

8

9 
9

0 
91 93 94 96 97 98 

10

0 

10

1 

10

2 

10

4 

10

5 

10

6 

10

8 

43 
8

3 

8

4 

8

6 

8

7 

8

9 
9

0 

9

1 
93 94 95 97 98 

10

0 

10

1 

10

2 

10

4 

10

5 

10

7 

10

8 

10

9 

44 
8

4 

8

5 

8

7 

8

8 
9

0 

9

1 

9

2 
94 95 97 98 

10

0 

10

1 

10

3 

10

4 

10

5 

10

7 

10

8 

11

0 

11

1 

45 
8

5 

8

6 

8

8 

8

9 
9

1 

9

2 

9

4 
95 97 98 

10

0 

10

1 

10

3 

10

4 

10

6 

10

7 

10

9 

11

0 

11

2 

11

3 

46 
8

6 

8

7 

8

9 
9

0 

9

2 

9

3 

9

5 
96 98 99 

10

1 

10

2 

10

4 

10

6 

10

7 

10

9 

11

0 

11

2 

11

3 

11

5 

47 
8

6 

8

8 
9

0 

9

1 

9

3 

9

4 

9

6 
98 99 

10

1 

10

2 

10

4 

10

5 

10

7 

10

9 

11

0 

11

2 

11

3 

11

5 

11

7 

48 
8

7 

8

9 
9

1 

9

2 

9

4 

9

5 

9

7 
99 

10

0 

10

2 

10

4 

10

5 

10

7 

10

9 

11

0 

11

2 

11

3 

11

5 

11

7 

11

8 

49 
8

8 
9

0 

9

1 

9

3 

9

5 

9

7 

9

8 

10

0 

10

2 

10

3 

10

5 

10

7 

10

8 

11

0 

11

2 

11

3 

11

5 

11

7 

11

9 

12

0 

50 
8

9 
9

1 

9

2 

9

4 

9

6 

9

8 

9

9 

10

1 

10

3 

10

5 

10

6 

10

8 

11

0 

11

2 

11

3 

11

5 

11

7 

11

9 

12

0 

12

2 
SNI=(1,8 x T + 32 - [(0,55 – 0,0055 x N) x (1,8 x T – 26,8)] 

 

Bu araştırma Türkiye’de farklı iklim koşullarındaki (Polatlı, Koçaş ve Dalaman) TİGEM Tarım 

İşletmelerinde yetiştiriciliği yapılan Siyah Alaca ırkı süt sığırlarında hava sıcaklığı ve bağıl 

nemin süt verimi üzerine etkisini ve işletmeler arasındaki farkı incelemek için yapılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın materyalini, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Dalaman, Koçaş ve 

Polatlı Tarım İşletmelerinde tutulan kontrol süt verim kayıtları ve bu işletmelere ait Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü’nden temin edilen günlük minimum ve maksimum sıcaklık değerleri ile 

günlük minimum ve maksimum nem değerlerini içeren meteorolojik kayıtlar oluşturmuştur.  

Tarım işletmelerinden temin edilen kontrol süt verim kayıtları çeşitli laktasyon sırasındaki 

Siyah Alaca ırkı ineklere ait olup 1.01.2010 - 31.12.2019 tarih aralığını kapsamaktadır. 
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Belirtilen tarihler arasında Dalaman’da 33151, Koçaş’da 111379 ve Polatlı’da ise toplam 30435 

kontrol süt verimi değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı Tarım İşletmelerine ait bazı bilgiler: 

Dalaman Tarım İşletmesi 

İşletme, 1935 yılında, Devlet Ziraî İşletmeleri Kurumuna bağlı olarak kurulmuş, 1950 yılında 

Devlet Üretme Çiftliği olarak faaliyetlerde bulunmuş, 1984 yılından itibaren ise TİGEM 

bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletme, Muğla ilinin güneydoğusunda, Dalaman 

ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Coğrafi konumu 36° 46´ 0.5196"  Kuzey ile 28° 47´ 

57.7788" Doğu gps koordinatlarıdır. Yıllık yağış miktarı 484,5 mm. ile 1551,2 mm. arasında 

değişmektedir. 30 yıllık yağış ortalaması 994 mm. dir. Ortalama sıcaklık ise 17,9 ℃’ dir. En 

soğuk günlerde bile sıcaklık 0 ℃’nin altına nadiren düşmektedir.  

Koçaş Tarım İşletmesi 

İşletme, 1938 yılında, Devlet Ziraî İşletmelerine bağlı olarak kurulmuş, 1950 yılında Devlet 

Üretme Çiftliği olarak faaliyetlerde bulunmuş, 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. işletme, Aksaray ilinde Tuz gölünün 30 km güney doğusunda, 

Konya kapalı havzasında kurulmuştur ve Aksaray iline 22 km mesafededir. . Coğrafi konumu 

38°27'27.4 Kuzey ile 33°50'20 Doğu gps koordinatlarıdır. Sıcaklık değerleri bölgede yükselti 

ile ters orantılı olarak değişmektedir. Ortalama sıcaklık Tuz gölü havzasında yıllık 12 ℃’nin 

üzerindedir. İlin doğusunda 10 dereceye kadar düşmektedir. Aksaray’da bugüne kadar en 

yüksek sıcaklık 40 ℃, en düşük sıcaklık eksi 29 ℃ olarak ölçülmüştür. Karasal özellikler 

nedeniyle gece ve gündüz sıcaklık farkı fazla olmakta ve özellikle bu fark kış aylarında en 

yüksek düzeye ulaşmaktadır.  

Polatlı Tarım İşletmesi 

İşletme, 1937 yılında, Polatlı Grubu adına kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği olarak 

faaliyetlerde bulunmuş, 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. İşletme, İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya kesiminde, Polatlı İlçesi 

sınırları içerisinde ve ilçenin 54 km güneyinde yer almaktadır. Coğrafi konumu 39° 8′ 57″ 

Kuzey ile 32° 7′ 20″ Doğu gps koordinatlarıdır. Yıllık yağış miktarı ortalama 360 mm’dir. En 

yüksek sıcaklık ortalaması  29.6 ℃ (Temmuz ayı )  ve en düşük sıcaklık ortalaması ise -3.6 ℃  

(ocak ayı) dır. 

Tarım işletmelerinde çalışma döneminde belirlenen maksimum sıcaklık ve nem, minimum 

sıcaklık ve nem değerleri Çizelge1’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.Tarım işletmelerine ait çalışma döneminde belirlenen maksimum sıcaklık ve nem değerleri 

İŞLETME MAK SIC MİN SIC MAK NEM MİN NEM 

KOÇAŞ TARIM 

İŞLETMESİ  

39,4 

(5.07.2012) 

-20,4 

(2.02.2012) 
100 (3.02.2010) 

0 (Haziran-Ağustos 

2018) 

POLATLI TARIM 

İŞLETMESİ  

39,7 

(27.07.2012) 

-22,2 

(19.01.2012) 
100 (Ekim-Mart) 5 (23.09.2018) 

DALAMAN TARIM 

İŞLETMESİ  

45 

(30.06.2017) 

-3,8 

(7.04.2013) 

100 (Ocak-Ağustos 

2016) 
0 (Ağustos 2013) 

 

Araştırmada, maksimum ve minimum sıcaklık ve nem değerleri kullanılarak dört farklı 

kombinasyonda SNI değeri hesaplanmıştır. Hesaplamada maksimum sıcaklık ve maksimum 

nem (SNIa), minimum sıcaklık ve minimum nem (SNIb), maksimum sıcaklık ve minimum nem 

(SNIc) ve minimum sıcaklık ve maksimum nem (SNId) değerleri aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

hesaplanmıştır (NRC, 1971). 

SNI=(1,8 x T + 32( - [(0,55 – 0,0055 x N) x (1,8 x T – 26,8)] 

Burada; 

SNI : Sıcaklık nem indeksini, 

T : Kuru termometre ile ölçülen hava sıcaklığını (°C), 

N : Havadaki nispi (bağıl) nemi (%) ifade etmektedir. 

 

Araştırmada işletmelerdeki ineklerin kontrol süt verim gününden bir gün önceki sıcaklık ve 

nispi nem koşullarının yaratacağı etkinin hesaplanması amacıyla, kontrol gününden bir önceki 

güne ait (Ravagnolo ve ark., 2000) ve yukarıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanan SNI tiplerine 

ilişkin değerler ile her bir kontrol gününe ait süt verim değeri, laktasyon sırası, ay ve yıl gibi 

sabit etkilere ilişkin bilgilerden oluşan veri seti için oluşturulan model aşağıda verilmiştir. 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + 𝑆𝑁𝐼𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = i. laktasyon sırasında, j. yılda, k. ayda, l. SNI seviyesinde m. kontrol gününe ilişkin 

süt verimini, 

𝜇 =Kontrol süt verimi ortalamasını, 

𝛼𝑖 = i. laktasyon sırasının etkisini, 

𝛽𝑗 = 𝑗. 𝑦ılın etkisini, 

𝛾𝑘 = k.ayın etkisini, 

𝑇𝐻𝐼𝑙 = l. SNI seviyesinin etkisini (SNIa, SNIb, SNIc, SNId) 

𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚 = i. laktasyon sırasında, j. yıl, k. ay, l. SNI seviyesinde m. kontrol gününe ilişkin tesadüfi 
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çevre faktörlerinin etkisini,ifade etmektedir. 

Süt kaybı =0,0695 (SNImak-SNIeşik)2 x D 

D: Gün içinde toplam stres süresinin 24 saate oranını ifade etmektedir (SNImaks > SNIeşik 

durumunda). Bu eşitlikteki süt sığırları için SNI eşik değeri ise 72 olarak alınmıştır. 

Araştırmada istatistik analizler GLM olarak SPSS-25 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Ortalamaların karşılaştırılmasında ise Tukey testinden yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tarım işletmelerinde tutulan kayıtların laktasyon sırası, kontrol ay ve yıla göre kontrol süt 

verimlerine ait tanımlayıcı istatistikler Çizelge 2’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.  Tarım işletmelerinde tutulan kayıtlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

 Dalaman Koçaş Polatlı Genel 

Laktasyon sırası N �̅� ± 𝑆𝑥 N �̅� ± 𝑆𝑥 N �̅� ± 𝑆�̅� �̅� ± 𝑆𝑥 

1 14861 21,96±8,19 45148 22,81±6,64 11314 24,57±6,72 22,91±7,05a 

2 8917 23,69±11,30 30846 24,33±8,77 8092 25,64±7,96 24,43±9,19 a 

3 4905 25,08±11,66 18236 24,56±9,47 5235 25,49±8,38 24,82±9,71 a 

4 2654 25,40±11,64 9669 24,00±9,66 3153 25,37±8,27 24,52±9,80 a 

5 1206 25,24±11,63 4401 22,76±9,44 1513 24,47±8,51 23,55±9,72 a 

6 429 23,87±12.40 1951 21,06±9,01 681 24,75±8,35 22,27±9,56 a 

7 160 21,93±9,80 741 20,67±8,76 383 23,82±7,65 21,77±8,69 a 

8 19 12,89±5,18 347 20,03±857 64 22,37±6,26 20,07±8,32 a 

9   37 20,85±9,23   20,85±9,23 a 

10   3 10,33±,58   10,33±0,58 b 

YIL        

2010 966 19,11±5,17 9109 19,62±8,41 3031 21,92±8,00 20,12±8,18 f 

2011 1310 15,68±3,86 8295 20,37±9,00 2806 21,85±7,75 20,21±8,49 f 

2012 2026 19,57±6,61 8757 20,83±8,55 3071 29,17±5,11 22,49±8,44 e 

2013 4471 20,55±6,14 10780 23,12±7,56 3538 28,67±4,69 23,55±7,29 d 

2014 3669 19,44±10,53 12646 23,39±6,39 2717 21,95±7,35 22,42±7,66 e 

2015 4966 20,77±9,63 13254 25,63±7,73 2725 26,90±7,49 24,64±8,48 b 

2016 3834 26,20±10,68 13184 24,08±7,81 3283 25,51±7,40 24,74±8,46 b 

2017 4368 28,04±10,85 13521 25,93±8,04 3407 24,37±7,74 26,11±8,72a 

2018 4110 28,28±10,64 14674 25,50±8,48 3643 25,46±8,08 26,01±8,92 a 

2019 3431 25,46±10,66 7159 23,41±8,60 2214 23,52±8,33 23,98±9,20 c 

AY        

Ocak 2716 23,92±11,24 9700 22,98±7,89 2664 25,30±7,31 23,56±854ef 

Şubat 2866 24,51±11,50 9445 23,25±8,07 2489 25,70±7,87 23,91±8,86cd 

Mart 3029 24,69±11,36 9883 23,72±8,21 2675 26,00±8,08 24,30±8,93b 

Nisan 2617 23,96±11,05 9683 24,11±8,42 2676 26,20±7,45 24,45±8,82ab 

Mayıs 2782 25,40±10,62 9273 23,62±9,13 2566 24,88±7,61 24,18±9,22bc 

Haziran 2572 22,71±9,38 9128 25,26±8,70 2610 25,37±7,78 24,77±8,75a 

Temmuz 2580 20,45±8,41 8419 23,25±8,80 2461 24,76±7,86 22,99±8,67h 

Ağustos 2793 21,70±7,70 9279 23,35±8,10 2636 25,15±7,98 23,36±8,07fg 

Eylül 2689 22,92±8,26 9262 23,16±7,81 2478 23,67±7,79 23,20±7,89gh 

Ekim 2646 23,30±9,32 9262 23,78±8,09 2174 24,35±7,47 23,78±8,25de 

Kasım 2851 23,50±10,54 8853 23,33±7,91 2800 24,20±7,38 23,54±8,40ef 

Aralık 3010 22,34±11,11 9192 22,95±7,85 2206 25,23±7,08 23,17±8,58gh 

Genel 33151 23,30±0,047c 111379 23,56±0,026b 30435 25,08±0,049a 

 

 

Kontrol günü süt verimleri bakımından Tarım İşletmeleri arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmuştur (P<0.01). Buna göre en yüksek ortalama Polatlı Tarım İşletmesine  (25,08±0,049) 

ait olup, bunu Koçaş (23,56±0,026) ve Dalaman Tarım İşletmeleri (23,30±0,047) izlemiştir. 

İşletmeler içi laktasyon sırası, kontrol dönemi ay ve yıl bakımından da fark istatistiki olarak 

anlamlı bulunmuştur (P<0.01). Laktasyon sırası bakımından en yüksek ortalama değerler 

Polatlı (25 litrenin üzerinde) ve Koçaş’ta (24 litrenin üzerinde) 2-4. Laktasyon sırasında 

olurken, Dalamanda (25 litrenin üzerinde) 3-5. laktasyon sırasında olmuştur.  

Yıl göz önüne alındığında en yüksek kontrol günü süt verimi ortalaması Dalaman’da 

(28,28±10,64) 2018 yılında, Koçaş’ta (25,93±8,04) 2017 yılında ve Polatlı’da ise 

(29,17±5,11) 2012 yılında tespit edilmiştir.  

Araştırmanın ele alındığı dönemde ay göz önüne alındığında en yüksek kontrol günü süt verimi 
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ortalaması Polatlı’da (26,20±7,45) Nisan ayında, Dalamanda (25,40±10,62) Mayıs ayında ve 

Koçaş’ta ise (25,26±8,70) Haziran ayında en yüksek tespit edilmiştir.  

Çizelge 4’te işletmelerde farklı SNI (a,b,c,d) değerlerine göre kontrol günü süt verimine ilişkin 

hesaplanan en küçük kareler ortalamaları ve standart sapma değerleri görülmektedir. 

Çizelgelerde işletmeler açısından değişmekle birlikte maksimum sıcaklık ve maksimum nispi 

nem değerleri kullanılarak elde edilen SNIa değerlerinin 22-96 aralığında olduğu, bununla 

birlikte süt verimine ilişkin değerlerde 38-77 aralığında dalgalanmaların gerçekleştiği 

görülmektedir. SNIa değeri 77’nin üzerine çıktığında ise süt veriminin düşüşe başladığı ancak 

87’den sonra bir miktar yükselme eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bu aralıkta süt verimi 

26.79±0.309 kg’dan 25.26±0.307 kg’a gerilemiş olup 1.53 kg süt verimi kaybı söz konusudur 

(P<0.05). Ayrıca süt verimlerindeki düşüşün başladığı noktanın kritik değer olan 72 yerine 77 

olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4. Dalaman Tarım İşletmesinde farklı tipte SNİ değerlerine göre kontrol süt verimlerine ilişkin 

en küçük kareler ortalamaları ve standart sapmaları 

S

NI

a 

KON

TROL 

SAYI

SI 

KON

T SV 

STD 

SAPM

A 

S

NI

b 

KON

TROL 

SAYI

SI 

KON

T SV 

STD 

SAPM

A 

S

NI

c 

KON

TROL 

SAYI

SI 

KON

T SV 

STD 

SAPM

A 

S

NI

d 

KON

TROL 

SAYI

SI 

KON

T SV 

STD 

SAPM

A 

53 381 21,82 9,52 43 716 24,69 11,00 55 955 19,31 7,75 35 381 21,82 9,52 

55 574 17,64 5,73 45 704 29,13 12,54 57 133 14,53 2,17 39 335 27,95 11,64 

57 133 14,53 2,17 46 1735 22,07 11,25 58 397 29,17 10,47 40 794 19,86 7,33 

58 397 29,17 10,47 47 1343 29,01 12,12 59 418 22,24 11,59 42 1355 23,72 12,44 

59 418 22,24 11,59 48 1687 24,20 11,35 60 627 25,64 11,14 43 703 23,09 11,96 

60 275 25,37 10,05 49 3016 22,87 11,40 61 1650 24,43 11,18 44 1226 21,98 12,00 

61 869 26,71 12,19 50 2448 20,51 10,43 62 817 25,33 10,17 45 2735 24,55 11,78 

62 1486 24,85 11,33 51 1381 23,49 7,52 63 1629 24,41 12,57 46 2368 25,46 12,41 

64 1624 26,78 10,99 52 400 28,33 11,10 64 1098 22,67 12,68 47 1505 21,90 7,01 

65 1546 22,55 12,12 53 1374 27,19 10,91 65 2701 22,18 10,36 48 449 27,43 11,42 

66 350 19,45 11,99 54 1302 21,08 9,76 66 93 14,44 1,60 49 994 25,04 10,33 

67 1531 19,55 10,15 55 2040 22,11 7,41 67 1093 28,64 12,13 50 1018 24,22 11,22 

68 1172 27,68 12,24 56 969 25,24 11,70 68 985 22,41 11,74 51 726 24,55 10,11 

69 466 23,65 10,36 57 880 23,67 9,43 69 1199 20,47 6,82 52 1060 25,28 10,73 

71 510 20,18 6,76 58 1298 26,70 11,34 70 2079 24,77 10,51 53 817 21,76 8,98 

72 976 21,01 9,48 59 653 21,54 10,55 71 762 25,62 12,04 54 1283 21,87 8,53 

73 1496 26,67 11,21 60 855 27,90 8,09 72 1585 24,02 9,46 55 838 21,29 8,43 

74 1212 21,72 9,25 61 1081 20,21 8,88 73 852 25,99 11,64 56 1415 25,67 11,11 

75 488 21,67 9,74 62 414 20,74 7,94 74 651 24,14 9,91 57 645 27,17 10,72 

76 767 25,92 10,51 63 1291 23,61 8,79 75 1058 24,85 11,19 58 646 24,60 11,20 

77 1730 23,33 9,06 64 926 22,64 9,09 76 1480 18,91 6,26 59 653 21,54 10,55 

78 967 20,43 8,24 65 1414 20,75 8,49 77 869 24,40 7,90 60 855 27,90 8,09 

79 1085 23,47 11,02 66 1606 22,91 8,90 78 2101 21,73 9,61 62 1434 20,59 8,73 

80 601 18,73 4,40 67 1019 16,79 6,51 79 1584 23,53 9,63 63 61 14,75 0,77 

81 1115 25,67 9,91 68 1015 21,56 8,35 80 768 24,07 11,09 64 885 24,59 8,81 

82 1512 25,22 11,15 69 1102 22,77 7,64 81 739 21,17 9,32 65 1262 22,27 9,07 

83 1099 24,03 9,65 73 482 24,44 5,37 82 1687 22,34 7,84 66 1484 20,83 8,35 

84 743 20,24 6,50     83 955 20,34 7,95 67 312 25,10 8,23 

85 408 23,60 10,16     84 1545 23,92 8,35 68 986 24,01 9,13 

86 1628 25,89 10,17     85 302 20,69 7,70 69 672 16,71 6,04 

87 1141 21,07 7,96     86 339 26,26 1,64 70 691 17,37 6,58 

88 520 22,70 5,30         71 912 22,93 8,45 

89 1074 19,86 8,13         72 722 20,86 8,35 

90 1431 21,83 8,31         74 786 24,27 5,42 

91 328 25,64 8,18         77 143 20,11 8,02 

92 385 18,77 7,62             

93 266 20,36 8,46             

96 447 22,77 6,66             
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Çizelge 5. Koçaş Tarım İşletmesinde farklı tipte SNİ değerlerine göre süt verimlerine ilişkin en küçük kareler ortalamaları ve 

standart sapmaları 

SN
Ia 

KONT

ROL 
SAYIS

I 

KON
T SV 

STD 
SAPMA 

SN
Ib 

KONT

ROL 
SAYIS

I 

KON
T SV 

STD 
SAPMA 

SN
Ic 

KONT

ROL 
SAYIS

I 

KON
T SV 

STD 
SAPMA 

SN
Id 

KONT

ROL 
SAYIS

I 

KON
T SV 

STD 
SAPMA 

22 588 20,90 8,95 15 588 20,90 8,95 30 679 22,18 8,49 2 201 20,44 9,51 

25 1060 24,32 7,71 19 1060 24,32 7,71 32 2124 25,41 8,11 9 15 20,97 10,29 

26 1116 22,81 6,91 22 2045 23,65 8,07 33 1842 24,32 8,10 15 478 22,91 7,92 

29 984 23,59 8,22 25 1116 22,81 6,91 36 713 22,01 8,69 16 39 18,85 7,69 

30 1676 22,85 8,35 28 756 19,54 7,63 37 857 21,55 8,68 17 3 12,23 0,25 

33 756 19,54 7,63 30 1532 22,00 8,04 39 995 22,49 8,21 19 1064 25,19 7,96 

36 917 22,41 7,43 33 1670 20,53 8,63 41 2132 24,30 8,24 21 289 19,27 8,08 

39 2074 23,69 6,11 34 1592 22,92 7,03 42 158 24,59 6,92 22 1969 24,70 8,31 

40 743 20,45 9,41 36 951 23,62 8,59 43 822 21,80 8,96 24 215 20,67 9,91 

43 1816 21,56 7,90 37 3081 23,22 7,62 45 1008 22,31 8,50 25 1089 24,42 8,30 

44 1116 23,37 7,84 38 981 23,41 6,25 46 965 22,77 8,68 27 154 21,44 8,79 

47 1830 21,24 7,28 39 1545 21,27 7,01 47 1130 24,42 8,28 28 848 21,93 9,09 

48 1686 23,16 9,17 40 3973 23,95 8,75 48 668 21,86 8,51 29 496 21,08 9,49 

49 1699 22,26 7,20 41 3574 23,56 8,70 49 1925 24,02 7,96 30 1341 22,68 8,17 

50 6669 23,62 8,28 42 1948 24,14 8,79 50 414 19,43 7,65 31 144 22,14 5,42 

51 1214 23,36 5,15 43 614 22,67 7,96 51 2620 22,51 8,60 32 242 22,50 8,93 

52 3555 24,98 8,00 44 880 22,21 7,10 52 6354 23,59 8,14 33 1490 22,13 8,32 

53 1129 27,74 6,40 45 7353 24,22 7,07 53 1836 24,56 7,92 34 1688 22,87 8,51 

54 1379 25,34 8,13 46 5481 24,40 8,02 54 2275 24,80 8,10 35 5 20,92 8,77 

56 2976 23,72 7,50 47 2839 23,02 8,33 55 1155 24,04 8,32 36 921 23,42 8,25 

57 1706 23,77 8,66 48 3633 23,99 8,08 56 1218 24,90 8,07 37 3151 24,04 8,42 

58 2105 22,20 8,20 49 1032 18,89 7,71 57 2903 23,41 8,06 38 1562 22,68 8,54 

59 1117 26,45 7,23 50 2399 21,48 7,45 58 3074 23,71 8,14 39 2056 22,50 8,57 

60 992 22,31 10,17 51 7243 23,55 8,45 59 1747 22,93 8,59 40 3349 24,10 8,30 

62 1680 24,38 8,69 52 2528 22,37 8,69 60 946 22,32 8,65 41 3252 24,09 8,18 

63 3958 25,35 7,63 53 3711 25,45 9,02 61 1811 23,50 8,54 42 1604 23,46 7,84 

64 2797 25,31 8,55 54 1392 21,21 8,71 62 4738 23,54 8,09 43 1054 21,83 7,96 

65 907 19,40 8,19 55 6256 25,83 8,70 63 3222 23,49 8,38 44 1076 22,19 8,47 

66 1223 20,00 8,27 56 2927 23,55 9,26 64 4329 22,84 8,09 45 7433 23,41 8,25 

67 3303 21,30 7,12 57 5555 25,76 8,48 65 3895 22,98 8,40 46 4657 24,07 8,00 

68 4291 21,90 8,33 58 5176 22,09 7,54 66 4146 22,91 8,33 47 2946 22,86 8,02 

70 4223 24,32 8,48 59 1763 26,03 8,14 67 2207 23,53 8,18 48 3564 24,06 7,92 

72 2524 25,77 8,30 60 7134 22,20 8,88 68 2235 24,69 7,80 49 1712 21,39 8,74 

73 2605 23,85 8,29 61 3640 23,18 7,87 69 4600 24,53 7,95 50 2173 22,95 8,34 

74 4048 23,90 9,64 62 5919 24,24 7,27 70 2662 22,25 8,95 51 7172 23,90 8,30 

75 2870 24,82 7,96 63 1708 22,55 8,73 71 6770 23,54 8,43 52 2248 23,83 8,04 

76 3127 25,67 9,34 64 2954 23,29 8,15 72 6525 23,56 8,28 53 3782 23,60 8,39 

77 6926 23,18 8,75 65 2830 24,73 7,83 73 4024 24,02 8,27 54 1382 23,35 8,57 

78 788 20,82 7,99     74 3064 22,74 8,26 55 6008 23,80 8,25 

79 4159 23,20 8,25     75 5392 23,89 8,10 56 2274 24,13 7,82 

80 3467 24,02 7,01     76 3211 24,09 8,10 57 5751 24,18 8,12 

81 6911 24,02 8,10     77 4100 24,11 8,00 58 5231 22,95 8,36 

82 2350 24,29 7,91     78 2471 24,34 7,85 59 1526 24,80 7,45 

83 2168 22,08 8,09     80 792 22,87 8,96 60 7103 23,45 8,50 

85 1224 22,50 8,92     82 625 22,62 8,44 61 3270 23,69 8,12 

86 1879 24,35 8,38         62 5752 23,88 8,07 

87 1065 23,89 5,65         63 2059 24,07 8,28 

88 1983 22,94 9,02         64 2695 23,82 8,24 

            65 2471 24,39 7,85 

            66 296 22,74 8,83 

            67 79 20,13 7,36 
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Çizelge 6. . Polatlı Tarım İşletmesinde farklı tipte SNİ değerlerine göre süt verimlerine ilişkin en küçük kareler 

ortalamaları ve standart sapmaları 

SN

Ia 

KONTR

OL 

SAYISI 

KONT 

SV 

STD 

SAPMA 

SN

Ib 

KONTR

OL 

SAYISI 

KONT 

SV 

STD 

SAPMA 

SN

Ic 

KONTR

OL 

SAYISI 

KONT 

SV 

STD 

SAPMA 

SN

Id 

KONTR

OL 

SAYISI 

KONT 

SV 

STD 

SAPMA 

28 199 27,86 5,19 12 199 27,86 5,19 30 199 27,86 5,19 8 199 27,86 5,19 

30 248 20,89 7,43 24 248 20,89 7,43 34 277 22,34 7,85 12 248 20,89 7,43 

31 277 22,34 7,85 26 188 25,57 5,78 35 188 25,57 5,78 19 222 19,54 7,24 

35 188 25,57 5,78 29 206 27,44 5,15 37 248 20,89 7,43 20 479 27,50 4,59 

38 567 26,10 5,97 30 492 26,07 6,41 38 355 28,19 4,01 21 188 23,21 7,04 

39 239 28,62 4,31 31 1154 26,35 6,65 40 451 25,78 6,47 23 213 27,77 7,94 

40 1096 26,64 6,73 32 212 22,59 6,99 41 283 26,06 7,75 24 286 27,67 7,01 

42 219 24,23 8,09 33 744 24,62 7,37 43 48 15,28 5,98 26 741 26,62 6,48 

43 323 31,90 3,28 34 618 26,43 7,53 44 425 25,79 7,00 28 277 22,34 7,85 

44 782 24,36 7,65 36 261 25,48 9,02 45 891 26,77 6,69 29 1207 26,53 7,07 

45 332 25,36 7,80 37 350 22,99 7,30 46 186 21,02 8,12 30 846 27,09 5,63 

46 746 22,52 7,57 39 1219 27,49 7,37 47 596 25,40 7,19 31 267 19,45 7,36 

47 601 25,58 8,40 40 863 24,22 8,38 48 682 30,59 5,59 33 1376 25,06 8,16 

48 164 25,23 5,45 41 550 23,30 7,47 49 578 22,34 7,67 35 461 21,19 8,00 

50 524 27,51 7,71 42 1369 22,94 8,05 50 188 23,21 7,04 36 1307 24,88 8,39 

51 489 25,36 5,70 43 526 27,19 8,11 51 978 24,37 7,44 37 2230 25,43 7,95 

53 619 26,54 7,98 44 1452 27,64 6,79 53 421 27,21 6,34 38 557 27,69 7,04 

55 784 24,85 8,52 45 839 23,45 7,71 54 293 27,96 8,16 40 1213 24,91 7,49 

56 208 20,16 7,65 46 1330 23,97 8,17 55 326 25,27 7,60 41 765 28,08 6,40 

57 1179 26,17 8,39 47 747 26,59 7,20 56 515 26,27 8,34 42 1002 26,26 7,83 

58 831 21,92 7,23 48 1385 26,75 6,82 57 913 22,37 7,86 43 336 25,96 6,75 

59 290 24,62 7,15 49 279 21,38 7,75 58 1574 24,64 8,37 44 497 22,57 6,93 

60 567 27,14 7,20 50 511 24,65 7,24 59 545 23,34 7,20 45 792 24,27 7,34 

63 1818 24,00 7,41 51 712 21,85 7,60 60 312 31,43 3,67 46 223 19,83 7,03 

64 620 28,09 7,15 52 1379 27,16 5,44 61 491 24,44 7,23 47 279 21,38 7,75 

65 494 25,31 7,62 53 841 26,43 7,91 62 1947 25,19 7,63 48 542 26,05 6,60 

66 488 22,30 6,99 54 1437 25,68 7,15 63 739 24,52 7,63 49 336 29,57 5,10 

67 510 25,67 6,94 55 1180 25,03 7,60 64 243 21,67 6,49 50 1311 25,23 6,52 

68 334 24,13 8,37 56 2566 24,49 7,54 65 752 24,90 6,99 51 611 26,30 6,75 

69 578 24,84 6,90 57 720 23,20 8,07 66 1309 26,07 7,44 52 1581 26,04 7,51 

70 922 26,53 6,71 58 2113 25,40 8,01 67 783 23,69 7,33 53 978 25,06 7,10 

71 269 25,88 7,40 59 1654 23,89 8,21 68 576 21,16 8,13 54 800 24,79 8,00 

72 354 19,47 7,86 60 630 26,46 8,88 69 1146 25,87 7,37 55 1415 23,62 7,49 

73 670 23,56 7,98 61 563 23,13 7,93 70 1330 23,53 8,18 56 493 23,21 8,36 

74 659 21,63 8,06 62 259 21,79 7,53 71 1676 24,97 7,71 57 816 28,89 6,78 

75 550 29,05 4,73 63 639 23,42 7,68 72 1474 25,14 7,38 58 1867 23,89 7,87 

76 549 22,97 7,13     73 1189 26,61 7,13 59 860 24,48 8,23 

77 953 23,96 7,40     74 832 23,01 7,97 60 865 21,09 7,87 

78 1366 24,29 8,87     75 1887 27,32 7,67 61 288 33,76 3,67 

79 1139 25,97 6,81     76 1029 25,68 7,12 62 563 23,13 7,93 

80 294 27,67 4,64     77 1080 23,56 7,74 63 259 21,79 7,53 

81 847 24,36 8,13     78 480 22,58 7,98 65 346 23,15 8,69 

82 1595 25,69 7,47         66 293 23,73 6,29 

83 546 33,40 3,82             

85 472 22,39 8,10             

86 572 25,26 5,91             

87 812 23,79 8,11             

88 481 25,89 6,46             

89 249 28,13 7,48             

91 259 21,79 7,53             

92 342 22,89 7,62             

93 221 23,49 8,39             
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Sıcaklık stresi nedeniyle süt veriminde meydana gelen düşüşler 

Dalaman’da SNIa kullanıldığında süt veriminin 73-81 aralığında düşüş gösterdiği ve bu 

aralıktaki gün sayısının yıllar içinde değişmekle beraber 141-251 gün, Koçaş’ta SNIa değeri 

76-82 aralığında düşüş gösterdiği ve bu aralıktaki gün sayısının yıllar içinde değişmekle beraber 

139-216 gün ve Polatlı’da ise SNIa değeri 75-82 aralığında düşüş gösterdiği ve bu aralıktaki 

gün sayısının yıllar içinde değişmekle beraber 69-204 gün olarak belirlenmiştir. Dalaman Tarım 

İşletmesinde 73-81 SNIa aralığındaki ortalama SNIa değeri 77 kabul edilirse süt veriminin 

düşmeye başladığı kritik değer olan 73 ile arasındaki fark 4 birim olup, 141-251 gün boyunca 

bu değerin üzerine çıkıldığı için hayvanlar sıcaklık stresine maruz kalmaktadır. SNIa değeri 73 

olduğunda ortalama kontrol süt verimi 26.67±11.21 kg, ortalama kabul edilen SNIa değerine 

karşılık gelen ortalama kontrol süt verimi ise 23.33±9.06 kg olup fark 3.34 kg’dır. Buna göre 

ortalama inek başına yıllık süt verim kaybının 1884-3353 kg arasında olabileceği söylenebilir. 

Başka bir şekilde ifade edecek olursak kritik değer olan 73 den 81’e kadar her birim arttıkça 

hayvan başına 1.67 kg süt kaybı anlamına gelir. Benzer şekilde Koçaş ve Polatlı Tarım 

işletmesinde ortalama inek başına yıllık süt verim kaybı sırasıyla 1030-1601 kg ve 476-1408 

kg arasındadır. Hayvan başına süt verim kayıpları SNIb için Dalaman, Koçaş ve Polatlı’da 

sırasıyla 712, 735 ve 740 kg, SNIc için aynı sırayla 592, 861 ve 1848 kg ve SNId için aynı 

sırayla 363, 340 ve 441 kg olarak tespit edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada farklı iklim koşullarında bulunan işletmelerin SNI değerleri belirlenerek süt 

verimi üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Siyah Alaca ırkı ineklerin maruz 

kaldığı sıcaklık stresi değerlendirmelerinde ve süt verim kayıpları hesaplanmasında sıcaklık-

nem indeksi (SNI) belirlenirken maksimum sıcaklık ve minimum nem (SNId) değerinin 

seçilmesinin daha doğru sonuç verebileceğini göstermiştir. Özellikle tüm işletmelerde hayvan 

başına yıllık süt verim kaybı göz önüne alındığında en düşük kayıpta SNId değerinde 

gözlenmiştir. İşletmelerde ısı stresi nedeniyle meydana gelebilecek süt kayıpları oldukça 

önemli boyuttadır. Araştırma sonuçları süt sığırı yetiştirenlerin çalışmada ele alınan kritik 

dönemleri göz önüne alarak gerekli tedbirleri almasına olanak sağlamaktadır. Bu konuda 

yetiştiricilerin barınak tipinden, rasyonun içeriğine (enerji, protein), hayvanları serinletmek için 

duş ve fanın kullanılmasına kadar aşamalara dikkat etmesi önem arz etmektedir.Son yıllarda 

dikkat çekilen ve her geçen gün etkisini hissettiren küresel ısınmanın gelecekte artacak olması 

tarımda bitkisel ürünlerde olduğu gibi hayvancılıkta da sıcaklık stresine dayanıklı genotiplerin 

geliştirilmesi ve seleksiyon kriteri olarak ele alınması konusunun önemini artırmaktadır. 
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ABSTRACT 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up the majority of the businesses in both the 

developed and developing economies. Although the literature on SMEs do not generally 

analyze small enterprises and medium-sized enterprises separately, these two group of firms 

can differ in certain characteristics that may affect their performance and how they operate. 

This study analyzes the characteristics that differentiate small enterprises from medium-sized 

enterprises with logistic regression analysis. We find that firms that have broken-even have a 

higher probability to be a medium-sized firm than firms that incurred a loss. Being a profitable 

firm rather than a firm that made a loss does not affect the probability of being a small enterprise 

or a medium-sized enterprise. An increase in percentage change in total employment has a 

positive effect on the probability of being a small enterprise. However, expected percentage 

change in the employment level does not have an effect on the probability of being a small or 

a medium-sized firm. Moreover, the share of bank loans in total financing of the firm is higher 

for small enterprises than medium-sized enterprises.  

Keywords: SMEs, small enterprises, medium-sized enterprises, Turkey. 
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1. INTRODUCTION 

SMEs have a critical role in all economies with their contribution to economic development, 

exports and job creation. They account for more than 95% of registered private sector 

enterprises and 60% to 70% of overall employment in the world (World Bank, 2017). The 

population of SMEs is heterogeneous in terms of different characteristics like size, productivity, 

competitiveness, etc. (OECD, 2019). The differences among SMEs across different regions can 

be explained by different factors like market structures and the business environment (OECD, 

2019). Understanding the heterogeneity of SMEs is critical for policymakers so that they can 

provide support for different groups in the heterogeneous SME population.  

Although the extant literature on SMEs do not generally examine small enterprises and 

medium-sized enterprises as separate subgroups, these two groups may be different in certain 

characteristics that may have an effect on their performance, how they operate and the obstacles 

that face. Using a dataset of 648 Turkish SMEs, this study analyzes the characteristics that 

differentiate small enterprises from medium-sized enterprises with logistic regression analysis. 

The paper is structured as follows: Section 2 gives the research methodology. Section 3 presents 

the data and section 4 gives the empirical findings. Section 5 concludes. 

 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

We use logistic regression analysis to find the characteristics that differ among small enterprises 

and medium-sized enterprises. The dependent variable we use in the analysis is SIZE. SIZE is 

a dummy variable that gives whether the firm is a small firm or a medium-sized firm. SIZE is 

1 if the firm is a small firm; or else it is equal to 0.  

Our logistic regression equation is as follows: 

0 1 2 3 4 5

6 7 8

Ln(P /1-p ) + Age Family Profit Break Even Percentage Change 

in Employment Expected Percentage Change in Employment Debt to Assets+ Good 

Access+

SIZE SIZE      

  



    

 

Age represents firm age. Dummy variable Family gives whether the firm is family-owned or 

not. The variable is 1 if the SME is a family-owned firm; or else it is 0. Profit dummy variable 

shows whether the SME had a profit last year. Profit is 1 if the firm made a profit last year; or 

else it is 0. Break Even dummy variable shows whether the firm broke even last year. It is 1 if 

the SME broke even last year; or else it is 0. The group of SMEs that is excluded from the 

analysis in terms of profitability is firms that incurred a loss last year. Percentage Change in 

Employment gives the percentage change in the total number of employees for the last year.  

Expected Percentage Change in Employment is the expected percentage change in the total 
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number of employees for the next year. Debt to Assets Ratio shows the percentage of assets 

financed with debt. Good Access gives the response of the respondents (SME managers) to the 

following statement: “We can easily access bank financing”. The responses are given on a 7 

point Likert scale that is from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 

 

3. DATA 

The sample is composed of 620 Turkish SMEs. The data set is formed by the results of a 

countrywide survey. 547 of the firms in the sample are small enterprises that have 1-50 

employees and 73 of the firms are medium sized enterprises that have 50-250 employees.  

Descriptive statistics for the variables are presented in Table 1. 

 
Table 1. Descriptive Statistics 

 

Mean Median Standard Deviation 

Percentage 

frequency of 1 

(for dummy 

variables) 

Small firm    88.00% 

Age 29.54 16.00 135.68  

Family 0.65 1.00 0.48 42.45% 

Profit  0.00 0.49  

Break Even  0.00 0.50 44.34% 

Percentage Change in Employment 0.07 0.10 0.16  

Expected Percentage Change in Employment 0.12 0.10 0.21  

Debt to Assets 8.98 0.00 15.71  

Good Access 5.15 6.00 1.78  

 

 

4. EMPIRICAL RESULTS 

Logistic regression results are presented in Table 2.  
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Age   

B 0.000 

Exp(B) 1.000 

Wald 0.138 

Family   

B 0.067 

Exp(B) 1.069 

Wald 0.059 

Profit   

B -0.124 

Exp(B) 0.883 

Wald 0.103 

Break Even   

B -0.866 

Exp(B) 0.421 

Wald 4.944* 

Percentage Change in Employment   

B 1.921 

Exp(B) 6.828 

Wald 4.286* 

Expected Percentage Change in Employment   

B -0.849 

Exp(B) 0.428 

Wald 1.242 

Debt to Assets   

B 0.016 

Exp(B) 1.016 

Wald 4.987* 

Good Access   

B -0.017 

Exp(B) 0.984 

Wald 0.049 

-2 Log likelihood 429331 

Cox & Snell R Square 0.032 

Nagelkerke R Square 0.062 
Significance at the 0.05level is indicated by *. 

 

The results show that only three variables have statistically significant coefficients. The 

statistically significant positive coefficient of Family variable shows that family-owned firms 

have a higher tendency to be a small firm than non-family owned firms. The statistically 

significant positive coefficient of Percentage Change in Employment indicates that firms that 

have higher change in employment have a higher probability to be a small firm. Furthermore, 

the statistically significant positive coefficient of Debt to Assets ratio shows that the probability 
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to be a small firm rather than a medium sized firm increases with an increase in the share of 

debt in total financing of the firm.  

 

5. CONCLUSION 

Although SME literature does not analyze small firms and medium-sized firms as separate 

groups, these two group of firms can have important differences that can affect how they 

operate. These differences can also affect the needs of these two groups. This study analyses 

the differences of small firms and medium-sized firms for a sample of Turkish SMEs. The 

results show that small firms have a higher tendency to be a family firm than medium-sized 

firms. Moreover, change in employment level is higher for small firms than medium-sized 

firms. We also provide evidence that small firms are more indebted than medium-sized firms. 

We see that employment change is higher for small firms than medium-sized firms and this 

change is partially financed with debt. The results show that because cash flows created by 

small firms is limited, bank loans are a more important source of financing for them compared 

to medium-sized firms. 
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ABSTRACT 

Access to bank loans is considered to be one of the most important constraints that SMEs face 

in both the developed and developing economies. However, there are also SMEs that declare 

that they do not need bank loans. This study analyzes the basic characteristics that differentiate 

SMEs that declare that they need bank loans from SMEs that state that they do not need bank 

loans. We find that firms that made a profit have a higher tendency to declare that they need 

bank loans than firms that make a loss. Moreover, SMEs that broke even also are more inclined 

to state that they need bank loans than firms that incurred a loss. Firms that have a higher 

percentage change in total employment level have a higher tendency to declare that they do not 

need bank financing. However, expected percentage change in total employment does not have 

an effect on the need for bank loans. Firm age, being a family-owned firm and having growth 

plans does not have a relationship with the tendency to have a need for bank financing.   

Keywords: SMEs, bank loans, Turkey. 
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1. INTRODUCTION 

SMEs are considered to have difficulties in their access to bank loans both in developed and 

developing countries (e.g. Beck and Demirguc-Kunt, 2008; Moscalu et al., 2020; Bencheikh 

and Boulila, 2017). Several studies in the literature suggest that there is a group of SMEs that 

are discouraged from applying for bank loans because they think that it is impossible for them 

to obtain bank loans (e.g. Han et al., 2009; Mijid, 2014). This group of “discouraged borrowers” 

are considered to make up the majority of SMEs that do not apply for bank loans. However, 

borrower discouragement may not be the only reason that cause these firms not to apply for 

bank financing. Analyzing the factors that affect the decision to apply for bank loans can help 

us to have an idea about why a firm may not demand bank loans. Using data from Turkish 

SMEs, this study analyses the characteristics that differentiate SMEs that demand bank loans 

from SMEs that do not demand bank loans. The paper is structured as follows: Section 2 

presents the research methodology and section 3 introduces the dataset.  Section 4 presents the 

empirical findings and section 5 concludes. 

 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

Logistic regression analysis is used to determine the characteristics that differ among firms that 

demand bank loans and firms that do not have a demand for bank loans. The dependent variable 

used in logistic regression analysis is DEMAND. DEMAND is a dummy variable that shows 

whether the firm has a demand for bank loans. DEMAND is 1 if the firm has a demand for bank 

loans; otherwise the dummy variable is equal to 0. Our regression model is as follows: 

0 1 2 3 4

5 6

Ln(P /1-p ) + Age Profit Break Even Change in Employment

Forecasted Change in Employment Growth Plans+

DEMAND DEMAND     

  

    

  

Age is firm age. Profit is a dummy variable gives whether the firm was profitable last year. 

Profit is equal to 1 if the SME was profitable last year; otherwise the variable is equal to 0. 

Break Even is a dummy variable that shows whether the firm broke even last year. The variable 

is 1 if the SME broke even last year; it has a value of 0 if the firm did not break even last year. 

The group of SMEs that is excluded in terms of financial performance is SMEs that had a loss 

last year. Change in Employment gives the percentage change in the total employment for the 

last year. Forecasted Change in Employment is the expected percentage change in the total 

employment for the next year. Growth Plans is a dummy variable shows whether the firm has 

growth plans for the future. Growth Plans is equal to 1 if the SME has growth plans for the 

future; otherwise the variable is 0.  
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3. DATA 

The dataset is constructed through a survey that includes 615 Turkish SMEs. 133 of the SMEs 

in the sample declare that they do not have a demand for bank loans. 482 of the SMEs say they 

have a demand for bank financing. 

Descriptive statistics for the variables are shown in Table 1. 

Table 1. Descriptive Statistics 

  

Mean Median Standard Deviation 

Frequency of 1 as a 

percentage (for dummy 

variables) 

Have a demand for bank loans       78.37% 

Age 29.536 16 135.682   

Profit   0 0.495 42.45% 

Break Even   0 0.497 44.34% 

Change in Employment 0.074 0 0.161   

Forecasted Change in Employment 0.118 0 0.206   

Growth Plans   1 0.395 80.69% 

 

4. EMPIRICAL RESULTS 

The regression analysis results are given in Table 2. 

Table 2. Logistic Regression Results 

Age   

B 0.002 

Exp(B) 1.002 

Wald 1.951 

Profit   

B -1.063 

Exp(B) 0.346 

Wald 11.781* 

Break Even   

B -0.925 

Exp(B) 0.396 

Wald 10.541* 

Change in Employment   

B 1.886 

Exp(B) 6.591 

Wald 6.245** 

Forecasted Change in Employment   

B -0.244 

Exp(B) 0.784 

Wald 0.176 

Growth Plans   

B -0.165 

Exp(B) 0.848 

Wald 0.400 

-2 Log likelihood 619762 

Cox & Snell R Square 0.036 

Nagelkerke R Square 0.055 

Significance at the 0.01 and 0.05 levels is indicated by * and **, respectively. 
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The results of logistic regression analysis shows that Profit, Break Even and Change in 

Employment variables have statistically significant coefficients. The statistically significant 

positive coefficient of Profit variable indicates that firms that made a profit last year have a 

higher tendency to have a demand for bank loans than firms that made a loss. The statistically 

significant positive coefficient of Break Even variable indicates that firms that have broken 

even last year have a higher tendency to have a demand for bank loans than firms that incurred 

a loss. The statistically significant negative coefficient of Change in Employment shows that 

firms that have a higher percentage change in the number of people employed have a lower 

tendency to demand bank loans.  

 

4. CONCLUSION 

Using data from Turkish SMEs, this study analyses the factors that differentiate SMEs that have 

a demand bank loans from SMEs that do not demand bank loans using data from 615 Turkish 

SMEs. The results show that being a profitable firm rather than a firm that incurred a loss 

increases the probability that the firm has a demand for bank loans. Being a firm that breaks 

even rather than a firm that incurred a loss also increases the probability that the firm has a 

demand for bank loans. The results signal that firms that incur a loss do not prefer to demand 

bank loans because of the worry that they will not be able to create the cash flow that will be 

needed for loan repayment. Furthermore, having a higher percentage change in the number of 

people employed has a negative effect on the probability of being a firm that demands bank 

loans. This finding also indicates that high growth firms have a lower tendency to demand bank 

loans because they can create the cash flow they need for their operations and their investments.  
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ÖZET 

Serbest zaman, kişilerin yemek yeme, eğitim gibi temel ihtiyaçlar gibi zorunluluklar dışında 

kalan zamandır. Serbest zaman değerlendirmelerinde pek çok faaliyetlerin yanı sıra spora 

katılım söz konusudur. Özellikle spor branşları içerisinde futbol da tercih edilen branşlardan 

biridir. Bu bilgilerle bakıldığında; tercih edilen branşı iş olarak seçip düzenli katılım sağlayan 

sporcuların serbest zamanlarını nasıl değerlendirdikleri de merak edilmiştir. Bu açıdan Kocaeli 

amatör futbol spor kulüplerinden olan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ve Süper Amatör 

Futbol Ligi’nde oynayan ve sporu bir meslek olarak seçen futbolcuların serbest zamanlarını 

nasıl değerlendirdikleri, serbest zaman alışkanlıklarının araştırılması araştırmanın amacını 

oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda futbolcuların serbest zamanlarını nasıl 

değerlendirdiklerine ilişkin 24 soruluk bir anket hazırlanarak gönüllü katılım sağlayan 

sporculara uygulatılmıştır. Anketleri uygulamayı kabul eden sporcuların 43’ü Bölgesel Amatör 

Lig oyuncusu, 29’u ise Süper Amatör Lig oyuncusu olmak üzere toplam 72 futbolcu ile 

araştırma tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 25.0 Paket 

Programında frekans ve yüzdelik dağılımları alınarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi 

sonucunda sporcuların %84.7 ’sinin spor dışında serbest zamanlarında herhangi bir etkinliğe 

katılmadıkları, %36.1’inin herhangi bir hobisinin olmadığı, %47.2 ’sinin serbest zamanlarını 

evde geçirdikleri %51.4 ’ünün nadiren kitap okuduğu görülmüştür. Sonuç olarak; sporcuların 

serbest zamanlarında genellikle hemen hemen hiçbir etkinliğe katılmadıkları ve futbol dışında 

hiçbir aktiviteyle meşguliyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Toplumdaki tüm yaş 

gruplarındaki bireylerde spor önemli bir serbest zaman aktivitesi olarak görüldüğü ve önerildiği 

gibi, sporcularda da verimli bir serbest zaman planlamasına ihtiyaç olduğu ve spor 

eğitimlerinde de bu bilincin arttırılmasının önerilmesi önemli görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Futbolcu, Serbest zaman, sporcu, aktivite. 
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A REVIEW OF THE HABITS OF THE ATHLETES ENGAGING WITH THE 

SPORTS OF FOOTBALL 

 

 

 

ABSTRACT 

Leisure time is the time that is excluded from the basic needs such as eating and education. In 

addition to many activities, there is participation in sports in free time evaluations. Football is 

one of the most preferred branches, especially among sports branches. Considering this 

information; It was also wondered how the athletes, who chose the preferred branch as a job 

and participated regularly, used their free time. In this respect, the aim of the research is to 

investigate how the football players who play in the Regional Amateur Football League (BAL) 

and Super Amateur Football League, which are among the Kocaeli amateur football sports 

clubs, and who choose sports as a profession, evaluate their leisure time and their leisure habits. 

For this purpose, a 24-questionnaire about how the football players use their free time was 

prepared and applied to the athletes who participated voluntarily. The research was completed 

with a total of 72 football players, 43 of which were Regional Amateur League players and 29 

of them were Super Amateur League players, who accepted to apply the questionnaires. The 

data obtained as a result of the research were analyzed by taking frequency and percentage 

distributions in SPSS 25.0 Package Program. As a result of the analysis of the data, it was seen 

that 84.7% of the athletes did not participate in any activity in their free time apart from sports, 

36.1% did not have any hobbies, 47.2% spent their free time at home, 51.4% rarely read a book. 

As a result; It has been revealed that the athletes generally do not participate in almost any 

activity in their free time and do not engage in any activity other than football. Just as sports 

are seen and recommended as an important leisure time activity for individuals of all age groups 

in the society, it is considered important to suggest that there is a need for efficient leisure time 

planning for athletes, and that this awareness should be increased in sports trainings. 

Key words: Football player, Leisure time, Athlete, Activity. 
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GİRİŞ 

Günümüzde teknolojik gelişimlerin hızlanması, insan gücüne olan ihtiyacın azalması ve hemen 

ardından kişilerin serbest zaman için ayrılan vaktin git gide artmasını sağlamıştır. Bu çoğalan 

serbest zaman sayesinde yapılabilecek aktiviteler çeşitlendiği belirtilmiştir (Demiral, 2018). 

Serbest zaman, insanın yaşam boyunca süren bir durum olması nedeniyle insan yaşamında 

bulunan bir kesiti değil tümünü kapsadığı ileri sürülmüştür (Carr, 2017). Serbest zaman dilimi 

fiziksel aktivite, turizm, sanat ve kültürel gibi etkinlikleri kapsadığı (Gürbüz, 2017 İnsan 

yaşamındaki pek çok yoğunluğa rağmen, istenen bicinde kullanabileceği ve katılabileceği 

aktiviteler sayesinde serbest zamanların kaliteli değerlendirilmesi bireyin gelişimi için kilit bir 

rol taşıdığı ileri sürülmüştür (Doğan ve ark., 2019). 

Serbest zaman kelimesi en basit anlamıyla bireyin, fizyolojik ve sosyal işlerinden sonra özgürce 

kullanabileceği ve kendi istekleri doğrultusunda şekillendireceği süredir. Bu sürenin nasıl 

değerlendirileceği kişinin gönüllü katılım tercihine bağlıdır.  İnsanların serbest zamanlarını 

kaliteli geçirmek için kullandıkları katıldıkları rekreatif etkinlikler; günümüzde toplumdaki her 

bir birey için yaşamın vazgeçilmezi olarak görülmektedir (Çakır, 2017). Sağlık, sadece hasta 

olmamak değil, bedensel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyi olması durumudur. İnsanların 

uzun ve sağlıklı yaşamak istedikleri bilinir. Bu istekler dahilinde de kişiler fiziksel ve zihinsel 

açıdan rahatlama sağlayan rekreasyon faaliyetlerine yöneltmektedir (Sağcan, 1986). Gerek 

sağlık gerek akademik başarı, gerekse iş verimliliği açısından kaliteli bir serbest zaman 

değerlendirmesinde özellikle spor aktivitelerinin önerildiği görülür.  

Spor, rekreasyonun en önemli ve içerik açısından en zengin çeşitliliğiyle ilgi çeken alanlarından 

birini oluşturmaktadır. Spor insanların serbest zamanı değerlendirmede önemli bir hareket alanı 

sağlayıp rekreasyonda önemli bir yer edinirken, rekreasyon da, sporun toplumsal 

yaygınlaşmasında ve sportif başarılar elde edilmesinde önemli roller üstlenmiştir 

(Ramazanoğlu ve ark., 2004). Genellikle spor dışı işlerle uğraşan meslek insanlarına gerek 

sağlık kazanımı, gerek yaşam ve iş kaliteleri açısından serbest zamanlarında spor yapmaları 

önerilmektedir. Toplumda yaygın olan bu algı ile birlikte yukarıda sunulan bu literatür 

bilgilerine bakılarak sporu meslek edinmiş sporcuların serbest zamanlarını nasıl 

değerlendirdikleri ve neler yaptıkları araştırılmak istenmiştir. Bu açıdan futbol sporu ile uğraşan 

sporcuların serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda Kocaeli Bölgesi Amatör Ligi futbol branşına emek veren sporculara 

serbest zamanlarını nasıl geçirdiğine dair sorular yöneltilmiştir.  
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YÖNTEM  

Araştırma Grubu   

Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni; Kocaeli ilinde Amatör spor 

kulüplerinden Kocaeli Bölgesel Amatör Liginde (BAL) ve Kocaeli Süper Amatör liginde aktif 

olarak yer alan lisanslı erkek futbolculardan oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise; Kocaeli Amatör futbol ligi sezonu Kocaeli Bal ligi ve Süper 

Amatör A ve B grubu takımlarından futbola aktif olarak devam eden katılımcılara random 

yöntemle anket dağıtılmıştır. Dağıtılan 100 anketten 15 tanesi cevaplanmadan, 13 tanesi de 

eksik anket teslim ettiğinden, geçerli olanlar dikkate alındığında 72 kişinin doldurduğu anketin 

geçerli olduğu görülmüştür. 

Veri toplama araçları 

Kocaeli Amatör Spor Kulüplerine bağlı olarak mesleğine devam eden erkek futbolcuların 

serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiğini öğrenmek amacıyla literatür bilgiler ve uzman 

görüşleri doğrultusunda hazırlanan bilgi anketi sosyo-demografik sorularla beraber 24 sorudan 

oluşmaktadır. 

Verilerin toplanması 

Hazırlanan anket formu Kocaeli Amatör Spor Kulüplerindeki futbolculara kendi kulüplerinde, 

araştırmacı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra dağıtılmak suretiyle uygulanmıştır. 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda ölçeği ve formu doldurmaları için gerekli süre beklenerek 

tekrar araştırmacı tarafından geri toplanmıştır.  

Verilerin analizi 

Elde edilen veriler istatiksel açıdan SPSS 21.00 Paket programında analiz edilmiş, manidarlığı 

0,05 düzeyinde sınanmıştır. İstatistiksel analiz aşamasında futbolcuların serbest zamanı 

değerlendirme anket formuna verdikleri cevapların betimleyici frekans ve yüzde dağılımları 

çıkarılmıştır.  

 

BULGULAR 

Kocaeli ilinde bulunan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ve süper amatör ligi futbolcularının serbest 

zamanının değerlendirilmesine ilişkin elde edilen bulgular bu bölümde tablolar halinde verilmiş 

ve araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz edilmiştir. 

Sporcuların Kişisel Özellikleri, Spor Hayatına ve Serbest Zamanlarını Değerlendirmeye 

İlişkin Bulgular 

Sporcuların yaş, medeni hal, eğitim durumu, gelir durumu gibi kişisel özellikleri ile spor 

hayatına ilişkin bulgular tablo 2. de verilmiştir. Spor dışı etkinlikleri, hobileri, serbest zamanda 
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nerede oldukları, hangi alanda uğraştıkları, kitap okumaları, gazete okumaları gibi serbest 

zaman değerlendirilmesine ilişkin bulgular ise tablo 2. de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sporcuların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişken Grup N % 

 

YAŞ 

 

 

15-19 7 9.7 

20-25 32 44.4 

26-30 23 31.9 

31 ve üzeri 10 13.9 

Medeni Durum 

 

Evli 11 15.3 

Bekar 61 84.7 

Toplam 72 100 

 

Eğitim Durumu 

 

 

İlköğretim 2 2.8 

Lise 40 55.6 

Üniversite 30 41.7 

Toplam 72 100 

Ailenin 

Toplam Geliri 

500-1000 8 11.1 

1001-1500 13 18.1 

1501-2000 28 38.9 

2000 üzeri 23 31.9 

İkamet Edilen 

Yerin Özelliği 

 

İl 4 5.6 

İlçe 66 91.7 

Köy 2 2.8 

Kiminle 

Yaşadığı 

 

Ailem ile 63 87.5 

Arkadaşım ile 8 11.1 

Yalnız 1 1.4 

 

Tablo 1’de verilen Bilgi formu sayısal dağılımları ve yüzdelik dağılımlarına bakıldığında; 

araştırmaya katılan 72 sporcuların yaş özelliğine göre 7’sinin (%9,7) 15-19 yaş grubunda, 

32’sinin (%44,4) 20-25 yaş grubunda, 23’ünün (%31,9) 26-30 yaş grubunda, 10’unun (%13,9)  

31 ve üzeri yaş grubunda olduğu, medeni durumuna göre, 11’inin (%15,3) evli, 61’inin (%84,7) 

bekar olduğu, eğitim durumuna göre 2’sinin (%2.8) ilköğretim, 40’ının (%55,6) lise,30’unun 

(%41,7) üniversite olduğu, ailenin gelir düzeyine göre 8’inin (%11,1) 500-1000 grubunda, 

13’ünün (%18.1) 1001-1500 grubunda, 28’inin (%38,9) 1501-2000 grubunda, 23’ünün (%31,9) 

2000 üzeri grubunda olduğu, ikamet ettiği yerin özelliğine göre, 4’ünün (%5,6) ilde, 66’sının 

(% 91,7) ilçede, 2’sinin (%2,8) köyde olduğu, kiminle yaşadığına göre, 63’ünün (%87,5) ailem 

ile, 8’inin (%11,1) arkadaşım ile, 1’inin (%1.4) yalnız olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Sporcuların Sağlık Durumu ile Spor Hayatına İlişkin Bulgular 

Değişken Grup N % 

 

Futbol Dışında 

İşi 

 

Yok 60 83.3 

Fabrika işçisi 6 8.3 

Serbest meslek 4 5.6 

Eğitim 2 2.8 

Toplam 72 100 

Toplam Spor Yılı 

 

 

 

4-6 2 2.8 

7-9 14 19.4 

10-12 24 33.3 

13-15 14 14.4 

15-Ten Çok 18 25.0 

Toplam 72 100 

Profesyonel 

Olarak 

Spor Yılı 

 

 

1-3 11 15.3 

7-9 1 1.4 

10-12 1 1.4 

13 yıl ve üzeri 1 1.4 

Oynamadım 58 80.6 

Toplam 72 100 

Herhangi Bir Rahatsızlık 

Geçirme Durumu 

 

Evet 25 34.7 

Hayır 47 65.3 

Toplam 72 100 

 

Rahatsızlık 

Türü 

 

 

Fiziksel 20 27.8 

Psikolojik 1 1.4 

Fiziksel ve psikolojik 4 5.6 

Hiçbiri 47 65.3 

Toplam 72 100 

 

Tablo 2’ye bakıldığında; futbol dışında işine göre 60’ının (%83,3) yok, 6’sının (%8,3) fabrika 

işçisi, 4’ünün (%5,6) serbest meslek, 2’sinin (%2,8) eğitim olduğu, spor yılına göre 2’sinin 

(%2,8) 4-6yıl grubunda, 14’ünün (%19,4) 7-9 yıl grubunda, 24’ünün (%33,3) 10-12 yıl 

grubunda 14’ünün (%14,4) 13-15 yıl grubunda, 18’inin (% 25,0) 15’ ten çok grubunda olduğu, 

profesyonel spor yılına göre, 11’inin (%15,3) 1-3 yıl grubunda, 1’inin (%1,4) 7-9 yıl grubunda, 

1’inin (%1,4) 10-12 yıl grubunda,1’inin (%1,4) 13 ve üzeri grubunda, 58’inin (%80,6) 

oynamadım grubunda olduğu, rahatsızlık geçirmesine göre, 25’sinin (%34,7) evet,47’sinin 

(%65,3) hayır olduğu, rahatsızlık türüne göre, 20’sinin (%27,8) fiziksel, 1’inin (%1,4) 

psikolojik, 4’ünün (%5,6) hem fiziksel hem psikolojik olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Serbest Zaman Değerlendirmesine İlişkin Bulgular 

Değişken Grup N % 

Düzenli Yapılan Spor Dışı 

Etkinlik Var Mı? 

Var 11 15.3 

Yok 61 84.7 

Hobiler 

Yok 26 36.1 

Spor 15 20.8 

El Sanatları 1 1.4 

Eğlence 10 13.9 

Gezmek 17 23.6 

Diğer 3 4.2 

Serbest Zamanlarını 

Genellikle Nerede Geçirdiği 

Evde 34 47.2 

Ders Dışında 

Okulda 

6 8.3 

Kütüphanede 3 4.2 

Eğlence Yerlerinde 23 31.9 

Diğer 6 8.3 

Serbest Zamanlarında 

Hangi Alanlarda 

Uğraştığı 

Eğitim 1 1.4 

Spor 50 69.4 

Bilimsel Uğraşlar 3 4.2 

Eğlenceler 18 25 

 

Serbest Zamanlarında 

Neler Yaptığı 

Gezmek 25 34.7 

Müzik Dinlemek 4 5.6 

Teknoloji 16 22.2 

Spor Yapmak 6 8.3 

Diğer 21 29.2 

 

Tablo 3’de yer alan ve futbolcuların sorulara verdiği yanıtların sayısal dağılımları ve yüzdelik 

sonuçlarına bakıldığında; düzenli spor dışı etkinliğe göre, 11’inin (%15,3) var, 61’inin (%84,7) 

yok olduğu, hobilerine göre, 26’sının (%36,1) yok, 15’inin (%20,8) spor, 1’inin (%1,4) el 

sanatları, 10’unun (%13,9) eğlence, 17’sinin (%23,6) gezmek olduğu, serbest zamanlarında 

nerede olduklarına göre, 34’ünün (%47,2) evde, 6’sının (%8,3) okulda, 3’ünün (%4,2) 

kütüphanede, 23’ünün (%31,9) eğlence yerlerinde, 6’sının (%8,3) diğer olduğu,  hangi alanda 

uğraştıklarına göre, 1’inin (%1,4) eğitim, 50’sinin (%69,4) spor, 3’ünün (%4,2) bilimsel 

uğraşlar, 18’inin (%25,0) eğlenceler, serbest zamanlarınızda neler yaparsınız sorusuna göre, 25 

(% 34,7) gezmek, 4’ünün (%5,6) müzik dinlemek, 16’sının (%22,2) teknoloji, 6’sının (%8,3) 

spor yapmak, 21’inin (%29,2) diğer olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4. Serbest Zaman Değerlendirmesine İlişkin Bulgular 
Değişken Grup N % 

Kitap 

Okur musunuz? 

 

Sık sık okurum 8 11.1 

Bazen okurum 37 51.4 

Hiç okumam 27 37.5 

Ne Tür Kitap 

Okursunuz? 

Roman 20 27.8 

Öykü 1 1.4 

Şiir 1 1.4 

Bilimsel kitaplar 24 33.3 

Okumam 26 36.1 

Gazete 

Okur musunuz? 

Evet 71 98.6 

Hayır 1 1.4 

En Çok Hangi 

Gazete Okursunuz? 

Sabah 4 5.6 

Posta 10 13.9 

Fanatik 24 33.3 

Fotomaç 11 15.3 

Özgür Kocaeli 13 18.1 

Diğer 10 13.9 

Gazetede Hangi 

Sayfayı Daha Çok 

Okursunuz? 

Günlük haberlerin tamamı 50 69.4 

Ekonomi sayfaları 2 2.8 

Spor sayfaları 18 25 

Diğer 2 2.8 

 

kitap okunmasına göre, 8’inin (%11.1) sık sık okurum, 37’sinin (%51,4) bazen okurum, 

27’sinin (37,5) hiç okumam olduğu, ne tür kitap okuduğuna göre, 20’sinin (%27,8) roman, 

1’inin (%1,4) öykü, 1’inin (%1,4) şiir, 24’ünün (%33,3) bilimsel kitaplar, 26’sının (%36,1) 

okumam olduğu, gazete okunmasına göre, 71’inin (%98,6) evet, 1’inin (%1,4) hayır olduğu, ne 

tür gazete okunduğuna göre, 4’ünün (%5,6) sabah, 10’unun (%13,9) posta, 24’ünün (%33,3) 

fanatik, 11’inin (%15,3) fotomaç, 13’unun (%18,1) Özgür Kocaeli, 10’unun (%13,9) diğer 

olduğu, gazete sayfasına göre, 50’sinin (%69,4) günlük haberlerin hepsi, 2’sinin (%2,8) 

ekonomi sayfaları, 18’inin (25,0) spor sayfaları, 2’sinin (%2,8) diğer şeklinde cevap verildiği 

görülmüştür.  

Tablo 5. Futbolcuların Serbest Zaman Değerlendirmesinde Televizyonda İzlenen Programlar ve Dinlenen 

Müziklere İlişkin Bulgular 

Değişken Grup N % 

Tv de En Çok 

Hangi Program 

İzlersiniz? 

Müzik 1 1.4 

Dizi filmler 20 27.8 

Haber programları 23 31.9 

Spor programları 28 38.9 

Müzik 

Dinler misiniz? 

Evet 72 100 

Hayır 0 0 

Ne Tür Müzik 

Dinlersiniz? 

Pop müzik 46 63.9 

Türk sanat müziği 1 1.4 

Arabesk 23 31.9 

Klasik müzik 2 2.8 
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Tablo 5’e bakıldığında; televizyonda en çok hangi program izlendiğine ilişkin veriler 

incelendiğinde; 1’inin (%1,4) müzik, 20’sinin (%27,8) dizi filmler, 23’ünün (%31,9) haber 

programları, 28’inin (%38,9) spor programları, müzik dinlenilmesine göre, 72’sinin (%100) 

evet, 0’ı (%0) hayır, ne tür müzik dinlenmesine göre, 46’sının (%63,9) pop müzik, 1’inin (%1,4) 

Türk sanat müziği, 23’ünün (%31,9) arabesk, 2’sinin (%2,8) klasik müzik olduğu görülmüştür. 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Kocaeli ilinde bulunan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL)  ve Süper Amatör 

Futbol Ligi’ne bağlı spor kulüplerinde lisanlı olarak futbol oynayan erkek sporcuların kişisel 

özelliklerine ve spor hayatına ilişkin; yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, ailenin toplam geliri, 

futbol dışında işi, spor yılı, profesyonel spor yılı, rahatsızlık durumu, ne tür rahatsızlık durumu, 

ikamet ettiği yerin özelliği, kiminle yaşadığı, düzenli spor dışı etkinliği, hobileri, serbest 

zamanlarında genellikle nerede olduğu, hangi alanda uğraştıkları, serbest zamanlarında neler 

yaptıkları, kitap okunması, ne tür kitap okunması, gazete okunması, ne tür gazete okunması, 

televizyonda en çok hangi programın izlendiği, müzik dinlenme durumu, ne tür müzikler 

dinlendiği gibi serbest zamanlarını değerlendirilme şekli ve sporcuların kişisel özellikleri 

açısından incelenmek istenmiştir. Elde edilen veriler literatür bilgileri ışığında tartışılarak 

yorumlanmıştır. 

Sporcuların Kişisel Özellikleri, Spor Hayatına ve Serbest Zamanlarını Değerlendirmeye 

İlişkin Bulguların Tartışılması 

Rekreasyon etkinlikleri insana kişisel ve toplumsal açıdan fayda sağlaması nedeniyle ihtiyaç 

duyulmaktadır Bu açıdan bir bireyde fiziksel sağlık geliştirilmesi, ruh sağlığının 

kazandırılması, sosyalleştirmesi, yaratıcılık ve kişisel becerilerin geliştirmesi yanında çalışma 

verimine etkisi, ekonomik hareketlilik ve mutlu etmesi gibi pek çok fayda sağlamaktadır. 

Toplumsal açıdan ise; dayanışma ve bütünleşmeyi sağlaması, toplum sağlığı bilinci 

kazandırmasıyla birlikte demokratik toplum yaratması gibi nedenler rekreasyona duyulan 

ihtiyacın temelini oluşturan durumlardır (Karaküçük, 1999; Serçek ve Özaltaş Serçek, 2015). 

Araştırma bulgularına bakıldığında spor dışı etkinliklere uğraşma, yani serbest zaman etkinliği 

olup olmadığı sorusuna neredeyse tamamının (%84,7) herhangi bir etkinliğe katılmadığı 

görülmüştür. Bu soru ile birlikte uğraştığı bir hobisinin olup olmadığı sorusu sorulmuş. Verilen 

yanıtlar değerlendirildiğinde ise serbest zamanında uğraşı olup olmadığı sorusuna verilen 

yanıtlarla çelişen bir sonuç ortaya çıktığı görülmüştür. Hobiniz olarak uğraştığı işler sorusuna 

yok diyen sporcu sayısının %36,1 olduğu, bu sorulara verilen cevaplardaki çelişkinin özellikle 

serbest zamanda düzenli bir etkinlik alışkanlığının olmaması, yapılan etkinliğin zaman zaman 
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yapıldığı sonucu düşünülmüştür. Bunun futbolun uzun süreli yüksek tempoda oynanan bir oyun 

olduğu için kuvvet, sürat, dayanıklılık gibi temel motorik özelliklerin yanı sıra çeviklik, 

hareketlilik, esneklik, denge ve koordinasyon gibi özellikleri bir arada barındıran bir branş 

olması (Karadenizli, 2018) sebebiyle sporcuların gün içerisinde yaptığı yoğun antrenmanlar 

yüzünden etkinlik yapmaya enerjilerinin kalmaması gibi bir durumdan kaynaklı olarak 

yapamama ihtimallerinin olabileceği düşünülmüştür. Çünkü hobi daha seyrek bir etkinlik 

tipiyken (Şenses, 2020), serbest zaman aktiviteleri daha düzen arz etmektedir. Bu sebeple 

sporcuların zaten eğlenceli ve sağlıklı bir uğraşı meslek olarak yapıyor olmaları 2 soru arasında 

farklı cevaplar vermelerine sebep olmuş olabilir. Etkinlik insanların bireysel ya da toplu olarak; 

eğlenmek eğitim almak, dinlenmek, para kazanmak veya spor yapmak gibi amaçları 

gerçekleştirmek amacıyla katıldıkları olaylardır rekreasyon etkinliklerinin türleri ise, duygusal, 

psikolojik açıdan iyi hissetmek veya fiziksel hareketliliği arttırmak amacıyla serbest 

zamanlarda gerçekleştirilen etkinlikler olduğundan söz edilmiştir (Sevil ve ark., 2012). 

Futbolcu için futbol oynamak işi gereği bir zorunluluktur. Ancak başka alanlarda çalışanlar için 

hafta sonu dinlenme alanında futbol oynanması bir rekreasyon faaliyetidir. Serbest zaman 

içinde yapılan her faaliyet rekreasyon değildir. Örneğin mesai sonrası bir bireyin eve döndükten 

sonra uyuması her ne kadar serbest zaman sürecinde olsa da, rekreatif etkinlik olmadığı 

belirtilmiştir (http1, 2014). Yine rekreasyon, profesyonel yapılan iş dışında, kişinin karar 

vererek seçtiği ve katıldığı faaliyetlerle yaşamını zenginleştirmesi ve mutlu olması sağlanmaya 

çalışılır (Karaküçük, 1999). Buna göre spor; profesyonelliğin dışında amatör bir ruhla ve beden 

sağlığını korumak, dinlenmek, eğlenmek ve sosyalleşmek amacıyla yapıldığında rekreasyonel 

bir araç olarak kullanılabilir. Spor insanların rekreatif ihtiyaçlarını karşılama da önemlidir. 

Rekreasyon da, sporun toplumsal yaygınlaşmasında ve sportif başarılar elde edilmesinde 

önemli roller üstlenmektedir (Küçük Topuzlu ve ark., 2003). yapılan bu çalışmanın sonuçları 

incelendiğinde; katılımcı futbolcuların çoğunluğun futbol dışında bir işinin ve etkinliğinin 

olmadığını göstermiştir. Bu durumun ise işsizlik, futbol sevgisi, sosyal çevre ve takım ruhuyla 

hareket etmeyi sevmelerinden dolayı olduğu düşünülmüştür.  

Yine araştırma sonuçlarında sporcuların serbest zamanlarını genelde evde geçirdikleri 

görülmüştür. Sporcuların serbest zamanlarının genellikle evde geçirmelerin nedeni olarak 

sporcuların genelinin yoksulluk sınırı altında olmasının bu duruma neden olduğu 

düşünülmüştür. Bu durum amatör spor kulüplerindeki futbolcu maaşlarının yetersiz olma 

durumunun günümüzde de devam etmekte olduğu (Günakan ve ark., 2020) ve futbolcuların 

maddi durumuun başka bir aktiviteyi yapmaya elverişli olmamasına zemin hazırlamış 

olabileceği düşünülmüştür. 
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Yapılan araştırmalar göstermiştir ki düzenli fiziksel aktivite, şişmanlık, kalp ve dolaşım sistemi 

hastalıkları, yüksek tansiyon, kolesterol, çeşitli kas ve eklem rahatsızlıkları gibi pek çok 

hastalığı önlemede etkilidir. Egzersiz desteği alarak sağlığı korumak bilimsel bir gerçekliktir 

(Zülal, 2002; Torlak, 2018; Akın, 2017; Taş ve Akyol, 2017; Kırdı ve Kocaman, 2019; Pekçetin 

ve İnal, 2018). Yaptığımız çalışmada verilen cevaplara göre futbolcuların serbest zamanlarını 

hangi alanlarda uğraşarak geçirdikleri sorusuna verilen cevapta genelinin (%69,4) spor alanında 

uğraştıkları görülmüştür. Bu durumun sporun ilgi ve yeteneklerine uygun olmasından 

kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmiştir. Ancak kesin sonuçlara ulaşmak için daha detaylı 

veriler sunan çalışmaların planlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.   

Yeni yapılacak çalışmalarda da farklı branşlara yer verilerek grupların karşılaştırılması önerisi 

uygun görülmüştür.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük 

Eğitimi bölümü son sınıfında okuyan öğrencilerin kaygı düzeylerinin etkisini incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda literatür verileri ışığında hazırlanan sosyo-demografik özelliklerin 

belirlendiği 11 soruluk bilgi formunun yanı sıra, katılımcıların kaygı düzeylerini belirlemek 

için de Ulusoy ve arkadaşları (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Beck Anksiyete Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma için Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Antrenörlük Eğitimi son sınıfına devam eden birinci öğretim ve ikinci öğretimde okuyan 

öğrencilere araştırma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra araştırmaya gönüllü katılmak 

isteyen 1. Öğretimden 35, 2. Öğretimden 35 öğrenci olmak üzere toplam 70 antrenör adayına 

kendi sınıf ortamlarında araştırmacı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra ölçekler 

dağıtılmış ve anket formlarını doldurmaları için 20 dakika süre verilmiştir. Elde edilen veriler 

SPSS 25.0 paket programında istatistiksel açıdan analiz edilmiş, manidarlığı 0,05 düzeyinde 

sınanmıştır. Yapılan analizlerde veriler normal dağılım gösterdiği için ikili küme 

karşılaştırmaları için bağımsız grup-t testi, üç veya daha fazla küme karşılaştırmaları için 

tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel incelemeler sonucunda 

antrenörlük eğitimi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin; yalnızca annelerinin hayatta 

olup olmama durumunda ve mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri alan değişkenlerinde 

anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Ancak anne ve babanın medeni durumu, babanın hayatta olup 

olmama durumu, anne - babanın eğitim durumu, anne - babanın mesleği ve ailenin gelir düzeyi 

değişkenlerinde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak anneleri hayatta olmayan 

antrenör adayların kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu (p<0.05) ve mezun olduktan sonra 

çalışmak istedikleri alan sorusuna verilen cevaplar arasında, kamu kuruluşlarında çalışmak 

isteyen antrenör adayların kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Kaygı, Öğrenci, Beden Eğitimi.  
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EDUCATION 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the effect of anxiety levels of students studying in the 

last year of Kocaeli University Physical Education and Sports School Coaching Education 

Department. For this purpose, the Beck Anxiety Scale, which was adapted into Turkish by 

Ulusoy et al. (1996), was used to determine the anxiety levels of the participants, as well as the 

11-question information form, which was prepared in the light of the literature data. For the 

research, after informing the students in the first and second education, who are in the last year 

of Kocaeli University Physical Education and Sports School Coaching Education, about the 

research, a total of 70 coach candidates, 35 students from the 1st education and 35 students 

from the 2nd education, who want to participate in the research voluntarily, in their classrooms. 

After the necessary explanations were made by the researcher, the scales were distributed and 

they were given 20 minutes to fill out the questionnaires. The data obtained were statistically 

analyzed in the SPSS 25.0 package program, and its significance was tested at the 0.05 level. 

Since the data showed normal distribution in the analyzes, independent group-t-test was used 

for pairwise cluster comparisons, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used for 

comparisons of three or more clusters. As a result of the statistical analyzes, the anxiety levels 

of the final year students of coaching education; significant differences were found only in the 

case of their mothers being alive or not and in the field variables they want to work after 

graduation. However, no significant difference was found in the variables of marital status of 

the mother and father, whether the father is alive or not, the education level of the parents, the 

profession of the parents and the income level of the family. As a result, it was determined that 

the anxiety levels of the coach candidates whose mothers were not alive were higher (p<0.05) 

and among the answers given to the question of the field they would like to work in after 

graduation, the anxiety levels of the coach candidates who want to work in public institutions 

were higher (p<0.05). 

Keywords: Trainer, Anxiety, Student, Physical Education. 
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GİRİŞ 

Bunaltı ve bireyi sıkıntılı bir durum içerisinde bırakan anksiyetenin belirtileri içinde çarpıntı, 

hızlı nefes alıp verme, ellerde titreme ve avuç içinde aşırı terleme, sıkıntı, bunalma hali ve çok 

kötü bir şey olacakmış korkusu gibi psikolojik belirtilerin yaygın olarak görüldüğü belirtilmiştir 

(Arkonaç, 1999). Kaygı, olumsuz özelliklerinin yanında güdüleyici özelliği olduğu ve karmaşık 

duygular eşliğinde yaşandığı aslında kaygının organizmanın kendisi için tehlike algıladığında 

alarm durumuna geçtiğinden söz edilmiştir (Abacı, 2005). Kaygı konusu spor psikolojisi 

alanında da sıkça incelenmektedir. Yapılan araştırmalar, sportif başarının teknik-taktik gibi 

konular dışında aynı zamanda kaygı vb. psikolojik unsurlarla da ilişkili ve başarının da buna 

bağlı olduğunu göstermektedir (Cankurtaran, 2020; Konter, 2003).  

Gelişen ve değişime uğrayan sosyal yaşantının beraberinde spora katılım, gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. İnsanlar; sağlık problemleri ile başa çıkma ve sosyalleşme gibi nedenlerle spora 

yönelebilmektedir (Bavlı, 2009). Spor; insanların sağlığında önemli yer tutan bir faktördür. 

İnsanın içinde yer aldığı her durumda psikolojik bir konu vardır. Spor ortamları açısından 

bakıldığında ise sporcuların yarışma ortamlarında yaşadıklarının bir tür spor ortamlarındaki 

boyutu olduğu belirtilmiştir (Yücel, 2003). Spor aynı zamanda hem rekabet hem de bir yarışma 

ortamıdır (Gözden Elmas ve Aşçı, 2021). Yarışma durumu sporcular için, hata yapma, zorluk, 

başarısızlık gibi çelişik duygularla yoğun stres gibi farklı türde duyguyu bir arada barındırdığı 

belirtilmiştir (Özgün ve ark., 2017). Diğer bir deyişle sporcunun fiziksel açıdan üstünlük 

sağlaması olduğu kadar psikolojik açıdan yaşanan tüm karmaşanın da üstesinden gelmesi 

gerektiği ileri sürülmüştür (Cangir, 2019). Sporcuların performansa dair sorunlarının 

çözümünde ve performansın yükseltilmesinde antrenörlerin verdiği destek yadsınamaz 

miktarda olduğu açıklanmıştır (Durdubaş ve ark., 2019). 

Tüm bu bilgilerle bakıldığında müsabakalarda ve diğer zamanlarda sporcuların 

yönlendirilmesinde önemli görülen ve mesleğinin öğrenme sürecinin sonunda olan ve sonraki 

süreçte antrenör olarak görev alacak antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerinin kaygı durumu 

merak edilmiştir. Bu açıdan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin araştırılması 

araştırmanın ana amacını oluşturmuştur. Bu ana amaç doğrultusunda ayrıca kaygı düzeyinin 

antrenör adaylarının sosyo-demografik değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi de bir diğer amacı oluşturmuştur. 
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YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Bu araştırma betimsel bir çalışmadır.  Araştırma için gerekli izinler alındıktan sonra Kocaeli 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. ve II. öğretim 

son sınıf öğrencileri evreni oluşturmuştur. Çalışmanın evreninde 74 öğrenci bulunmasına 

rağmen anketlerin doldurulması işlemi sırasında gönüllü katılımın esas olduğu belirtildiğinden, 

çalışmaya gönüllü olarak 35’i kadın, 35’i erkek olmak üzere toplam 70 öğrenci katılım 

sağlamıştır.  

Verileri Toplama Araçları 

Sosyo-Demografik Özelliklerin Belirlenmesinde Kullanılan Kişisel Bilgi Anketi 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıfta okuyan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemek amacıyla kaynak taraması ve uzman görüşü alınarak hazırlanan bilgi formu toplam 

11 sorudan oluşturulmuştur. Geliştirilen Kişisel Bilgi Anketi ile araştırmada kullanılan 

değişkenler; cinsiyetleri, yaşları, anne ve babalarının; medeni durumları, aylık gelir düzeyleri, 

mezun oldukları okul türleridir. 

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) 

Beck ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe’ye ise Ulusoy ve ark. (1996) 

tarafından uyarlanmıştır. Bireylerin yaşadığı anksiyete belirtilerini belirlemek için ergenlere ve 

yetişkinlere uygulanabilen ve 21 maddeden oluşan bir envanterdir. 0 ile 3 puan arası değer alan 

likert tipi bir ölçektir. Uygulamada her madde için “Hiç”, “Hafif derecede”, “Orta derecede”, 

ve “Ciddi derecede” seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekir. Envanterden en düşük 0, en 

yüksek 63 puan alınabilir. Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin yaşadığı 

anksiyetenin şiddetini gösterir (Savaşır ve Şahin, 1997). Ölçeğin güvenirlik katsayısı r=.57’dır. 

İç tutarlık ise toplam 177 psikiyatrik hastanın katıldığı çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur (Ulusoy, M. 1993). 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programında istatistiksel olarak analiz 

edilmiş, manidarlığı 0,05 düzeyinde sınanmıştır. İstatistiksel analiz aşamasında antrenör 

adaylarının kişisel özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. 

Veriler normal dağılım gösterdiği için ikili küme karşılaştırmaları için bağımsız grup-t testi, üç 

veya daha fazla küme karşılaştırmaları için tekyönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü son 

sınıf öğrencilerinin kaygılarına ilişkin elde edilen bulgular bu bölümde tablolar halinde verilmiş 

ve araştırma sorularına göre alt başlıklar halinde analiz ederek yorumlanmıştır. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-

Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo1. Antrenör Adaylarının Kişisel Bilgilerine Ait Özellikler 

PARAMETRELER 

 

GRUP             N            % 

 Cinsiyet Kadın 35 50,0 

Erkek 35 50,0 

Serbest Zamanda 

İlgilenilen Aktivite 

Var 57 81,4 

Yok 13 18,6 

 

 

İlgilenilen Serbest Zaman 

Aktivitesi 

Hakemlik 10 14,3 

Pilates 5 7,1 

Fitness 11 15,7 

Yüzme 11 15,7 

Futbol 9 12,9 

Hentbol 7 10,0 

Dans 6 8,6 

Mezun Olduktan Sonra İş 

İmkanı Olduğuna İnanma 

Evet 16 22,9 

Hayır 20         28,6 

Kısmen 34 48,6 

Mezun Olduktan Sonra 

Çalışmak İstenilen Alan 

Spor Kulüpleri 22 31,4 

Özel Spor işletmeleri 24 34,3 

Kamu Kuruluşları 10 14,3 

Diğer 14 20,0 

Okul Dışı İş Durumu Var 45 64,3 

Yok 25 35,7 

 

Tablo1’de antrenörlük eğitimi son sınıfta okuyan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine 

ilişkin sayısal dağılımları ve yüzdelik sonuçlarına bakıldığında; araştırmaya katılan 70 antrenör 

adayının 35’i (%50,0) erkek, 35’i (%50,0) kadın olduğu görülmüştür. Serbest zamanlarında 

herhangi bir aktiviteyle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna, 57’si (%81,4) ilgilendiğini 

belirtirken, 13’ü (%18,6) ise ilgilenmediğini bildirmiştir. Antrenör adaylarının ilgilendikleri 

aktivite var ise ne gibi bir aktivite ile ilgilendikleri sorulduğunda; 10’u (%14,3) hakemlik, 5’i 

(%7,1) pilates, 11’i (%15,7) fitness, 11’i (%15,7) yüzme, 9’u (%12,9) futbol, 7’si (%10,0) 

hentbol, 6’sı (%8,6) dans olarak cevap vermiştir. Mezun olduktan sonra yeterli iş imkanına 

sahip olduğunuza inanıyor musunuz? sorusuna göre yanıtlar incelediğinde ise; 16’sının (%22,9) 

evet, 20’sinin (%28,6) hayır, 34’ünün (%48,6) kısmen cevabını verdiği görülmüştür. Antrenör 

adaylarının mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmak istersiniz sorusuna;  22’sinin (%31,4) 

spor kulüpleri, 24’ünün (%34,3) özel spor işletmeleri, 10’unun (%14,3) kamu kuruluşları ve 

14’ünün (%20,0) diğer yanıt verdikleri görülmüş ve özel spor işletmeleri tercihi yapanların 
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diğer alanlara oranla daha fazla olduğu bulunmuştur. Okul dışında bir işlerinin olup olmadığı 

sorulduğunda ise; antrenör adaylarının 45’i (%64,3) var, 25’i de (%35,7) yok şeklinde 

cevaplandırmış ve çalışanların çalışmayanlara oranla daha fazla olduğu bulunmuştur. 

 
Tablo2. Antrenör Adaylarının Aile Durumuna Ait Özellikler 

PARAMETRELER 

 

GRUP N % 

Anne Babanın Medeni 

Durumu 

Ayrı 25 35,7 

Birlikte  45 64,3 

Anne Sağ Vefat Durumu Sağ 69 98,6 

Vefat 1 1,4 

Baba Sağ Vefat Durumu Sağ 63 90,0 

Vefat 7 10,0 

 

Annenin Eğitim Düzeyi 

Üniversite 12 17,1 

Lise 25 35,7 

Ortaokul 18 25,7 

İlkokul 14 20,0 

Okur yazar değil 1 1,4 

 

Babanın Eğitim Düzeyi 

Üniversite 16 22,9 

Lise 39 55,7 

Ortaokul 9 12,9 

İlkokul 5 7,1 

Okur yazar değil 1 1,4 

 

 

Annenin Mesleği 

Çalışmıyor 32 45,7 

Memur 8 11,4 

İşçi 3 4,3 

Özel Sektör 18 25,7 

Kendi işi-Serbest 9 12,9 

 

 

Babanın Mesleği 

Çalışmıyor 7 10,0 

Memur 16 8,6 

İşçi 14 20,0 

Özel Sektör 17 24,3 

Kendi işi-Serbest 26 37,1 

 

Aile Ekonomik Geliri 

500-1000 TL arası 3 4,3 

1001-1500 TL arası 25 35,7 

1501 TL ve üstü 42 60,0 

 

Tablo-2’de Antrenörlük eğitimi son sınıfta okuyan öğrencilerin aile özelliklerine ilişkin 

bilgilerin sayısal dağılımları ve yüzdelik sonuçlarına bakıldığında; antrenör adaylarının anne 

babalarının medeni durumuna göre; 25’inin (%35,7) ayrı,  45’inin (%64,3) birlikte olduğu 

saptanmıştır. Anne sağ-vefat durumuna göre; 69’unun (%98,6) sağ, 1’inin ise (%1,4) vefat 

olarak işaretlediği görülmüştür. Babanın sağ yada vefat edip etmediği sorusuna; 63’ünün 

(%90,0) sağ, 7’sinin (%10,0) vefat ettiği şeklinde cevap verdiği görülmüştür. Antrenör 

adaylarına annelerinin eğitim düzeyi sorulduğunda; 12’sinin (%17,1) üniversite, 25’inin 

(%35,7) lise, 18’inin (%25,7) ortaokul, 14’ünün (%20,0) ilkokul, sadece 1’inin (%1,4) okur 

yazar değil seçeneğini işaretlediği belirlenmiştir. Babanın eğitim düzeyi sorusuna ise; 16’sının 

(%22,9) üniversite, 39’unun (%55,7) lise, 9’unun (%12,9) ortaokul, 5’inin (%7,1) ilkokul, 

1’inin (%1,4) okur yazar değil şeklinde cevap verdiği belirlenmiştir. Antrenör adaylarına 
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annelerinin mesleği sorulduğunda; 32’sinin (%45,7) çalışmıyor, 8’i (%11,4) memur, 3’ü (%4,3) 

işçi, 18’i (%25,7) özel sektör, 9’u (%12,9) kendi işi-serbest seçeneğini işaretledikleri 

görülmüştür. Babanın mesleği sorusuna; antrenör adaylarının 7’si (%10,0) çalışmıyor, 16’sı 

(%8,6) memur, 14’ü (%20,0) işçi, 17’si (%24,3) özel sektör, 26’sı (%37,1) kendi işi serbest 

cevabını vermiştir. Antrenör adaylarına ailede çalışanların toplam geliri sorulduğunda; 3’ü 

(%4,3) 500-1000 TL arası, 25’i (%35,7) 1001-1500 TL arası, 42’si (%60,0) 1501 TL ve üstü 

cevabı vermiş ve ekonomik gelirleri 1501 TL olanların diğer gelir seviyelerine oranla daha fazla 

olduğu bulunmuştur. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin 

Kaygı Düzeylerinin Sosyo-demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

Tablo 3: Antrenör Adaylarının Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin T Testi Analizleri 
PARAMETRELER GRUP N X SS P 

Cinsiyet Kadın 35 19,6 6,3 0,898 

Erkek 35 19,4 6,7 

Anne Baba Medeni 

Durumu 

Ayrı 25 19,0 6,7 0,634 

Birlikte 45 19,7 6,3 

Anne Sağ-Vefat 

Durumu 

Sağ 69 19,1 5,9 0,001 

Vefat 1 41,0 - 

Baba Sağ-Vefat 

Durumu 

Sağ 63 19,5 6,7 0,784 

Vefat 7 18,8 2,6 

Okul Dışı İş Durumu Var 45 18,4 5,7 0,073 

Yok 25 21,3 7,3 

 

Tablo-3’de verilen sosyo-demografik özelliklerle anksiyete ölçeği puan karşılaştırmalarına 

bakıldığında, antrenör adaylarının cinsiyete göre kaygı düzeyleri; kadınların ortalama 19,6±6,3 

puan; erkeklerin ortalama 19.4±6.7 puana sahip olduğu, kadınların anksiyete puanının 

erkeklerin anksiyete puanından çok farklı olmadığı bulunmuştur. Her iki cinsiyetin kaygı 

puanları arasındaki fark istatistiksel olarak analiz edildiğinde de bulunan bu küçük farkın 

anlamlı olmadığı görülmüştür (p=0,898, p>0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne babalarının ayrı olup olmadığına bakıldığında; anne-baba 

ayrı diyenlerin ortalama 19,0±6,7 puan; anne-baba birlikte diyenlerin ise ortalama 19,7±6,3 

puana sahip olduğu, anne-babaları birlikte cevabı verenlerin kaygı puanının anne-babaları ayrı 

cevabı verenlerden farklı olmadığı, bulunan küçük farkın da istatistiksel olarak analiz 

edildiğinde anlamlı olmadığı görülmüştür (p=0,634, p>0,05). 

Anneleri hayatta mı sorusuna; hayatta diyenlerin ortalama 19,1±5,9 puan; vefat diyenlerin ise 

ortalama 41,0±- puana sahip olduğu  her iki grubun kaygı puanları arasındaki fark istatistiksel 

olarak analiz edildiğinde anlamlı olduğu görülmüştür (p=0,001, p<0,05). Yine babaları hayatta 

mı sorusuna; hayatta diyenlerin ortalama 19,5±6,7 puan; vefat diyenlerin ise ortalama 18,8±2,6 
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puana sahip olduğu ve verilen yanıtlar arasındaki fark istatistiksel olarak analiz edildiğinde 

anlamlı olmadığı görülmüştür (p=0,784, p>0,05).   

Katılımcıların okul dışında çalışıp çalışmadıklarına bakıldığında ise; çalışanların 18,4±5,7 

puan; çalışmayanların ise ortalama 21,3±7,3 puana sahip olduğu, Her iki grubun kaygı puanları 

arasındaki farkın da anlamlı olmadığı görülmüştür (p=0,073, p>0,05). 

Tablo-4: Antrenör Adaylarının Anne-Babasının Eğitim Durumuna Göre Kaygı Puanları Varyans 

Analizi Sonuçları 
PARAMETRELER 

 

GRUP N X             SS P 

 

 

Annenin Eğitim Düzeyi 

Üniversite 12 20,5 8,01  

 

 

0,771 

Lise 25 18,4 6,1 

Ortaokul 18 19,5 5,9 

İlkokul 14 20,1 6,8 

Okur-Yazar değil 1 25,0 - 

 

 

Babanın Eğitim Düzeyi 

Üniversite 16 20,2 6,9  

 

0,874 
Lise 39 18,9 6,9 

Ortaokul 9 20,0 5,6 

İlkokul 5 19,4 2,8 

Okur-Yazar değil 1 25,0 - 

p>0,05 

Tablo-4’te verilen sosyo-demografik özelliklerle anksiyete ölçeği puan karşılaştırmalarına 

bakıldığında, araştırmaya katılan antrenör adaylarının anne ve babasının eğitim düzeyine göre 

kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. 

 
Tablo-5: Antrenör Adaylarının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Kaygı Puanları T Testi Sonuçları 

PARAMETRELER 

 

GRUP N X               SS P 

 

 

Annenin Mesleği 

Çalışmıyor 32 19,5 6,4  

 

0,974 
Memur 8 19,7 9,3 

İşçi 3 21,6 2,08 

Özel Sektör 18 18,8 6,3 

Kendi İşi-Serbest 9 19,5 5,6 

 

 

Babanın Mesleği 

Çalışmıyor 7 18,8 2,6  

 

 

0,572 

Memur 16 22,8 9,6 

İşçi 14 20,0 8,1 

Özel Sektör 17 18,1 7,09 

Kendi İşi-Serbest 26 19,5 4,9 

 

Aile Ekonomik Geliri 

500-1000 TL arası 3 22,3 4,6  

 

0.420 
1001-1500 TL 

arası 

25 20,4 6,9 

1501 TL ve üstü 42 18,7 6,2 
p>0,05 

 

Tablo-5’de verilen sosyo-demografik özelliklerle anksiyete ölçeği puan karşılaştırmalarına 

bakıldığında, araştırmaya katılan antrenör adaylarının anne mesleği, baba mesleği ve aile 

ekonomik gelir durumları incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 
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Tablo-6: Antrenör Adaylarının Mezuniyet Sonrası İş Durumu ve Serbest Zaman Etkinliğine Katılım 

Durumlarına Göre Kaygı Puanları Varyans Analizi Sonuçları 

PARAMETRELER 

 

GRUP N X SS P 

Mezun Olduktan 

Sonra İş İmkanı 

Olduğuna İnanıp 

İnanmama 

Evet 16 18,7 8,2  

0,759 Hayır 20 20,2 7,9 

Kısmen 34 19,4 4,4 

 

Mezun Olduktan 

Sonra Çalışmak 

İstenilen Alan 

Spor Kulüpleri 22 20,3 5,1  

 

0,011 
Özel spor 

işletmeleri 

24 18,08 4,8 

Kamu Kuruluşları 10 24,8 9,4 

Diğer 14 16,7 6,5 

 

 

 

İlgilenilen Serbest 

Zaman Aktivitesi 

Hakemlik 10 16,8 4,1  

 

 

0,704 

Pilates 5 16,8 2,8 

Fitness 11 21,09 7,1 

Yüzme 11 21,2 7,4 

Futbol 9 19,3 10,1 

Hentbol 7 18,8 3,9 

Dans 6 17,8 8,6 
p>0,05 

 

Tablo-6’da verilen sosyo-demografik özelliklerle anksiyete ölçeği puan karşılaştırmalarına 

bakıldığında, araştırmaya katılan antrenör adaylarının mezuniyet sonrası iş imkanı olduğuna 

inanıp inanmama durumu ve ilgilenilen serbest zaman aktivitesi değişkeni bakımından anlamlı 

farklılığa rastlanmazken, mezun olduktan sonra çalışmak istenilen alan değişkeni bakımından 

ise anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesinde okuyan Antrenörlük Eğitimi son sınıf öğrencilerinin 

kaygı düzeylerinin sosyo-demografik ve kişisel özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenmiş, anket yoluyla elde edilen sonuçlara göre, araştırma amaç ve yöntemine bağlı 

kalınarak literatür verileri ışığında ulaşılan ve tablolar halinde gösterilen bulgular tartışılmıştır.  

Antrenör adaylarının Sosyo Demografik Özelliklerine İlişkin Bulguların Tartışılması 

Bu araştırmada cinsiyete değişkenine göre; antrenör adaylarının kaygı düzeylerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Literatür incelendiğinde de benzer şekilde bu 

değişkenler açısından anlamlı farklılık bulmayan çalışmaların olduğu görülmüştür (Tezer, 

2018; Yıldız, 2019; Aksu, 2020). Anlamlı farklılaşma olmamasının sebebi olarak antrenörlük 

eğitiminde kadın ve erkek öğrencilerin aynı eğitim süreçlerinden geçmeleri, uygulamalı 

derslerinin yoğun olması ve egzersiz yapmanın sonucunda kaygılarında anlamlı bir farklılık 

yaratmadığı düşünülmüştür. 

Anne ve baba eğitim durumu değişkeni bakımından antrenörlerin kaygı düzeylerinde anlamlı 
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farklılığa rastlanmamıştır. Bu bağlamda literatür incelendiğinde antrenör adaylarının kaygısı 

bazında anne-babanın eğitim durumunu değişken olarak inceleyen bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Yapılan araştırmalara göre antrenörler üzerinde yapılmayan bağımsız kaygı 

çalışmalarında; ilkokul mezunu olan ebeveyn ile yüksekokul mezunu olan ebeveynin 

çocuklarına uyguladıkları tutumların farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Özdal, 2003). Anne-

babaların eğitim durumu ile çocukların kaygı düzeyleri arasında önemli bir farkın olmadığını 

belirleyen çalışmaların (Varol, 1990) yanı sıra; anne-baba eğitim durumu ile çocukların sosyal 

kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu, anne-babası yüksekokul mezunu olan 

çocukların kaygı düzeylerinin düşük olduğunu, yani eğitim düzeyi yükseldikçe kaygının 

düştüğünü belirleyen çalışmalar da mevcuttur (Gümüş, 1997). Bu literatür bilgilerin yanı sıra 

bu çalışmada da anne-babanın öğrenim düzeyi ile kaygı düzeyleri arasında önemli bir farkın 

olmadığı görülmüştür. Yani anne-balarının eğitim düzeyine göre anksiyete düzeylerinin 

değişmediği tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada ekonomik durum ile antrenör adaylarının kaygı düzeyleri arasında anlamlı 

farklılığa rastlanmamıştır. Yapılan literatür taramalarında antrenörlerin ekonomik gelir durumu 

bakımından kaygı düzeyleri üzerinde anlamlı farklılığa rastlanan çalışmalar bulunmazken, 

anlamlı farklılığa rastlanmayan çalışmaların bulunduğu (Yıldız, 2019) görülmüştür. Literatürde 

genel kaygı çalışmaları değerlendirildiğinde gelir düzeyi düşük olan çocukların kaygı 

düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çalışmada sosyo-ekonomik düzeyle 

kaygı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir  

Bu çalışmada antrenör adaylarının anne-baba mesleği değişkeni ile kaygı arasında anlamlı 

farklılığa rastlanmadığı görülmüştür. Bu bağlamda literatür incelendiğinde antrenör kaygısı 

bazında anne-babanın eğitim durumunu değişken olarak inceleyen bir çalışmaya 

rastlanamamıştır.   

Bu çalışmada mezun olduktan sonra yeterli iş imkânı olduğuna inanıp inanmama durumu 

değişkeni ile kaygı düzeyi arasında yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. 

Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde; Çocuğun hayatını sağlıklı bir şekilde devam 

ettirebilmesi için yaşına göre yapabileceği işlere ilişkin yetenekler kazandırılması ve 

sorumluluklar yüklenmesi gerektiği, böylece çocuğun uyum sağlaması kolaylaşacağı ve kaygı 

durumunu ortadan kaldıracağı çünkü çocuğun sosyal ilişkilerindeki başarısızlıkların kaygıyı 

arttırdığı, bunun için de sosyal destek sağlanmasının önemli olduğu belirtilmiştir (Özdal, 2003). 

Üniversite son sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapılan çalışmada da, mezun olduktan sonra iş 

bulma konusunda ümidi olmayan öğrencilerin sürekli ve durumluk kaygı ile umutsuzluk 

düzeyleri, iş bulma konusunda ümidi olanlara göre oldukça yüksek bulunmuştur (Dursun ve 
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Aytaç, 2009; Tekin Tayfun ve Korkmaz, 2016). 

Bu çalışmada anne-baba hayatta olup olmama durumu ile kaygı düzeyi arasında; yalnızca 

antrenör adaylarının annesinin vefat etmesi durumu değişkeninde anlamlı bir farkın olduğu 

görülmüştür. Yani anneleri hayatta olmayanların kaygı düzeyinin hayatta olanlardan daha 

yüksek olduğu, babaları hayatta olanların kaygı düzeyinin hayatta olmayanlardan fazla yüksek 

olmadığı bulunmuştur. Literatür incelendiğinde anne vefat durumu değişkeni bakımından 

anlamlı farklılığa rastlamayan çalışmaların (Uzuntarla ve ark., 2016; Uzuntarla ve ark., 2015) 

olduğu görülmüştür. 

Mezun olduktan sonra çalışmak istenilen alan değişkeni bakımından antrenör adaylarının 

kaygıları arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Yapılan literatür taramalarında antrenörlere 

yönelik kaygı çalışmalarına rastlanmazken, son sınıf olma durumunun kaygılarını arttırmış 

olabileceği düşünülürken, aynı zamanda anlamlı farklılığın devlet sektöründe çalışmak isteyen 

grupların ortalaması bakımından yüksek çıkması durumunun KPSS sınav kaygısından 

(Gündoğdu ve ark. 2008) kaynaklandığı düşünülmektedir.      

Sonuç olarak araştırmada antrenörlük bölümü öğrencilerinin kaygı puanları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamasının nedeni bölümün uygulamalarının fiziksel aktivite ve spora dayalı 

olması ve uygulamalı derslerin yoğunluğundan kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür.         
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ÖZET 

Antrenör ve sporcu arasındaki köprü genellikle sözel olarak kurulmaktadır Antrenör ve sporcu 

arasındaki bu iletişim yaygın olarak antrenörün sporcusunu desteklemek ve onu motive edip 

oyunda aktif tutmak ve onun maç sırasındaki performansını en üst seviyede sergilemesini 

sağlayabilmek için yapılır. Antrenörün sporcusuna aferin, hadi, yaparsın gibi tek kelimelik 

söylemleri bile belirli bir ses tonlamasıyla birleştiğinde yarışın gidişatında bir kırılma noktası 

bile oluşturmaktadır. Olumlu etkisi olduğu bilinen sözel yakınlık ifadeleri antrenörler 

tarafından sporculara karşı sık sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada sporcuların antrenörleriyle 

ilgili sözel yakınlık ifadelerine yönelik algılarını saptamak amacıyla nitel araştırma modeliyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrusunda Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören ve sporla 

ilişkisi bulunan öğrencilere Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak erişim sağlanmıştır. 

Gönüllü katılım sağlayan 360 öğrencinin onlara yöneltilen soruya açık uçlu cevaplar vermeleri 

istenmiştir. Toplanan verilerin geçerliliği kontrol edildikten sonra 3 katılımcıya ait veriler 

içeriğe uygun cevaplar taşımadığından iptal edilmiştir. Elde kalan 357 adet doğru doldurulmuş 

veri önce kategorize edilmiş ve ardından SPSS 25.0 paket programına işlenmiştir. İşlenen 

verilere tanımlayıcı istatistik analizi olan frekans ve % hesaplamaları yapılmış. Yapılan 

istatistik analizler sonucunda sporcuların antrenörlerinin kendilerine karşı kullandığı ve 

sporcular üzerinde en etkili olan sözel yakınlık ifadeleri arasında özellikle “motive edici 

ifadeler”, “desteğini belli eden ifadeler”, “gaza getiren ifadeler”, “övgü ifadeleri” ve “takdir 

ettiğini belli eden ifadeler” yer almakta olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sporcuların negatif 

sözler ve bağırarak konuşan antrenörleri de olumlu algıladıkları görülse de daha çok olumlu 

ifadelerden etkilendikleri görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Sporcu, Sözel yakınlık. 
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VERBAL INTIMACY STATEMENTS THAT COACHES USE TOWARDS 

ATHLETES 

 

 

ABSTRACT 

The bridge between the coach and the athlete is usually built verbally. This communication 

between the coach and the athlete is commonly made in order to support the coach's athlete, 

motivate him and keep him active in the game, and enable him to show his performance at the 

highest level during the match. Even the one-word words of the coach such as well done to the 

athlete, come on, you can do it, when combined with a certain intonation, even create a breaking 

point in the course of the race. Verbal closeness statements, which are known to have a positive 

effect, are frequently used by coaches against athletes. This study has been carried out with 

qualitative research model on the purpose of determining the perception of athletes towards 

verbal intimacy statements about their coaches. For this purpose, students studying at Kocaeli 

University and having a relationship with sports were accessed using the Snowball sampling 

method. 360 students who participated voluntarily were asked to give open-ended answers to 

the question posed to them. After checking the validity of the collected data, the data of 3 

participants were canceled because they did not contain appropriate answers to the content. The 

remaining 357 correctly filled data were first categorized and then processed into the SPSS 25.0 

package program. Frequency and % calculations, which are descriptive statistical analysis, were 

made on the processed data. As a result of statistical analysis made, it has been found that there 

are especially "motivational statements", "supportive statements", "enthusing statements", 

"laudatory statements" and "appreciatory statements" among the verbal intimacy statements 

that athlete's coaches use towards them and which are the most effective on athletes. 

Consequently, it has been found that athletes are more affected by positive statements although 

it has been found that athletes also respond positively to coaches talking by shouting and 

negative statements. 

Key Words: Trainer, Athlete, Verbal Intimacy. 
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GİRİŞ 

Yakınlık, Rubin ve Martin (1994) tarafından, bir bireyin çevresindekilere karşı sözlü ve sözlü 

olmayan iletişim için uygun olduğunu gösterme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Sporda 

yakınlık ise sporcular ve antrenörler arasında paylaşılan, algılanan rahatlık veya yakınlık 

miktarı olarak tanımlanmaktadır (Rocca ve diğerleri, 1998). Okul çağındaki sporcuların 

çoğunun tanıması gereken bir ilişki türüdür, çünkü ilişki, sınıf ortamlarında öğretmenleri ile 

paylaşılan doğrudan ilişki ile benzerlik göstermektedir (Rocca ve diğerleri, 1998). 

Antrenörler ile sporcuların nasıl ilişki kurduklarını değerlendirmek için kişilerarası iletişim ve 

spor arasındaki bağlantıyı ortaya koymaya çalışan kişilerarası iletişim araştırmaları sınırlı olsa 

da, uyum sağlamanın rolünü, antrenör iletişim tarzlarını ve antrenör-sporcu etkileşimini teşvik 

etmek için belirli antrenörlük mesajlarının rolünü keşfetmekte bazı yararlı ilerlemeler 

bulunmaktadır. Her seviyedeki antrenörün uyum sağlamak, sporcuları ikna etmek, yakınlık 

kurmak için gerekli olan kişilerarası iletişim becerilerine sahip olma yeteneği, antrenörler ve 

sporcuları içeren bir spor ortamında önemli olan kişilerarası iletişim perspektiflerinin küçük bir 

kısmını ifade etmektedir (Truman, 2016). 

Sözel yakınlık, “öğrencilere isimleriyle hitap etme”, “öğrencilerden derslerle ilgili geri bildirim 

alma”, “sınıfı biz ve kendimiz olarak adlandırma” ve “dersten önce ve sonra öğrencilerle sohbet 

etme” gibi iletişim davranışları için geçerlidir (Seifu ve Gebru, 2012, s. 80). 

Andersen'in (1979) öğretmen yakınlığı üzerine sınıf dışı deneyimleri tartışmak, dersten önce ve 

sonra öğrencilerle etkileşim kurmak, öğrencileri aktif olarak katılmaya teşvik etmek, 

öğrencilerin çalışmalarını övmek ve anında geri bildirimde bulunmak gibi davranışları 

içermiştir (Andersen ve Andersen, 2005).  

Eğitim ortamlarında yakınlığın önemi ile ilgili olarak, Witt ve arkadaşları (2004) öğretim 

elemanlarının öğrencileriyle etkileşimlerinde kullandıkları sözel ve sözel olmayan 

davranışların ödüllendirici olarak kabul edilebileceğini açıklamışlarıdır. Bu ödüllendirici 

davranışların da, oturumlar boyunca öğrencileri daha motive, dikkatli ve meşgul olmaları için 

ilham verdiği bildirilmiştir.  Richmond ve arkadaşları (2008) ise öğretmenlerin sözlü ve sözsüz 

anlık eylemler göstererek öğrencilerin yaşadığı kaygı, stres ve olumsuz tepkilerini en aza 

indirebileceklerini bildirmiştir (Akt: Liu, 2021). 

1979'da Andersen, yakınlık uygulamasını eğitim ortamlarına tanıtmıştır. Yakınlık, 

öğretmenlerin belirli ipuçlarını kullanarak kendileri ve öğrencileri arasında algılanan 

boşluklarını azaltabilecekleri bir kavram olarak nitelendirmiştir. Bu bağlamda, teorik modeller, 

öğrenciler tarafından algılanan kişilerarası bir davranış olan öğretmen yakınlığını, öğrencilerin 

daha fazla akademik katılımına, motivasyonuna ve coşkusuna yol açtığını varsaymaktadır (Hsu, 
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2010; Marx ve diğerleri, 2016). Eğitim alanındaki ilk araştırmalar bu davranışları çeşitli şekilde 

adlandırırken yakınlık tanımını ilk ortaya koyan araştırmacı Mehrabian'ın yakınlık 

taksonomisine göre bu yakınlık davranışları, sözlü ve sözsüz davranışlar olarak 

sınıflandırmaktadır (Liu, 2021). 

Spor müsabakaları ve antrenman alanları kişiler arası iletişimin yoğun olduğu ortamlar olarak 

bilinmektedir. Antrenörün, sporcu ve sporcu ebeveynleriyle ya da sporcuların kendi 

aralarındaki iletişim performansa bile etki edebilecek büyüklükte olabilmektedir. Bunların 

arasındaki en önemli unsur da antrenör öğrenci iletişimi olduğundan bu alandaki iletişimin 

incelenmesi, olumlu ve olumsuz yanlarının belirlenmesi araştırmaya değer görülmektedir. Bu 

açıdan antrenörlerin sporcularını motive etmek için kullandıkları sözlü yakınlık davranışlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda antrenörlerin sporculara karşı başvurduğu 

sözel yakınlık ifadelerini belirlemek ve belirlenen bu yakınlık davranışlarının sosyo-

demografik değişkenlere göre de değişip değişmediği belirlenmek istenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmada Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören ve lisanslı spor yapan Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine Kartopu Örnekleme Yöntemi kullanılarak araştırma için 

gönüllü katılımları ve anketleri doldurmaları erişmeleri sağlanmıştır. Araştırmaya gönüllü 

katılmak isteyen öğrencilerle yapılan bu araştırmaya 360 kişi katılmıştır. Araştırmada 

öğrencilerden kendilerine yöneltilen sorulara en çok kendilerini motive ettiğini düşündükleri 

antrenörlerinin ilgisini gösteren sözlerini yazmaları istenmiştir. Toplanan anket formundaki 

yanıtların kontrolü yapılmış ve 3 adet formda eksiklik olması ve içerikle uymayan cevaplar 

yazılması nedeniyle iptal edilmiştir. Araştırmada toplamda 357 adet anket araştırmaya dahil 

edilmiştir.  

Verilerin Toplanması  

Araştırmacılar tarafından hazırlanan anketler kartopu yöntemi kullanılarak toplam 357 geçerli 

anket doldurulması ile sonuçlandırılmıştır. Anketlerde birinci kısımda sosyo-demografik 

özellikleri sorgulayan sorular varken, ikinci kısımda ise sporcuların antrenörlerinin kendilerine 

gösterdikleri yakınlık davranışlarını yazmaları için boş bırakılan bölümden oluşmuştur. 2. 

bölüm boşluk doldurma olduğu için açık uçludur ve sporcuların antrenörlerinin kendilerini 

motive edici sözel davranışını anlatmaları istenmiştir.  
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Verilerin Çözümlenmesi  

Bu araştırmada toplanan bütün veriler, 357 sporcunun ilk sırada verdiği cevapların birbirine 

yakın olanlarının gruplandırılarak, yakın bir anlam öbeği oluşturulmasıyla birlikte yorumlanan 

sözel verilerinin tamamının sayısal verilere dönüştürülmesi sonucunda istatistiksel açıdan 

detaylı bir biçimde analiz edilmiştir. Açıkça görülmeyen ilişkileri kurabilmek için aşağıdaki 

aşamalar sırasıyla gerçekleştirilmiştir. 

 Katılımcılara verilen anketlerdeki boşluklara yazılan cümleler analiz edilerek yorumlaması 

yapılmış ve açıklamalarla uyumlu olacak biçimde ortak gruplara alınacak ifadelerin tamamı 

incelemeden geçirilmiştir. 

 Anlamca aynı gruba toplanan cevapların, birbirlerine olan yakınlığı ve anlam bakımından 

benzerlikleri denetlenmiştir. Verilen cevapların ilk sırada bulunanlarına yoğunlaşarak, 

kümeleme yapılması amaçlanmıştır. Kişilerin akıllarına ilk gelen antrenör sözlerinin en sık 

tekrar edilen cümleler olması anlamını taşıyacağından ilk yazılan cevaplara yoğunlaşılmıştır.  

 Sözel yakınlık davranışların sıralanması aşamasından sonra çalışmada bulunan tüm formlar 

tekrar gözden geçirilerek, her bir cevap ile tüm grup isimlerinin uyumu incelenmiş ve aralarında 

ilişkisi olmadığı düşünülenler uzman görüşüyle çalışmadan elenmiştir. Eleme sürecinin 

sonunda, doğru gruplandığı kesinleşen 350 yakınlık cümlesi çalışmada değerlendirilmiştir.  

 Aynı anlama gelen cümleler birleştirilmiş, böylece 18 kavramsal kategori meydana 

getirilmiştir.  

Katılımcının sosyo-demografik özelliği sembollerle ifade edilmiştir. Bu kodlama örneklerden 

hemen sonra parantez içinde; cinsiyet (K=kadın, E=erkek) şeklinde sembol kullanılarak 

bildirilmiştir.  

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliğine İlişkin Önlemler  

Araştırmanın geçerliliği için her tablodan sonra katılımcıların verdiği yanıtlar örnekler halinde 

gösterilmiştir. Güvenirliği artırmak için uzman görüşü alınarak kümelendirme kontrol 

edilmiştir.  Miles ve Huberman’ın (1994) (akt. Karagün, 2021) uyuşum yüzdesi tekniği 

kullanılarak güvenirlilik analizi yapılmıştır. (Güvenirlik=Görüş birliği/[Görüş birliği+Görüş 

ayrılığı]*100). Yapılan analizde katılımcıların ürettiği cevaplar uzmanlara kontrol ettirilmiş ve 

görüş ayrılığı belirlenmiştir.  

 

BULGULAR 

Tablo1. Sporcuların Sosyo-demografik bilgilerinin frekans ve % değerlerinin incelenmesi 
Değişken N % 
Cinsiyet Kadın 150 42.7 

Erkek 201 57.3 
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Tablo1’e bakıldığında çalışmaya katılanların %42.7’sinin (150 kişi) kadın sporcular olduğu 

görülürken, %57.3’ünün (201 kişi) erkek sporculardan oluştuğu saptanmıştır.  

Tablo2. Oluşturulan kategorilerin frekans ve % oranlarının değerlendirilmesi 

Kategoriler N % 

Samimi Esprili Yaklaşım 74 21.1 

Geleceği Olumlama Hedef Hatırlatma 47 13.4 

Pozitif Davranış 33 9.4 

Takdir Edilme 29 8.3 

Harekete Geçirme 18 5.1 

Olumsuz Davranış 16 4.6 

Uyarı 16 4.6 

Desteğin Hissettirilmesi 15 4.3 

Diğer 14 4 

Sahiplenme 13 3.7 

Birebir İlgi 12 3.4 

Önemseme 8 2.3 

Geri Bildirim Teknik Anlatım 7 2 

Sportif Geçmişe Dair 4 1.1 

Donanım 4 1.1 

Açıklık ve Dürüstlük  3 0.9 

 

Tablo 2’de yer alan sözel yakınlık davranışı grupları incelendiğinde sporculara karşı kullanılan 

sözel yakınlık ifadelerine ilişkin katılımcıların; ilk sırada “Samimi esprili yaklaşım” (%21.1), 

ikinci sırada “Geleceği olumlama hedef hatırlatma” (%13.4), üçüncü sırada “pozitif davranış” 

(%9.4), dördüncü sırada “Takdir edilme” (%8.3), beşinci sırada “Harekete geçirme” (%5.1), 

altıncı sırada “Olumsuz davranış” (%4.6), yedinci sırada “Uyarı” (%4.6), sekizinci sırada 

“Desteğin hissettirilmesi” (4.3), dokuzuncu sırada “Diğer” (%4), onuncu sırada ise 

“Sahiplenme” (%3.7) kategorisinde yer alanların diğer kategorilerde yer alanlara göre çok daha 

fazla oranda örneği bulunduğu görülmüştür.  

Sözel Yakınlık Davranışlarından Oluşturulan Kategorilere Göre İncelenmesi  

Katılımcıların, sporculara karşı kullanılan sözel yakınlık ifadelerine ilişkin açıklamalarında en 

fazla kullanılan kategorinin “Samimi esprili yaklaşım” (%21.1), ikinci sırada “Geleceği 

olumlama hedef hatırlatma” (%13.4), üçüncü sırada “pozitif davranış” (%9.4) yer almıştır. Son 

olarak kadınlar ve erkekler en çok “Samimi Esprili Yaklaşım” kategorisine giren sözel yakınlık 

davranışı görülmüştür. 
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Sporculara Karşı Kullanılan Pozitif Sözel Yakınlık İfadelerine İlişkin Kavramsal Kategoriler 

Kategoriler Kadın  Erkek  Toplam 

Samimi Esprili Yaklaşım 21 53 64 

Pozitif Davranış 9 24 33 

Takdir Edilme 16 13 29 

Harekete Geçirme 9 9 18 

Desteğin Hissettirilmesi 7 8 15 

Sahiplenme 3 10 13 

Birebir İlgi 6 6 12 

Önemseme 5 3 8 

Açıklık ve Dürüstlük 2 1 3 

 

Tablo 3’e bakıldığında Sporculara karşı kullanılan “pozitif sözel yakınlık ifadeleri” kategorisi 

kadın katılımcılar için birinci sırada yer alan “Samimi ve esprili yaklaşım” (n=21 kişi) için 

yazılan cümlelere bakıldığında; “Antrenmanı eğlenceli hale getirmesi” şeklinde açıklama 

yaptığı görülmüştür. “Pozitif sözel yakınlık ifadesi” kavramı için ikici sırada en çok ifade edilen 

“Takdir edilme” (n=16 kişi) için yapılan açıklamalarda; “Takımdaki sporcuların örnek 

hareketlerini dile getirmesi” biçiminde belirtildiği görülmüştür. Yine “Pozitif sözel yakınlık 

ifadesi” kavramı için en sık kullanılan üçüncü sözel yakınlık davranışı “Pozitif davranış” (n=9 

kişi) için yapılan betimlemelerde “Antrenörümüzün güzel ve olumlu sözleriyle bizi 

desteklemesi” şeklinde bir sözel yakınlık davranışı üretilmiştir. “Pozitif sözel yakınlık 

ifadeleri” kategorisinde erkek katılımcılar için birinci sırada yer alan “Samimi ve esprili 

yaklaşım” (n=53 kişi) için yazılanlara bakıldığında; “Antrenmanda espri yapması” şeklinde 

bildirildiği görülmüştür. Pozitif sözel yakınlık ifadeleri kategorisi için ikici sırada en çok ifade 

edilen “Pozitif davranış” (n=24 kişi) için yapılan açıklamalarda; “Özgüvenimi geliştirmesi”, 

biçiminde bahsedildiği görülmüştür. Yine “Pozitif sözel yakınlık ifadeleri” kavramı için en sık 

kullanılan üçüncü “Takdir edilme” (n=13 kişi) için yapılan açıklamaların “Beni örnek olarak 

takıma anlatması” şeklinde belirtildiği görülmüştür.  

 

Sporculara Karşı Kullanılan Negatif Sözel Yakınlık İfadelerine İlişkin Kavramsal Kategoriler 

Kategoriler Kadın  Erkek  Toplam 

Olumsuz Davranış 10 6 16 

Uyarı 8 8 16 

 

Tablo 4’e bakıldığında negatif sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde kadın katılımcılar için 

birinci sırada yer alan “Olumsuz davranış” (n=10 kişi) için yazılan sözel yakınlık davranışı 

cümlelerine bakıldığında; “Yapamadığım hareketlerde beni bir hayvana ya da nesneye 

benzetmesi” şeklinde belirtmiştir. “Negatif sözel yakınlık ifadeleri” kavramı için ikici sırada 

ifade edilen “Uyarı” (n=8 kişi) için yapılan açıklamalarda; “Maç esnasında beni uyarması”, 
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biçiminde belirtildiği görülmüştür. Negatif sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde erkek 

katılımcılar için birinci sırada yer alan “Uyarı” (n=8 kişi) için yazılan ifadelere bakıldığında; 

“Yüksek sesle uyarması” şeklinde bildirdikleri görülmüştür. Negatif sözel yakınlık ifadeleri 

için ikici sırada en çok ifade edilen “Olumsuz davranış” (n=6 kişi) için yapılan anlatımlarda; 

“Bana her antrenmanda bağırması beni hırslandırır”, biçiminde örneklendirdiği görülmüştür.  

 
Sporculara Karşı Kullanılan Sportif Yönlendirme İçeren Sözel Yakınlık İfadelerine İlişkin Kavramsal 

Kategoriler 

Kategoriler Kadın  Erkek  Toplam 

Geleceği Olumlama Hedef Hatırlatma 23 24 47 

Geri Bildirim Teknik Anlatım 5 2 7 

Sportif Geçmişe Dair 1 3 4 

Donanım 0 4 4 

 

Tablo 5’e bakıldığında sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde kadın katılımcılar için birinci 

sırada yer alan “Geleceği olumlama hedef hatırlatma” (n=23 kişi) için yazılan sözel yakınlık 

davranışı cümlelerine bakıldığında; “Başarabileceğimize sözleriyle inandırması” şeklinde 

belirtmiştir. “Sözel yakınlık ifadeleri” kavramı için ikici sırada ifade edilen “Geri bildirim 

teknik anlatım” (n=5 kişi) için yapılan açıklamalarda; “Detaylı teknik açıklama yapması”, 

biçiminde belirtildiği görülmüştür. “Sözel yakınlık ifadeleri” kavramı için üçüncü sırada ifade 

edilen “Sportif geçmişe dair” (n=1 kişi) için yapılan açıklamalarda; “Kendinden örnekler 

vermesi”, biçiminde belirtildiği görülmüştür. Negatif sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde 

erkek katılımcılar için birinci sırada yer alan “Geleceği olumlama hedef hatırlatma” (n=24 kişi) 

için yazılan ifadelere bakıldığında; “Yarışlarla alakalı motive edici sözler kullanması” şeklinde 

bildirdikleri görülmüştür. Sözel yakınlık ifadeleri için ikici sırada en çok ifade edilen 

“Donanım” (n=4 kişi) için yapılan anlatımlarda; “Taktik vermesi”, biçiminde örneklendirdiği 

görülmüştür. Yine “Sözel yakınlık ifadeleri” için sık kullanılan üçüncü sözel yakınlık davranışı 

ise “Sportif geçmişe dair” (n=3 kişi) metaforu için yapılan betimlemelerde “Kendi tecrübelerini 

bizle paylaşması” şeklinde bahsedildiği görülmüştür.  

 

TARTIŞMA 

Sporcuların antrenörlerin kendilerini motive eden sözel yakınlık davranışlarının yer aldığı 

kategoriler incelendiğinde sporculara karşı kullanılan sözel yakınlık ifadelerine ilişkin 

katılımcıların; ilk sırada “Samimi esprili yaklaşım” (%21.1), ikinci sırada “Geleceği olumlama 

hedef hatırlatma” (%13.4), üçüncü sırada “pozitif davranış” (%9.4), dördüncü sırada “Takdir 

edilme” (%8.3), beşinci sırada “Harekete geçirme” (%5.1), altıncı sırada “Olumsuz davranış” 

(%4.6), yedinci sırada “Uyarı” (%4.6), sekizinci sırada “Desteğin hissettirilmesi” (4.3), 
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dokuzuncu sırada “Diğer” (%4), onuncu sırada ise “Sahiplenme” (%3.7) kategorisinde yer alan 

sözel yakınlık davranışı diğer kategorilerde yer alanlara göre çok daha fazla oranda örneği 

bulunduğu görülmüştür.  

Sporculara karşı kullanılan “pozitif sözel yakınlık ifadeleri” kategorisi kadın katılımcılar için 

birinci sırada yer alan “Samimi ve esprili yaklaşım” (n=21 kişi), ikici sırada en çok ifade edilen 

“Takdir edilme” (n=16 kişi) ve üçüncü ise “Pozitif davranış” (n=9 kişi) olduğu görülmüştür. 

“Pozitif sözel yakınlık ifadeleri” kategorisinde erkek katılımcılar için birinci sırada yer alan 

“Samimi ve esprili yaklaşım” (n=53 kişi), ikici sırada en çok ifade edilen “Pozitif davranış” 

(n=24 kişi), üçüncü sıradaki ise “Takdir edilme” (n=13 kişi) olduğu görülmüştür. Her iki 

cinsiyetteki sporcuların da antrenörleriyle tecrübe edip motive olduğu sözel yakınlık 

ifadelerinin sıralaması belli olsa da pozitif davranış kategorisi sporcular tarafından en çok 

üretilen sözel yakınlık davranışı barındırmaktadır. Pozitif davranışın başarı ve motivasyona 

olan olumlu etkisi (Sarı ve ark., 2021) bilinmektedir. Olumlu davranışların ortaya çıkardığı 

olumlu sonuçların aynısı çalışmamızda da görülmüştür. Bu sebeple çalışmamız literatürle 

örtüşmüştür. Bunun sebebinin ise pozitif sözel ifadelerin antrenör ve sporcu arasındaki ilişkiyi 

geliştirerek sporcunun kendine olan güvenini getirmesi ve başarıya olan katkısını sağlaması 

olduğu düşünülmüştür (Tolukan ve Akyel, 2019).  

Sporcularda negatif davranış kategorisine ait sözel yakınlık ifadeleri arasında kadın katılımcılar 

için birinci sırada yer alan “Olumsuz davranış” (n=10 kişi) ve ikici sırada ifade edilen “Uyarı” 

(n=8 kişi) olduğu görülmüştür. Negatif sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde erkek katılımcılar 

için birinci sırada yer alan “Uyarı” (n=8 kişi) ve ikici sırada en çok ifade edilen “Olumsuz 

davranış” (n=6 kişi) olduğu belirlenmiştir. Her iki cinsiyette de antrenörün başvurduğu negatif 

sözel ifadelerin sporcuların kendileri üzerinde motivasyonlarına olumlu etkisi olduğunu ifade 

eden sporcu sayısı oldukça az orandadır. Antrenörün bu yola başvurma sebebinin maç sırasında 

bir seriye dönüşen olumsuz gidişatı durdurmak amaçlı başvurduğu (Uysal ve ark., 2010; 

Çabakçor ve ark., 2011) düşülmektedir. Yapılan literatür taramalarında otoriter davranışlara 

sahip liderlerin takım başarılarının yüksek olduğu (Sevil, 2005) görülürken, sporcuların da 

antrenörlerin bu negatiflik içeren sözel yakınlık ifadelerini başarıyla bağdaştırdıkları için 

motive olmalarına sebep olduğu düşünülmüştür.  

Sporcularda sportif yönlendirme kategorisine ait sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde kadın 

katılımcılar için birinci sırada yer alan “Geleceği olumlama hedef hatırlatma” (n=23 kişi) ikici 

sırada ifade edilen “Geri bildirim teknik anlatım” (n=5 kişi) üçüncü sırada ifade edilen “Sportif 

geçmişe dair” (n=1 kişi) belirtildiği görülmüştür.  
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Negatif sözel yakınlık ifadeleri kategorisinde erkek katılımcılar için birinci sırada yer alan 

“Geleceği olumlama hedef hatırlatma” (n=24 kişi) ikici sırada en çok ifade edilen “Donanım” 

(n=4 kişi) üçüncü sözel yakınlık davranışı ise “Sportif geçmişe dair” (n=3 kişi) bahsedildiği 

görülmüştür. Bu başlık altında sıralanan gruplardan en fazla “geleceği olumlama hedef 

hatırlatma” grubu altında sözel yakınlık davranışı üretildiği görülmüştür. Yapılan literatür 

taramalarında sporcuları motive eden ve başarıya götüren faktörler arasında hedefi hatırlatma 

(Durdubaş, 2013) olduğu bilinmektedir. Bu sebeple sürekli olarak sporculara ana hedeflerinden 

bahsederek onları güdülemek sporcuları en çok motive eden sözlü davranış unsuru olarak 

karşımıza çıkmıştır. 
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ÖZET 

Bir ülkede, temel makroekonomik göstergelerin en önemlilerinden biri de şüphesiz 

enflasyondur.  Diğer tarafta ise kamu harcamalarında önemli bir paya sahip olan sosyal koruma 

harcamaları söz konusudur. Bu çalışmada, enflasyon ile sosyal koruma harcamaları arasındaki 

ilişki araştırılmaya çalışılmış ve sosyal koruma açısından yapılan kamu harcamalarının, 

enflasyonu etkileyici bir faktör olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Veri olarak 2000-

2020 arası dönemde yıllık bazlı enflasyon rakamları ve aynı döneme ait yıllık bazlı toplam 

sosyal koruma harcama rakamları araştırmaya tabi tutulmuştur. Çalışmada, değişkenlerin 

öncelikle yapısal özellikleri analiz edilmiştir. Bu bağlamda değişkenlerin normal dağılıma 

uygun olup olmadıkları araştırılmıştır. Araştırmada ilk olarak, değişkenlerin düzey değerleri 

için ADF ve PP birim kök testi uygulanmıştır. Sonrasında ise belirlediğimiz sosyal koruma 

harcamaları ve yıllık enflasyon oranı değişkenlerinin, Granger anlamında birbirinin nedeni olup 

olmadıklarını belirlemek için dördüncü nesil testlerden olan Toda-Yamamoto ve Dolado-

Lütkepohl (MWALD) yaklaşımı  kullanılmıştır. Çalışmamızda ikinci olarak bağlı değişken 

sosyal koruma harcamaları ile yıllık enflasyon oranı arasında regresyon denklemi oluşturmak 

için tam geliştirilmiş en küçük kareler metodu(FMOLS) uygulanarak, regresyon katsayıları 

araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, yıllık enflasyon oranlarının söz konusu dönem için 

sosyal koruma harcamalarının Granger nedeni olduğu belirlenmiştir. Ayrıca regresyon 

denkleminin trendinin doğrusal olarak bulunması, enflasyondaki değişimin düzenli bir şekilde 

sosyal koruma harcamalarına yansıtıldığının göstergesi olarak yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Sosyal Koruma Harcamaları, Sosyal Yardım, Ekonometri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND SOCIAL PROTECTION 

EXPENDITURES IN TURKEY: “An ECONOMETRIC EXAMINATION BETWEEN 

2000-2020” 

 

 

ABSTRACT 

Undoubtedly, one of the most important macroeconomic indicators in a country is inflation. On 

the other hand, there are social protection expenditures, which have a significant share in public 

expenditures. In this study, the relationship between inflation and social protection expenditures 

was tried to be investigated and it was aimed to examine whether public expenditures in terms 

of social protection were an influencing factor for inflation. As data, annual-based inflation 

figures for the period 2000-2020 and annual-based total social protection expenditure figures 

for the same period were investigated. In the study, primarily the structural features of the 

variables were analyzed. In this context, it was investigated whether the variables were suitable 

for normal distribution. In the research, first of all, ADF and PP unit root tests were applied for 

the level values of the variables. Afterwards, Toda-Yamamoto and Dolado-Lütkepohl 

(MWALD) approach, which is one of the fourth generation tests, was used to determine whether 

the social protection expenditures and annual inflation rate variables we determined are the 

cause of each other in terms of Granger. Secondly, the regression coefficients were investigated 

by applying the fully developed least squares method (FMOLS) to create a regression equation 

between the dependent variable social protection expenditures and the annual inflation rate. As 

a result of the analysis, it was determined that annual inflation rates were the Granger cause of 

social protection expenditures for the period in question. In addition, the linear trend of the 

regression equation has been interpreted as an indication that the change in inflation is regularly 

reflected in social protection expenditures. 

Keywords: Inflation, Social Protection Expenditures, Social Aid, Econometrics 
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1.GİRİŞ 

Bir ülkede doğrudan makroekonomik göstergeler ile dolaylı makroekonomik göstergeler 

arasındaki simetrik ya da asimetrik ilişki, hem merak konusu olmuştur hem de araştırmaya tabi 

tutulmuştur. Bir yandan enflasyon gibi her bireyi doğrudan etkileyen bir kavram ile diğer 

yandan yüksek enflasyonun da etkileyicisi olduğu sosyal korunmaya muhtaç olan bireylere 

yapılan kamu harcamaları arasında, bir korelasyon olacağı aşikardır. Bu sebeple bu çalışma ile 

içinde yaşadığımız fakat teknik anlamda bilmekte yetersiz kalabileceğimiz bu iki kavram 

arasındaki ilişkiyi inceleme ihtiyacı olduğu düşünülmüştür. 

Sosyal koruma kavramı, son yıllarda sosyal yardım kavramı yerine kullanılmaya başlamıştır. 

Bu telaffuz değişimindeki neden devletin bireyleri koruma sorumluluğundan kaynaklanmasıdır 

ve çok doğru bir yaklaşımdır. Ülke içinde yaşayan her birey, asgari geçimini sağlayabilmeli, 

insanlık onuruna yakışır bir biçimde hayatını idame ettirebilmelidir. Bu olanaktan herhangi bir 

zaruri sebeple yoksun kalan her birey bu anlamda devletin sosyal koruma sorumluluğu ile ayni 

veya nakdi uygulamaları sayesinde geçimlerini sürdürebilmelidir. 

Sosyal harcamalar bir çok alanda bireyler için ayrılan harcamalardır. Yoksulluğun azalması, 

gelir adaletinin sağlanması, refahın sağlanması, sosyal problemlerin giderilmesi adına 

yapılmaktadır. Tüm bu harcamaların planlanmasında, ülkelerin sosyoekonomik koşulları önem 

arz etmektedir. Uzun vadede yapılan planlarda hangi seviyede gerçekleştirileceği belirlenen 

sosyal harcamalar, genelde kısa vadeli politika ve uygulamalardan çok fazla 

etkilenmemektedir. Fakat bu süreç, krizler ve ani gelişen durgunluklar karşısında farklı bir 

boyut kazanmakta, enflasyon ve işsizlik gibi parametrelerin sosyal harcamalar üzerindeki 

etkilerinin önemli boyutta olduğu görülmektedir ( (Kaymaz, V., 2018, s. 118-130) 

Enflasyon kavramı için farklı tanımlar olabilmektedir. Mikro yaklaşımda fiyat artışları, fiyatlar 

genel seviyesindeki artış, paranın değerinin kaybolması, faktör ve reel gelir açıkları gibi bazı 

kavramlar enflasyonu çağrıştırmaktadır( (Birinci, Y., 1989, s. 1-4) Enflasyon, kısaca fiyatların 

sürekli ve istikrarlı bir şekilde  artışıdır. Ayrıca bireylerin talebindeki düzenli artışı karşılayacak 

üretimin ya da arzın eksik kalması da enflasyonu ortaya çıkaran olgulardan birisidir (Yıldıran, 

M., 2021) 

Enflasyon, ekonomik işleyişte bir problem, bir istikrarsızlıktır. Enflasyonun doğrudan sorun 

teşkil etmesi, şiddetine bağlıdır. Örneğin % 2-3’lük bir fiyat yükselişi, uyum sorunu 

doğurmayacağından dolayı , ülke için bir sorun olmaz; hatta tersine üretime özendirici bir boyut 

kazandıracaktır. Bazı ekonomistlere göre enflasyon kavramı, para arzındaki artmanın mal ve 

hizmet arzındaki artmalardan daha fazla olması durumudur. Bir diğer yaklaşımla, çok para ile 

daha az ürün alınması durumu enflasyonu vermektedir ( (Meral, P., 2005, s. 309-324). 
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Çalışmada devletin sosyal korunmaya muhtaç olan bireyler için yaptığı harcamaların, enflasyon 

ile ne tür bir ilişki içerisinde olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Analizde kullanılan yöntem 

olarak veriler arasında nedensellik ilişkisi araştırılmış ve Pearson korelasyon analizi ve 

regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. 

 

2.LITERATÜR 

Enflasyon ve sosyal koruma harcamaları ile ilgili yapılmış ve doğrudan bu ilişkiyi araştıran 

çalışmaların azlığı sebebi ile bu çalışmaya yakın sayılabilecek bazı çalışmaların muhteviyatları 

incelenmeye çalışılmıştır. 

Sosyal koruma harcamaları, gelir dağılımındaki dengesizliği azaltma amacı ile ortaya çıkan en 

önemli uygulamalardandır. Bu çalışmada, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 21 OECD üyesi 

için 2004-2011 yılları arasında sosyal koruma harcamalarının gelir dağılımına etkisi, panel veri 

analizi uygulanmış ve ulaşılan bulgulara göre sosyal koruma harcamaları gelir dağılımını 

pozitif anlamda etkilemektedir ( (Eroğlu,N vd., 2017, s. 335-354) 

Enflasyon ile mücadele edebilmek, gelişme sürecinde olan özellikle Türkiye gibi ülkelerde, en 

önemli  ekonomi politikası olmuştur. Arz ve talep dengesinin sağlanması ise önemli bir amaç 

olmalıdır. Sosyal tranfser harcamalarının da içinde olduğu genel transfer harcamalarının 

enflasyon üzerinde azaltıcı ya da artırıcı bir etkiye sahip olduğu aşikardır. Enflasyonun yüksek 

olduğu süreçlerde yapılan transfer harcamalarının azalması sebebi ile bireyler arasındaki gelir 

adaletsizliğinin arttığı görülmektedir. Enflasyonla mücadelenin ilk hareket noktasının kamu 

harcamalarının kısılması olmuştur. Bilhassa transfer harcamaları içinde olan borç faizi 

ödemelerinin enflasyonu artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Bedir, 2001, s. 21-29) 

Çalışmanın amacı, 2007-2014 yılları arasında 33 OECD üye ülkenin, sosyal harcamaların 

ekonomik, demografik ve politik belirleyicilerinin araştırılmasıdır. Bu sebeple sosyal 

harcamalara etki eden temel belirleyicilerin analizi yapılarak, bu harcamaların dış etkilerden en 

az şekilde etkilenmesi ve planlanan sınırlar çerçevesinde yapılması amaçlanmaktadır. Bu 

sebeple sabit etkiler yöntemi ve GMM yöntemi ile tahmin yapılmıştır. Bunun sonuçlarına göre, 

sosyal harcamaların zamanla yavaş bir şekilde değiştiğine, enflasyonun sosyal harcamaları 

negatif, işsizliğin ise pozitif etkilediğine ulaşılmıştır ( (Kaymaz, 2018, s. 118-130) 

Demografik değişim sadece nüfusun rakamsal değişiminden ziyade aynı genç ve yaşlı nüfus 

oranlarının değişmesidir. Bu durum, nüfus içindeki üretkenlik ve tüketim oranlarını da 

etkileyince çok önemli bir makroekonomik gösterge olan enflasyon kavramını da doğal olarak 

etkileyecektir. Nüfustaki yapısal  değişimin enflasyona ne yönde  bir ivme kazandıracağına 
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yönelik teorik açıklama bulunmamaktadır. Bu çalışma ile nüfustaki yapısal değişimin 

enflasyonu ne yönde etkilediği araştırılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda IMF tarafından 

belirlenen 23 gelişen ülke ekonomisi için panel veri analizi ile demografik değişkenler ve 

enflasyon arasındaki korelasyon araştırılmıştır. Bu analizler neticesinde, toplam nüfus içinde 

gençlerin oranı arttıkça enflasyon oranının gerilediği görülmüştür. Ulaşılan bu sonuç istatistiki 

olarak anlamlıdır. Bununla birlikte toplam nüfustaki yaşlı sayısının artmasının da enflasyonu 

arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır ( (Durgun-Kaygısız, 2021, s. 45-64)  

Yapılan bu araştırmada ücretler ile enflasyon arasındaki ilişkinin ivmesini araştırmak ve reel 

anlamda asgari ücret seviyesinin ulaştığı noktayı ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

Türkiye’nin 1987-2018 yılları arası yıllık TÜFE ve Asgari Ücret verileri ele alınmıştır. 

Enflasyon ve Asgari Ücret arasındaki ilişki ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve ücret-fiyat 

ilişkisinin mevcudiyeti  ise Toda-Yamamoto Nedensellik testleri ile tespit edilmiştir. 

Ekonometrik inceleme neticesine göre enflasyon ve asgari ücret arasında uzun dönemli ilişki 

ortaya çıkmış, kısa dönemde ise ilişkinin bir anlamlılığına ulaşılamamıştır ( (Akgul, O. , Bukey, 

A.M, 2020, s. 257-282). 

 

3.VERI SETI VE DEĞIŞKENLERIN TANIMLANMASI  

 Bu çalışmada kullanılan veri seti Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamaları(SKH) ve Yıllık 

Enflasyon Oranları(YEO) dır. Veriler yıllık bazda olup 2000-2020 yıllarını kapsamaktadır.   

Bu değişkenlerle ilgili veriler Tuik’in sitesinden elde edilmiştir. Ekonometrik analizlerde 

kullanılan değişkenlerle ilgili tanımlayıcı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

 
Tablo 1. Araştırmada belirlenen değişkenler ve açıklaması 

Değişkenler Açıklaması 

SKH Sosyal Koruma Harcamaları 

YEO Yıllık Enflasyon Oranları 
Not: Sosyal Koruma Harcamaları yıllık bazda olup milyon TL cinsinden, Yıllık Enflasyon Oranları ise yüzde 

oranı cinsindendir. 

 

Çalışmada değişkenlerin öncelikle yapısal özellikleri analiz edilmiştir. Bu bağlamda 

değişkenlerin normal dağılıma uygun olup olmadıkları araştırılmıştır. Aşağıdaki grafiklerde 

değişkenlerin düzey grafikleri ve logaritma grafikleri beraber verilmiştir.   
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Grafik 1: Değişkenlerin ve logaritmalarının düzey grafikleri 

 

Grafiklerde dikey eksende histogramlar çizilmiştir. Değişkenlerin düzey değerlerinde dikey 

eksenlerdeki histogramların normal dağılıma uymadığı, oysa logaritmaları alınan değişkenlerde 

histogramların normal dağılıma uygun dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle analizler 

değişkenlerin logaritması üzerinden yapılacaktır.    

Araştırmada ilk olarak değişkenlerin düzey değerleri için ADF ve PP birim kök testi 

uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

Tablo 2 . Değişkenlerin düzey değerlerine ait ADF ve PP birim kök testi sonuçları 

Değişken 
ADF/PP Test 

istatistiği 

Gecikme 

uzunluğu 

(Bant 

genişliği)* 

Önem 

düzeyi 
         Kritik değerler ** Prob.**  

Sosyal Koruma 

Harcamaları 

log(SKH) 

-4,762041 

(-3,368307 

0 

(2) 

%1 

%5 

%10 

-3,808546 (-3,808546) 

-3,020686 (-3,020686) 

-2,650413 (-2,650413 

0,0013 

(0,0250) 

Yıllık Enflasyon 

Oranları 

log(YEO) 

-2,194569 

(-2,166734) 

0 

(2) 

%1 

%5 

%10 

-3,808546 (-3,808546) 

-3,020686 (-3,020686) 

-2,650413 (-2,650413) 

0,2139 

(0,2232) 

Not: Parantez içindeki değerler PP testine aittir. 

* ADF testinde SIC kriterine göre seçilen gecikme uzunlukları, PP testinde Newey –West bant genişliği kullanılmıştır. 

** ADF ve PP testi için çeşitli güven aralıklarında Mac Kinnon (1996)  p-değerleridir. 

 

log(SKH) için yapılmış olan ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına göre ADF test istatistiği 

Mac Kinnon kritik değerlerinden küçük  ve Prob. değerleri 0.05’den küçük olması nedeniyle 

log(SKH) değişkeni düzey değerinde durağan olduğu ortaya çıkmıştır. log(YEO) için yapılmış 

olan ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına göre ADF test istatistiği Mac Kinnon kritik 

değerlerinden büyük ve Prob. değerleri 0.05’den daha büyük olması nedeniyle log(YEO) 

değişkeni düzey değerinde birim kök taşıdığı, yani durağan olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 

676



 

 

nedenle log(YEO) değişkeninin farkı alınarak durağanlığı incelenmiştir.  

Tablo 3. log(YEO) değişkeninin birinci farkının düzey değerlerine ait ADF ve PP birim kök testi sonuçları 

Değişken 
ADF/PP Test 

istatistiği 

Gecikme 

uzunluğu 

(Bant 

genişliği)* 

Önem 

düzeyi 
         Kritik değerler ** Prob.**  

D[log(YEO)] 
-5,019301 

(-4,938465) 

0 

(2) 

%1 

%5 

%10 

-3,831511 (-3,831511) 

-3,029970 (-3,029970) 

-2,655194 (-2,655194) 

0,0008 

(0,0010) 

Not: Parantez içindeki değerler PP testine aittir. 

* ADF testinde SIC kriterine göre seçilen gecikme uzunlukları, PP testinde Newey –West bant genişliği kullanılmıştır. 

** ADF ve PP testi için çeşitli güven aralıklarında Mac Kinnon (1996)  p-değerleridir. 
 

D[log(YEO)] için yapılmış olan ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına göre test istatistiği kritik 

değerlerden küçük  ve Prob. değerleri 0,05’den küçük olması birinci farkın durağan olduğunu 

ortaya çıkmıştır. 

 

4.ENGLE-GRANGER EŞ BÜTÜNLEŞME ANALIZI  

Granger ve Newbold (1974)’un çalısmalarında da ifade edildiği gibi, durağan olmayan zaman 

serileriyle çalısıldığı zaman düzmece regresyon problemi olabilmektedir. Bu durumda 

regresyon analiziyle elde edilen sonuç gerçek iliskiyi yansıtmamakla birlikte ancak bu seriler 

arasında bir es bütünleşme  iliskisi varsa gerçek bir ilişki olduğu söylenebilir (Gujarati, D. N., 

1999)Bu nedenle önce veriler arasında eş bütünleşme ilişkisi olup olmadığı test edilmelidir.  

Araştırmamızda iki aşamalı Engle-Granger yöntemine göre eş bütünleşme ilişkisi 

sorgulanacaktır. Birinci aşamada En Küçük Kareler (OLS) yöntemi yardımıyla hata terimleri 

tahmin edilir. İkinci aşamada ise elde edilen hata terimlerine birim kök sınaması yapılır. Sonuç 

durağan çıkarsa eş-bütünleşmeden söz edilir. Eş bütünleşik olan seriler arasında uzun dönem 

denge ilişkisi var olacaktır. 

Tablo 4. ADF testi Regresyon hata terimlerinin durağanlık analizleri 

 

 

 

Model 
Test 

istatistiği 

Önem 

Düzeyleri 
Kritik Değerler Prop. Değeri 

Sabitli ve Trendli -3,974651 

%1 

%5 

%10 

-4,571559 

-3,690814 

-3,286909 

0,0301 

Sabitli -3,668494 

%1 

%5 

%10 

-3,857386 

-3,040391 

-2,660551 

0,0146 

Sabitsiz ve Trendsiz -3,770349 

%1 

%5 

%10 

-2,699769 

-1,961409 

-1,606610 

0,0008 
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Tablodan görüleceği üzere, %1 önem düzeyinde Sabitsiz ve trendsiz modelde;  %5 ve %10 

önem düzeylerinde tüm modellerde test istatistikleri kritik değerlerden küçük ve Prop. değerleri 

de 0,05 ten küçük çıkmıştır. Bu nedenle hata terimleri durağandır. O halde değişkenler arasında 

eşbütünleşme olduğu sonucuna varılır. Eşbütünleşik olan  Sosyal Koruma Harcamaları ve 

Yıllık Enflasyon Oranı değişkenleri uzun vadeli olarak birbiriyle ilişkili olduğunu belirlemiştir.  

Araştırmamızda bu ilişkinin rastanlısal (stochastic) bir ilişkimi, yoksa verilerin belirlediği bir 

sebep sonuç (deterministic) ilişki mi olduğunu belirlemek için nedensellik analizi yapılmıştır.   

 

5.GRANGER NEDENSELLIK ANALIZI  

İki değişken arasında zamana bağlı bir nedensellik ilişkinin varlığını irdeleyen testlerden biri 

Granger nedensellik testidir.  Granger nedenselliğine göre, eğer bir X  verileri bir Y verileri  için 

Granger nedeni oluyorsa, o zaman X'in geçmiş değerleri, Y’yi tahmin etmeye yardımcı olan 

bilgileri de içermelidir. Granger nedenselliğinin matematiksel formülasyonu, stokastik 

süreçlerin doğrusal regresyon modellemesine dayanmaktadır. 

Araştırmada belirlediğimiz Sosyal Koruma Harcamaları ve Yıllık Enflasyon Oranı 

değişkenlerinin Granger anlamında birbirinin nedeni olup olmadıklarını belirlemek için 

dördüncü nesil testlerden olan Toda-Yamamoto ve Dolado-Lütkepohl (MWALD) Yaklaşımı  

kullanılmıştır. Dördüncü nesil ekonometrik analizlerden ikisi olan Toda-Yamamoto ve Dolado-

Lütkepohl testlerinin diğer nedensellik testlerine göre bazı üstünlükleri vardır. Diğer 

nedensellik testlerinde durağan olmayan serilerin farkı alınarak analizlere katılır, bu da 

nedensellik ilişkisinde eksik bilgi sorunu oluşturmaktadır (Tayyar, A.E., 2018, s. 89-107) Oysa 

dördüncü nesil testler veriler arasında eşbütünleşme olsun olmasın tüm verilere kullanılabilir 

ve Rambaldi ve Doran (1996) MWald testinin Seemingly Unrelated Regression ile uyumlu ve 

kolayca uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Toda-Yamamoto prosedürü, k optimal gecikmeli 

VAR modeli parametrelerine kısıtlama testleri uygulamak için geliştirilmiş bir Wald testi 

(MWALD) kullanır. Değişkenlerin düzey değerlerine uygulanabilen bu testin tamamlanması 

iki aşamadan oluşur. Toda-Yamamoto nedensellik testinde, d sayısı  serilerin maksimum 

bütünleşme derecesi ise,  VAR(k+d) modeli tahmin edilerek gerçekleştirilmektedir (Akçay, 

V.H., 2011, s. 73-98)  

İlk olarak Toda-Yamamoto MWALD testi ile araştırmamızda belirlenen değişkenler arasında 

nedensellik ilişkileri analiz edildi. Serilere uygulanan testin ilk aşamasında optimal gecikme 

uzunluğunun belirlenmesi yer almaktadır. Seçilen gecikme uzunluğu gerçek gecikmeden daha 

az ise ilgili gecikmelerin ihmal edilmesi yanlılığına neden olabilir ya da gerçek gecikmeden 

fazlaysa tahminin verimsiz olmasına yol açar (Caporal, G. M., & Pittis,N., 1999, s. 61) 
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Tablo 5. Değişkenleri optimum gecikme uzunluğu belirlenmesi 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1,181767 NA 0,004793 0,334923 0,434337 0,351748 

1 76,38558 130,6397* 2,09e-06* -7,409009* -7,110765* -7,358534* 

2 78,24172 2,735364 2,67e-06 -7,183339 -6,686266 -7,099215 

 

Tabloda 6 bilgi kriterinden hepsinde optimal  lag = 1 olarak önerilmektedir. k=1 alınarak ikinci 

aşamada en uygun gecikme uzunluğuna değişkenlerin maksimum gecikme sayısı 1 ilave 

edilerek VAR(2) modeli tahmin edildi.   

VAR modelinin istikrar koşulunun sağlanması, otokorelasyonun ve değişen varyasın 

giderilmesi için genellikle bilgi kriterlerinin önerdiği optimal gecikme sayısı yeterli 

olmamaktadır. VAR(2) modeli için yapılan analizde modelinin istikrar koşulu sağlamaması 

üzerine VAR(1) modeli tahmin edildi. Var(1) modeli yukarıda sözü edilen tüm koşulları 

sağladığı belirlenmiştir. İlgili istatistikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 6. VAR(1)  Modeli Karakteristik Polinom Kökleri 

Kökler Modüller 

0,966880 0,966880 

0,701994 0,701994 

 

Karakteristik polinomunun kökleri, birim çember içindedir. VAR(1)  modeli için istikrar koşulu 

sağlanmaktadır.  

Tablo 7. Otokorelasyon LM test sonuçları 

Gecikme LM-İstatis. Olasılık 

1 3,294856 0,5097 

2 6,024263 0,1973 

 

Otokorelasyon tablosuna göre ilk 2 gecikmede olasılık değerlerinin hepsi 0.05’den büyüktür. 

Dolayısıyla otokorelasyon olmadığı belirlenmiştir. Normallik analizinde Jarque-Berra birleşik 

değeri %1 den büyük bulunduğundan sistemin normallik koşulunu da sağladığı tespit edildi. 

Daha sonra Değişen Varyans testi uygulandı. 

Tablo 8. White Değişen Varyans Testi sonuçları 

 Ki-Kare df Olasılık 

Cross Terms hariç 16,48180 12 0,1702 

Cross Terms dahil 19,38402 15 0,1969 

 

Tabloya göre Cross Terms hariç ve dahil durumundaki olasılık değerleri  yani 0.05’ten  

büyüktür. Bu nedenle değişen varyans olmadığı tespit edildi. Ardından Seemingly Unrelated 

Regression ile regresyon katsayıları oluşturuldu. 
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Tablo 9. Regresyon katsayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablodan görüldüğü üzere birinci denklemin gösterdiği modelin R-kare ve Düzeltilmiş R-kare 

değerleri  %99,8 olarak hesaplanmış, oldukça yüksek bulunmuştur.  C(1) ve C(2) katsayılarının 

Prop. değerleri %1 anlamlılık düzeyindedir. Bu denklemin gösterdiği ilişkinin açıklayıcılığı 

oldukça yüksektir.  Bu sistemin denklemleri aşağıdaki gibidir: 

Denklemler  için  MWALD testi uygulandı. Gecikme uzunluğu 1 olduğundan -1 gecikme 

katsayıları için MWALD testi uygulanmış, sonuçlar tablodadır. 

 
Tablo 10. MWALD test sonuçları 

 
 

Tablodan görüleceği üzere, C(2) için p değeri 0,05 ten küçük olduğundan Yıllık Enflasyon 

Oranından Sosyal Koruma Harcamalarına doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Diğer yandan 

C(4) için p değeri 0,05 ten büyüktür. Bu nedenle Sosyal Koruma Harcamalarından Yıllık 

Enflasyon Oranına doğru bir nedensellik olmadığı belirlenmiştir.    

Nedensellik ilişkisi için uygulanan ikinci test Dolado-Lütkepohl (MWALD) testi de aynı 

sonuçları vermiştir. Bu durumda değişkenler arasında elde edilen nedensellik tablodaki gibidir.   

 

Test Statistic Value df Probability

Chi-square  82.91359  1  0.0000

Null Hypothesis: C(2)=0

Test Statistic Value df Probability

Chi-square  0.005237  1  0.9423

Null Hypothesis: C(4)=0
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Tablo 11. Granger Nedensellik Testi Sonucu 

DEĞİŞKEN YÖN DEĞİŞKEN Ki-Kare df Prop. NEDENSELLİK 

YEO  SKH 82,91359 1 0,0000 KABUL 

  

Çalışmamızda Türkiye için incelemeye alınan 2000-2020 yıllarında Yıllık Enflasyon 

Oranından Sosyal Koruma Harcamalarına doğru bir nedensellik olması, artı olarak bu iki 

değişkenin eş bütünleşik olması yorumlandığında aşağıdaki sonuç elde edilmiştir: 

Yıllık Enflasyon Oranındaki değişmeler  uzun vadede denge oluşturacak şekilde Sosyal 

Koruma Harcamalarıyla eşbütünleşik olarak hareket etmekte, YEO nındaki artış veYA 

azalmalar SKH üzerinde benzer değişikliklere yol açmaktadır.   

Çalışmamızda ikinci olarak bağlı değişken Sosyal Koruma Harcamaları ile Yıllık Enflasyon 

oranı arasında regresyon denklemi oluşturmak için Tam Geliştirilmiş En Küçük Kareler 

Metodu(FMOLS) uygulanarak regresyon katsayıları araştırılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki 

tablodadır. 

Tablo 12. Regresyon analizi sonuçları 

 
Tablodan görüldüğü üzere FMOLS analizinin gösterdiği modelin R-kare ve Düzeltilmiş R-kare 

değerleri  %99 civarında hesaplanmış, oldukça yüksek bulunmuştur.  Modelin katsayılarının 

Prop. değerleri %1 anlamlılık düzeyindedir. Bu denklemin gösterdiği ilişkinin açıklayıcılığı 

oldukça yüksektir.  Bu denklemin ürettiği veriler ile gerçek verilerin oluşturduğu grafik aşağıda 

verilmiştir.  
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Grafik 2. SKH değişkeni  FMOLS tahmin-gerçek değer grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulan modelde Theil Inequality Coefficient =U = 0,003472 olarak bulunmuştur. Bu değer 

sıfıra yakın olduğundan modelin tahmin gücünün oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Hata değerleri ortalamaları oldukça küçük, gerçek değer ile tahmin değer arasındaki açıklığı 

veren Bias Proportion 0,007094 olmuştur. Bu değer tahmin ile gerçek değerlerin oldukça yakın 

olduğunu göstermektedir. Varyans değeri sıfıra yakın, Kovaryans değeri %98 dir. Grafikten 

görüleceği gibi gerçek grafik ile tahmin grafiği birçok yerde birbirine oldukça yakın 

seyretmektedir.  Sonuç olarak elde ettiğimiz lineer trentli aşağıdaki tahmin denklemini  

kullanarak bu denklem yardımıyla SKH değişkeninin değerleri iyi bir şekilde tahmin edebiliriz.  

Estimation Equation(Tahmin Denklemi): 

Log SKH = C(1)*log YEO + C(2) + C(3)*@TREND 

Katsayılar yerleştirildiğinde regresyon denklemi aşağıdaki gibi elde edilir: 

log SKH = -0,328725975107*log YEO - 0.262162573978*D(log YEO) + 4.79904672717 +    

                                                                                                  0.0674785290964*@TREND 

Regresyon denklemi kullanılarak SKH değişkeninin değerleri aşağıdaki tabloda tahmin 

edilmiştir. 

Tablo 13. Regresyon tahmin sonuçları 

YILLAR Tahmin 

SKH 

 

Gerçek 

SKH 

2016 342373,4 336520 

2017 381216,8 382665 

2018 441773,8 448727 

2019 506290,8 542201 

2020 531502,3 655599 

2021 731 517,0  

2022 783247,9  

2023 865200,9  

2024 959235,9  
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 Tabloda SKH için 2000 yılından önceki ve sonraki 4 yıl için tahminler yer almaktadır. Geçmiş 

dönemler için oluşturulan tahminler ile gerçek SKH verileri birbirine oldukça yakın  olsa da 

oluşan farkların tahmin modelinden değil gerçek yaşamda uygulanan politikaların, örneğin 

seçim ya da başka sebeplerle hükümetlerin sağlık koruma harcamalarını yıllık enflasyon 

oranının altında ya da üstünde artırmasından kaynaklandığı yorumlanmıştır.    

 

6.SONUÇ VE DEĞERLENDIRME  

Bu çalışmada, Türkiye için 2000-2020 dönemine ait sosyal koruma harcamalarının yıllık 

toplamları ile yıllık enflasyon oranları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu iki değişkenin eş 

bütünleşik Engle-Granger testi ile belirlenmiş, bu ilişki bu iki değişkenin uzun dönemde 

dengede olacak şekilde bir hareket yaptığını göstermiş, enflasyon oranlarındaki artış ya da 

azalış ile sosyal koruma harcamalarındaki artış ya da azalışların beraber hareket ettiği, bazen 

birbirinden sapma gösterse de uzun vadede dengeye geldiği şeklinde yorumlanmıştır. Bu iki 

değişkenin birbirinin nedeni olup olmadığı konusunda nedensellik kavramı için Granger 

nedenselliği temel alınmıştır. Granger e göre geçmişin şimdiki zamana veya geleceğe neden 

olması nedensellik olarak tanımlanır. Bu bağlamda  araştırmada kullanılan değişkenler birbiri 

için olası bir neden olarak düşünülmüştür. Yapılan analizler sonucunda Yıllık Enflasyon 

Oranlarının söz konusu dönem için Sosyal Koruma Harcamalarının Granger nedeni olduğu 

belirlenmiştir.  Diğer yandan nedenselliğin bir anlık olması zaman serileri için ekonomik bir 

nedensellikten çok istatistik bir anlam taşıyabilmektedir. Araştırmamızda değişkenler arasında 

eşbütünleşme ispatlandığından, bulunan Granger nedensellik ilişkisinin uzun vadeli bir 

nedensellik anlamına geldiği, enflasyon oranının zaman içinde dengelenecek bir şekilde sosyal 

koruma harcamaları için bir Granger nedeni olduğu yorumlanmıştır.  

 Çalışmamızda ikinci olarak bağlı değişken Sosyal Koruma Harcamaları ile Yıllık Enflasyon 

oranı arasında regresyon denklemi oluşturulmuş, bu denklem yardımıyla geçmiş ve gelecek 4 

yıl için SKH değerleri tahmin edilmiştir. , SKH değişkeninin YEO değişkeni türünden doğrusal 

bir bağıntı ile elde edilebilir olması bu iki değişken arasında güçlü bir etkileşimin olduğunun 

ikinci bir göstergesi olarak yorumlanmıştır.  Regresyon denkleminin trendinin doğrusal olarak 

bulunması enflasyondaki değişimin düzenli bir şekilde sosyal koruma harcamalarına 

yansıltıldığının göstergesi olarak yorumlanmıştır. Regresyon denkleminin tahminleri ile gerçek 

SKH arasında bazı yıllar için oluşan farklılığın fazla olması ekonomik politikaların her zaman 

istatistiksel değişkenlerin önerileri doğrultusunda yapılmadığından kaynaklandığı şeklinde 

yorumlanmıştır.       
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ÖZET 

Kaynak işlemi yapılan numunelerin emniyetinin ve kullanılan yapının güvenilirliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada kullanılan tozaltı kaynak yöntemi, güvenilir ve iyi 

görünümlü kaynak dikişi elde etmeyi sağlayan bir kaynak yöntemdir. Tozaltı kaynak 

yönteminde kaynak parametreleri iyi seçildiği takdirde hatasız ve çok güzel görünümlü dikişler 

elde edilir. Kaynak arkı, kaynak tozu tarafından örtüldüğünden ark ışınlarından korunmak için 

maske kullanmaya gerek yoktur. Kaynak esnasında zararlı metal tozları ve duman çıkmaz. 

Sıçrama kaybı yoktur. Derine işleme kabiliyeti iyi olduğu için daha dar ve daha derin kaynak 

ağızlarında kaynak yapılabilir. Günümüzde çeşitli türde çeliklerin kaynağı için çok elverişli 

olan bu yöntem kazan, profil, gemi, basınçlı kap üretimi ve yüzey doldurma işlemlerinde yoğun 

bir şekilde kullanılmaktadır. Dikey karıştırıcılı öğütücüler çeşitli maden cevherinin ekonomik 

olarak öğütülmesinde kullanılırlar. Karıştırma vidası öğütme haznesinin üstüne dik eksenli 

çalışacak şekilde yataklanır. Öğütücü karıştırma sırasında oluşan zorlanmalara karşı mukavim 

olması ve rijitliğini koruması istenir.  Vida yapraklarının mile kaynağı yapılırken çeşitli 

sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da kalın çelik döküm VTM vida yapraklarının 

büyük çaplı dolu mile kaynak işlemi yapılırken yaşanan sorunları çözmek için bir tozaltı kaynak 

tezgâhı tasarımıdır. Bitişik yapraklar arasındaki alın kaynaklarını ve yaprak kökü ile dolu mil 

arasındaki köşe kaynaklarını toz altı kaynak makinası ile otomatik olarak yapabilen kaynak 

tezgâhı tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım ile tezgâha yedi farklı boyutta ağır karıştırıcı vidası 

bağlanabilmektedir. Tezgâhta kaynak işlemleri operatör gözetiminde otomatik veya yarı 

otomatik yapılabilmektedir. Bitişik vida yapraklarını birbirine bağlayan iki taraflı alın kaynağı, 

vida yapraklarının kökü ile dolu mili bağlayan iki taraflı köşe kaynakları yapılabilmektedir. 

Kaynak anında ısıya bağlı olarak oluşan deformasyonları dengeleyebilmek için parça konumu 

kolayca ve hızla değiştirilerek bir sonraki kaynak ters tarafta uygulanabilmektedir. Tüm 

çalışmalar sırasında tezgâh sabit kalabilmektedir. Dört çalışanın yaptığı kaynak işlemlerini bu 

tezgâh tasarımı ile tek çalışana indirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tozaltı kaynağı, helezonlar, tasarım, tozaltı kaynak makinası tasarımı 
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VTM SUBMERGED SCREW WELDING MACHINE DESIGN 

 

 

 

ABSTRACT 

The welding process is of great importance in terms of the safety of the samples and the 

reliability of the structure used. Submerged arc welding method used in this study is a welding 

method that provides reliable and good-looking weld seams. If the welding parameters are 

chosen well in the submerged arc welding method, faultless and very nice looking seams are 

obtained. Since the welding arc is covered by welding powder, there is no need to use a mask 

to be protected from arc rays. Harmful metal powder and fumes are not produced during 

welding. There is no spatter loss. Welding can be performed in narrower and deeper welding 

bends as it has good deep penetration capability. Today, this method, which is very suitable for 

welding various types of steel, is used intensively in the production of boilers, profiles, ships, 

pressure vessels and surface filling processes. Vertical stirring mills are used to grind several 

mine ores economically. Agitating screw is assembled vertically on top of the grinding 

chamber.  Agitating screw is requested to withhold strong and rigid against forces generating 

during grinding.  There are various problems faced when welding these screw leafs to the shaft. 

The aim of this study is to design a submerged arc welding bench in order to solve the problems 

experienced when welding these thick steel cast screw leafs to large diameter solid shaft. A 

welding bench design has been made that can automatically perform butt welds between 

adjacent leafs and corner welds between leaf root and solid shaft with a submerged arc welding 

machine. With this design, seven different sizes of heavy screws can be attached to the bench. 

Welding operations in the machine can be performed manually or semi-automatically under 

operator supervision. Two-sided butt welding that connects adjacent screw leafs, and two-sided 

corner welds that connect the root of the screw leafs and the solid shaft can be made. In order 

to balance the deformations due to heat generating during welding, the position of the part can 

be changed easily and quickly and the next welding can be applied on the opposite side. The 

bench can remain stable during all works. Thanks to this design the welding operations 

performed by four employees have been reduced to a single employee. 

Keywords: Submerged arc welding, screws, design, submerged arc welding machine design 
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1. GİRİŞ 

Bir  karıştırma vidasını tasarlarken vidadan istenilen iş (karıştırma hızı, kapasite), karıştırılacak 

malzeme özellikleri, iş güvenliği, ekonomiklik ve verimlilik bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Öncelikli konular belirlenmeli ve tüm parametreler arasında bir optimizasyon yaparak tasarım 

gerçekleştirilmelidir. Bir karıştırma vidasının dizaynında karıştırılarak öğütülecek malzemenin 

özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Malzemenin tane büyüklüğü, tane geometrisi, malzeme 

akışkanlığı, malzeme sertliği, malzeme sıkışabilirliği, malzemenin kimyasal özellikleri ve 

patlayıcılığı ile ilgili özellikleri hakkında daha detaylı çalışmaların yapılması, deneysel ve 

ampirik yöntemlerin geliştirilmesi, vidalı karıştırıcıların tasarımında önemli bir rol 

oynamaktadır (Alım, 1986), (Avcı, 2008). 

Vidaların imalatında kullanılan parametrelerden biri de yaprakların mile kaynak yapılmasında 

kullanılan tozaltı kaynak yöntemidir (Şekil 1 ve Şekil 2). Toz altı kaynak yönteminde kaynak 

parametreleri (kaynak akımı, ark voltajı, tel ilerleme hızı, kaynak hızı) iyi seçildiği takdirde 

hatasız ve çok güzel görünümlü dikişler elde edilir. Normal örtülü elektrotla yapılan kaynağa 

göre bu yöntemde kullanılan aynı çaplı elektrot daha yüksek kaynak akımı ile yüklendiğinden, 

daha büyük kaynak banyosu ve daha derin nüfuziyet elde edilir. Yöntem, yarı otomatik ve tam 

otomatik kaynak uygulamalarına da müsait olduğu için, modern kaynak uygulaması olarak 

sanayileşmiş ülkelerde yaygın kullanım sahası bulmuştur (Akay, 2013) (Kim, 2001). 

 

      
                     Şekil 2:Tozaltı Kaynak Yöntemi                                   Şekil 3: Tozaltı Kaynak Grafiği 

 

Tozaltı kaynak yöntemi avantajları;  

Kaynak parametreleri uygun seçildiğinde hatasız ve güzel görünümlü kaynak dikişleri elde 

edilir. Kaynak arkı, kaynak tozu tarafından örtüldüğünden ark ışınlarından korunmak için 

maske kullanmaya gerek yoktur. Kaynak esnasında zararlı metal tozları ve duman oluşmaz. 

Derine işleme kabiliyeti iyi olduğu için dar ve daha derin kaynak ağzı açmadan 16 mm kalınlığa 

kadar, iki taraflı kaynakta ise 30 mm kalınlığa kadar kaynak yapabilme imkânı sağlar. Yarı 

otomatik, tam otomatik uygulamalara uygun olduğu gibi istenirse elle uygulama imkânı da 
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bulunmaktadır (Akay A. A., 2012) (S., 1998) (Külahlı, 1988). 

Bu çalışmada Şekil 3’te gösterilen VTM karıştırma vidaları  kullanılmıştır. Dikey karıştırıcılı 

öğütücüler maden cevherlerinin öğütülmesinde ekonomik çözümler sunmaktadır. Bununla 

birlikte işlemesi zor kalın vida yaprağı ve dolu millerden üretilmeleri gerekmektedir. 

Kaynak kullanımıyla beraber mil ile alaşımlı döküm vida yapraklarının birleştirilmesinde daha 

yüksek mukavemet ve rijitlik elde edilmiştir. Dikey eksenli rulmanlı yataklama kullanılarak 

verimli çalışma sağlanmıştır. 

 
Şekil 4: Karıştırıcı vida 

 

Aşınmaya dayanıklı alaşımlar ve paslanmaz çelikler gibi malzemeler yıllar içinde 

geliştikçe, karıştırma vidalarının kullanımı daha birçok endüstride arttı. Üretim 

teknolojisindeki son gelişmeler, kaliteyi artıran ve maliyetleri azaltan belirli üretim süreçlerinin 

otomasyonunu içerir. Vida üretim sürecinde otomatik veya robotik kaynak kullanımı buna iyi 

bir örnektir. 

Karıştırıcı vida yapımı için üretilen döküm yapraklar kanatlar uniform kalınlığa sahiptir. Vida 

yeterli sayıda profil kanadın döküm vida yaprağının merkez mil üzerine kaynatılması ile 

oluşturulur (CEMA, 2003) (Forcade, 1999) (Alışverişçi, 1985) (Nogay, 2007) (S. Seshagiri, 

2015). 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, karıştırıcı vida yapraklarının mile kaynak edilmesi için bir tozaltı kaynak 

tezgâhının tasarımı yapılmıştır. Şekil 4 ve Şekil 5’te görülen tezgâhın tasarımı ve imalatı 

Birikim Mühendislik firması tarafından yapılmıştır. 
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Şekil 5: Tasarlanan tozaltı kaynak makinası ile kaynak yapma işlemi 

 

 
Şekil 5: Tasarlanan tozaltı kaynak makinası aparatları 

 
Tablo 16: Tozaltı kaynak makinesinde kullanılan kaynak tozlarının kimyasal kompozisyonu 

Malzeme  
 

Kimyasal Bileşim % 

SiO2 MnO MgO CaF2 Na2O Al2O3 CaO TiO2 Metal alaşımı 

FX860-25 19 11 17 12 2 32 2 2 3 max. 

 

Tablo 2: Gazaltı kaynak makinesinde kullanılan elektrodun kimyasal analizleri 

Kullanılan 

elektrod 

Kimyasal Bileşim 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Ti Al 

AS SG3 0,080 1,690 0,970 0,013 0,012 0,040 0,050 0,010 0,190 0,001 0,007 

 

Tablo 3: Tozaltı kaynak makinesinde kullanılan elektrotların kimyasal analizleri 

Kullanılan elektrod Kimyasal Bileşim 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu 

AS S2 0,095 0,900 0,080 0,011 0,012 0,037 0,025 0,017 0,190 

 

Tablo 4: Tozaltı kaynak makinesinde kullanılan shaftın kimyasal analizleri 

Malzeme Kimyasal Bileşim 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Al H(ppm) 

ASTM 

A36 

0,210 1,270 0,250 0,011 0,002 0,100 0,050 0,020 0,110 0,048 1,000 

 

Tablo 5: Tozaltı kaynak makinesinde kullanılan yaprakların kimyasal analizleri 

Malzeme Kimyasal Bileşim 

C Mn Si P S Cr Ni Mo 

ASTM A216 Grade WBC 0,189 1,001 0,475 0,015 0,013 0,116 0,001 0,002 
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Tablo 6: Gazaltı ve Tozaltı kaynak makinesi kaynak parametreleri 

Paso 

Sayısı Yöntem 

Akımı 

(A) 
Voltaj 

(V) 
Kaynak Hızı 

(mm/dk) 
Tel 

çapı 

(mm) 

Akım 

tipi 

Kaynak 

tozu/Gazı 

Isı girdisi 

(KJ/mm) 

1-2 135 258-260 28-29 10,21/124-135 1,2 DC(+) M24 2,57-2,52 

3-37 121 520-570 27,5-27,6 200-380 4,0 DC(+) FX860-25 2,26-2,48 

38-68 121 520-578 27,6 200-240 4,0 DC(+) FX860-25 3,59-4,79 

 

3. BULGULAR 

3.1.Kaynak İşlemleri 

Karıştırma vidaları, dökme çelik bir yaprağın bir milin gövdesine spiral şekilde kaynak 

edilmesiyle üretilir.  Dökme çelik yapraklar kaynak yapılacak şekilde istenilen boyutlarda 

hazırlanır. Bu hatve mil üzerinde işaretlenir ve referans sarmal çizilir. Daha sonra bu referans 

sarmala yerleştirilen yaprakların kaynak işlemine başlanır. 

Karıştırıcı vidalarda yaprak mile kaynak edilirken üst üste çok sayıda kaynak dikişi yapılır. 

Birinci ve ikinci kaynak dikişi MIG/MAG kaynağı ile yapıldığı için kaynak serpintisi ve 

cürufun çoğu temizlenir ama kaynak üzeri taşlanmaz (Şekil 6 ve Şekil 7). Üçüncü kaynak dikişi 

TIG kaynak yöntemi ile yapılır ve tek taraftan otuz üç adet olmak üzere toplam altmışaltı adet 

kaynak dikişi işlemi uygulanır. Kaynaklar gözle muayene yapıldıktan sonra gerekli görülen 

çıkıntı ve çapakların olduğu kısımlar kaba olarak taşlanır. Bu dikiş kaynakların görünümünü 

iyileştirir ve genellikle ilave bir maliyet getirmez.  

  
                               Şekil 6: Kaynak yapılışı                            Şekil 7: Kaynak dikişleri 

Kaynak Otomasyon Sistemi 

Kaynak otomasyonu uygulaması ile SWP (tozaltı kaynak makinesindeki otomasyon sistemi) ve 

üretim aşamalarında kullanılan bütün kaynak cihazları tek bir ekran üzerinden kontrol 

edilebilmektedir. Ayrıca kullanılan parametreler raporlanmakta ve kaydedilmektedir. Böylece  

kaynak işlemleri operatöre bağlı olmaktan çıkarılmış ve aynı kalitede VTM karıştırma vidaları 

üretiminde süreklilik sağlanmıştır. Ayrıca kaynak işlemlerindeki en yüksek maliyetlerden birisi 

olan operatör maliyeti de azaltılmıştır. Kaynak otomasyonu kontrol ünitesi ekranında, PLC 
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tarafından yönetilen hareket sensör sinyalleri, dönme sinyalleri ile akım, gerilim ve tel hızı gibi 

kaynak parametreleri görülmektedir. PLC ayrıca SWP ile haberleşerek kontrol entegrasyonu 

sağlamaktadır. Sistemde, operatör kullanımını kolaylaştırmak amacıyla dokunmatik 

ekranlardan faydalanılmıştır. Kaynak makinelerinden toplanan veriler, operatör ekranlarında 

gösterilmektedir. Kullanıcı yönetim sistemi sayesinde, kaynak makinelerine ait parametrelere 

erişim ve kontrol sınırlandırılmış, operatörlerin sadece yönetici veya servis mühendisinin izin 

verdiği parametrelere erişmesi sağlanmıştır. Kaynak makinasına ait bütün parametreler 

operatör ekranından değiştirilebilir ve daha sonra tekrar kullanılmak üzere, belirli ürün tipine 

ve numarasına göre PLC hafızasında tablolar halinde saklanabilir. Kaynak kalitesi, kaynak 

sisteminin sahip olduğu yüksek doğruluk ve yinelenebilirlik kapasitesi ve oval kaynak metali 

şekline rağmen her zaman sabit bir tel-kaynak metali mesafesi sağlanarak elde edilebilir. 

Kaynak otomasyon sisteminde kapalı bir kamera ve ekran sistemi, özellikle küçük çaplı ürün 

üretimlerinde, operatörün görsel olarak kaynak takibi yapmasına izin vermektedir. Böylece 

sisteme uzaktan erişim ve kontrol imkanı sunmaktadır. İç ve dış kaynak için ayrı ayrı kullanılan 

bu kameralar, operatör panelinde takip edilebilmekte, yatay ve dikey hizalama yapılarak kaynak 

noktası takibinde devamlılık sağlanabilmektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir karıştırıcı vidasının tasarlanması karışık bir işlemdir. Doğru ve başarılı bir tasarım için 

parametreler iyi analiz edilmelidir.  

Bu çalışmada, karıştırıcı vidalarında yaprakların mile kaynak yapılırken yaşanan sorunlara 

karşın çözüm detaylı bir şekilde incelenmiş ve buna yönelik bir tozaltı kaynak tezgâhı tasarımı 

yapılmıştır. Bu tasarım ile; 

-Vida yaprağının mile iki taraflı kaynağı sıralı olarak yapılabilmektedir. Tek taraflı kaynağın 

neden olduğu ısıl deformasyonlar kontrol altına alınarak giderilmiştir.  

-Daha önce dört operatör tarafından yapılan kaynak işlemleri bir operatör tarafından daha kısa 

sürede yapılır hale gelmiştir. 

-Operatör sayıların azalmasıyla yapılan kaynak işleminde maliyette düşüş sağlanmıştır. 

-Tüm kaynak işlemleri tek bir ekran üzerinde görülebilmekte ve kontrol sağlanmaktadır. 

-Kaynak parametreleri raporlanmakta, kaydedilmekte ve tipleştirilmektedir. Böylece kaynaklı 

üretim kalitesinde aynılık ve süreklilik temin edilmiştir. 

-Operatöre bağlı kaynak kalitesi zaafları bertaraf edilmiştir. 

-Aynı yüksek kalitede VTM karıştırma vidası üretiminde süreklilik sağlanmıştır. 
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ÖZET 

Bu araştırma, evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı ve evlilik uyumları arasındaki 

ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla evli bireylerin algıladıkların partner 

duyarlılığı ile evlilik uyumları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmaya, 2021 yılı Samsun 

ilinde yaşayan 264 kadın 143 erkek toplam 407 kişi katılmıştır. Çalışmada, evli bireylerin 

algıladıkları partner duyarlılığını ölçmek amacıyla Reis (2003) tarafından geliştirilen Algılanan 

Partner Duyarlılığı Ölçeği (APDÖ), evlilik uyum düzeylerini ölçmek amacıyla Tutarel-

Kışlak(1999) tarafından geliştirilen Evlilikte Uyum Ölçeği (EYÖ) ve araştırmacı tarafından 

geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 26.00 paket programı ile analiz 

edilmiştir. Verilerin normallik incelemesi doğrultusunda Pearson Korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Verilerin istatistik değerlendirmesinde .05 anlamlılık düzeyi göz önünde 

bulundurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı 

ve evlilik uyumları arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca algılanan partner 

duyarlılığı ile cinsiyet ilişkisi arasında pozitif yönde ilişki bulunmuş olup yaş, eğitim düzeyi ve 

algılanan sosyoekonomik düzey arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Bu araştırmada elde 

edilen bulgular literatür doğrultusunda yorumlanmış ve önerilerde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Partner Duyarlılığı, Evlilik Uyumu, Evliler 
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THE RELATIONSHIP OF MARRIED SENSITIVITY AND MARRIAGE HARMONY 

PERCEIVED BY MARRIED INDIVIDUALS 

 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to investigate the relationship between perceived partner 

sensitivity and marital adjustment by married individuals. For this purpose, the relationship 

between the perceived partner sensitivity of married individuals and their marital adjustment 

was examined. A total of 407 people, 264 women and 143 men, living in Samsun in 2021, 

participated in the research. In the study, the Perceived Partner Sensitivity Scale (APDS) 

developed by Reis (2003) to measure the perceived partner sensitivity of married individuals, 

the Marriage Adjustment Scale (EYS) developed by Tutarel-Kışlak (1999) to measure marital 

adjustment levels, and the Personal Information Form developed by the researcher were used. 

The data were analyzed with the SPSS 26.00 package program. Pearson Correlation analysis 

was used in line with the normality analysis of the data. .05 significance level was taken into 

consideration in the statistical evaluation of the data. As a result of the analysis, a positive 

relationship was found between the perceived partner sensitivity of married individuals and 

their marital adjustment. In addition, a positive relationship was found between perceived 

partner sensitivity and gender, but no significant relationship was found between age, education 

level and perceived socioeconomic level. The findings obtained in this study were interpreted 

in line with the literature and suggestions were made. 

Keywords: Perceived Partner Sensitivity, Marital Adjustment, Married 

  

694



 

 

GİRİŞ 

İnasanlar, iç içe yaşamakta ve birbirini sosyal ortamlarda tanımlayan ilişkilerle var olmaktadır. 

Evlilik, bu sosyal ilişkilerden sadece bir tanesi olarak tanımlanmaktadır (Demirci, 2019). 

Evlilik, eşlerin cinsel doyum sağladığı, nesli devam ettirmek amacıyla bir araya gelinen, 

paylaşım yapma, anlaşma ve dayanışma dahil duygusal, davranışsal ve biyolojik boyutları olan 

bir ilişkidir (Çakır, 2008). 

Landis’e (1975) göre; bir ilişkiyi evliliğe götüren nedenler arasında fiziksel çekim, bireyi 

anlayan ve onun fikirlerine saygı duyan, karar verme durumunda yardımcı olabilecek bir insan 

ihtiyacı, aynı zamanda özgüveni artıracak bir ilişki, yalnızlık duygusunu paylaşacak, zorluklarla 

birlikte mücadele edecek bir yaşam partneri bulma gereksinimi ve öte yandan ortak ilgi ve 

bakımı oluşturacak bir kurum oluşturma isteği, aynı yaşam hedeflerine sahip olma durumu 

olarak ifade edilmektedir (Demirci, 2019). 

Aynı zamanda bireylerin yaşam hedeflerinden birisi de hem uzun ömürlü hem de mutlu bir 

evlilik kurmaktır (Ridley ve Sladeczek, 1992; Murat, 2019). Evlilikte, iki insan, hayatını 

birleştirerek mutlu olmayı ve ortak bir yaşamı kabul etmeyi amaçlar ki bu durum da ancak 

uyumlu bir evlilikle sağlanabilir (Çakır, 2008). 

Uyumlu bir evlilik, eşler için evlilikten alınan mutluluk ve doyumla birlikte yaşamda 

karşılaşılan zorlu koşullara karşı destek sağlar (Sardoğan ve Karahan, 2005). Evlilik uyumu, 

çiftlerin evlilik birlikteliklerinden mutluluğu ve memnuniyeti şeklinde ifade edilebilir (Tutarel 

Kışlak ve Çubukça, 2002). Evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi aynı zamanda 

çiftlerin birbirlerinden beklediklerinin karşılanabilmesi adına; hem ekonomik hem de psiko-

sosyal olarak evliliklerinin geçirilen bütün evrelerde uyumlu olması gereklidir (Şener, 2002). 

Evli bir kişinin psikolojik iyi oluşu için sahip olması gereken önemli ilişkilerden biri de evlilik 

uyumudur. Sosyal, bedensel, ruhsal ve duygusal ilişkileri kapsayan evlilik ilişkisi içinde 

uyumun sağlanması, evli çiftlerin ve ailelerindeki fertlerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının da 

temelini inşa eden önemli etmenlerdendir (Duman, 2012). 

Uyumlu bir evlilik bireyleri bedenen ve ruhen oldukça etkileyebilmektedir. Uyumsuz bir evlilik 

stres düzeyini artırabileceğinden kişide fiziksel (örn; tansiyon) ve psikolojik (örn; depresyon) 

bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.(Santrock, 2014; Akpınar ve Kırlıoğlu, 2020). Spanier 

ve Cole’e (1976) göre evlilik uyumu bir süreci kapsar ve evlilikteki farklılıklardan dolayı 

yaşanan problemler, eşler arası çatışmaların ve kişisel endişelerin, evlilik doyumu ve uyumunun 

aynı zamanda sorunlarla ilgili anlaşmaların ne düzeyde ortaya çıktığına yönelik belirlenir. 

Evlilikte oluşan problemlerin ve anlaşmazlıkların etkili bir biçimde çözülmesi uyumlu evlilik 

sayesinde olmaktadır (Erus, 2019). 
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Evliliğin mutlu bir şekilde devam etmesi, toplumsal ve kültürel açıdan önemli görülmektedir. 

Çünkü evlilik ilişkisinin uyumlu ve doyumlu olması eşlerin yaşam doyumunu artırmakla 

beraber onların mutluluğu ile yetiştirecekleri bireylerin de psiko-sosyal açıdan sağlıklı 

olmalarına ve toplumun sağlıklı ilişkiler içinde olan sağlıklı ailelerden oluşmasını 

sağlamaktadır (Gottman, 1998). 

Kurulan yakın ilişkiler, bireylerin hayatının her döneminde önemli bir role sahiptir (Freedman, 

1978; Veroff, Douvan ve Kukla, 1981; Yücebıyık, 2020). Evrimsel bir açıdan bakıldığında, 

romantik ilişkiler insan türünün devamlılığı için yüksek düzeyde öneme sahiptir (Brown, 

Furman ve Feiring, 1999; Yücebıyık, 2020). Duygularını birbirleriyle paylaşan ve birbirlerini 

anlayan insanlar arasında kurulan yakın ilişkiler, sosyal ilişkilerde önemli rol oynamakla 

beraber ihtiyaçların doyurulmasında ve güçlüklerle karşılaşıldığında uyum sağlayabilme 

durumunda da yakın ilişkilerin gücü oldukça fazladır (Hamarta, 2004; Durmuşoğlu ve Doğru; 

2006). 

Kurulan yakın ve ikili ilişkilerden birisi de yetişkinlik döneminde kurulan çift ilişkisidir ve 

çiftler; toplumsal, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak adına evlenirler (Çatal ve 

Kalkan, 2019). Kurulan evlilik ilişkisinde beklenenlerden biri, partnerlerin ihtiyaç 

duyduklarında birbirlerine duyarlılık göstermesidir. Beklentilerin karşılanabilirliği, bireyin 

partnerinin duyarlılığını algılamasına göre şekillenir (Aydınlı ve Sümer, 2020). Duyarlı bir 

partner tarafından desteklenmek, kişinin engelleri kolayca aşmasına, hedefleriyle ilgili plan 

yapıp hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir (Tomlinson, Feeney ve Van Vleet, 2016). 

İlişkideki kişilerin birbirlerinin ihtiyaçlarına, isteklerine, hedeflerine ve endişelerine karşı 

gösterdikleri destekleyici davranışları içeren süreç, ilişkide duyarlılık olarak 

adlandırılmaktadır. Yetişkinler, partnerlerinin herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olduğunda 

destekleyici olmasını bekler. Romantik partnerlerin duyarlılığı, yetişkin bireylerin 

yaşamlarında önemli bir role sahiptir (Reis ve Shaver, 1988; Reis ve diğerleri, 2004; Taşfiliz, 

2019). Bu bağlamda, Reis, Clark ve Holmes (2004), ilişki çalışmalarında kullanımı için 

duyarlılığı kavramsallaştırmış olup algılanan partner duyarlılığı diye adlandırdıkları yeni bir 

kavram önermişlerdir (Taşfiliz, 2019). 

Algılanan partner duyarlılığı, kişinin partnerinin ilgisini, anlayışını ve onaylayıcılığını algılayış 

biçimi olarak ifade edilmektedir (Elliot ve Reis, 2003). Partnerin ilişki içinde olduğu kişiye 

gösterdiği duyarlılık; onu anlaması, ona değer vermesi ve onunla ilgilenmesi; ilişkiden alından 

doyum ve ilişkiye güvenli bağlanma gibi ilişkinin temelinde yer alan yapıtaşlarının da sağlam 

olmasını sağlar (Reis, 2012; Reis, Clark ve Holmes, 2004; Taşfiliz ve ark, 2020). 
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Algılanan partner duyarlılığının hem kişisel hem de ilişkisel süreçlerdeki önemine vurgu yapan 

birçok kuramsal yaklaşım bulunmaktadır ve algılanan partner duyarlılığı kavramı ile ilgili 

yapılan çalışmalar son yıllarda artan bir ivmeyle ön plana çıkmıştır (Aydınlı ve Sümer, 2020). 

Yapılan araştırmalara göre partnerden algılanan duyarlılığın yüksek olması; kişinin fiziksel 

sağlığını olumlu yönde etkilediği gibi sosyal ilişkilerinin temeli olan yakınlık kurmayı aynı 

zamanda bireyin psikolojik esenlik halini ve uyku verimliliğini dahi pozitif şekilde etkilediği 

sonucu ortaya çıkmıştır (Doğruyol ve Sürenkök, 2020). Bu bakımdan, yakın ilişkilerden 

algılanan duyarlılık, bireyin iyi oluşu üzerindeki olumlu etkisi göz önüne alındığında bu etkinin 

devam etmesi açısından önemli bir etmendir (Selçuk, Taşfiliz, Çetiner, 2020) 

Aydınlı ve Sümer’e göre (2020) yakın ilişki kuramları, algılanan partner duyarlılığının güvenli 

ilişkiler kurmak için gerekli olduğunu vurgulamakta ve kişinin partnerini duyarlı olarak 

algılamasının psikolojik ve fiziksel iyilik haline aynı zamanda benlik düzenleme süreçlerine de 

olumlu etki ettiğini ifade etmektedir. 

Selçuk ve arkadaşlarının (2019) yaptıkları boylamsal bir çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 

partnerin duyarlılığının azalması, günlük hayatta karşılaşılan stresle başa çıkma konusunda 

duygusal olarak zayıflamayla ilişkili bulunmuştur. Çalışmayla ayrıca; algılanan partner 

duyarlılığındaki düşüş, uzun vadede bireyin yaşamını kaybetme riskinin yüksekliği ile doğru 

orantılı olduğu ortaya çıkmıştır (Saçaklı, 2019). 

Evlilik ve romantik ilişkilerden algılanan duyarlılık ve mutlulukla ilgili yapılan araştırmalar, 

eşlerin partnerini duyarlı algılamasının bireylerin mutluluğunu artırdığını ortaya çıkarmıştır 

(Selçuk, Karagöbek ve Günaydın, 2018; Selçuk, Taşfiliz, Çetiner, 2020). 

Olumsuz yaşam deneyimleri sonrası oluşan olumsuz duygulanıma karşın algılanan partner 

duyarlılığının bireylerin mutluluğunu ve aynı zamanda esenliğini koruyucu rol oynadığı 

gözlenmiştir (Selçuk, Taşfiliz, Çetiner, 2020). Bar ve Rafaeli’nin (2013) yaptıkları araştırma 

sonucunda algılanan partner duyarlılığının ilişkiye aracı değişken olarak katıldığı ve partnerden 

gelen somut bir destek olmasa da onu duyarlı olarak algılamanın, desteksizlikten doğan 

olumsuz duyguları azalttığını ve aynı zamanda ilişkiye yönelik olumsuz duyguların da ancak 

partner duyarsız olarak algılandığında artmış olarak gözlemlenmiştir (Doğru, 2016). Reis ve 

Shaver’in (1988) yaptıkları araştırma, algılanan partner duyarlılığı ve duyguları paylaşmanın 

olumlu bir ilişki için önemli olduğunu ortaya koymuştur (Taşfiliz, 2019). Özetle, yukarıda 

literatüre dair verilen bilgiler doğrultusunda, algılanan partner duyarlılığının uyumlu bir evlilik 

ve çift ilişkisi için son derece önemli olduğu görülmektedir. 

Yakın ilişkiler, doğumdan itibaren hem duygusal hem de sosyal gelişimi etkilemektedir (Arend 

,Matas ve Sroufe, 1978; Thompson, 2006; Selçuk, Taşfiliz, Çetiner, 2020). Romantik yakın 
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ilişkiler, kişinin yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar; sevgi, cinsellik, üreme, sosyal, 

duygusal ve ekonomik destek ile aynı zamanda karşılıklı ilgilenme gibi ihtiyaçlarını romantik 

yakın ilişkilerle karşılarlar (Çetinkaya, 2018). Bu ihtiyaçların, içinde bulunulan kültüre, 

normlara ve toplumlara göre karşılanmasını sağlayan romantik yakın ilişki biçimi ise evlilik 

ilişkisidir (Körük, 2019). 

Evlilik, bireylerin içinde bulundukları kültürel etmenlere göre farklılık gösterebilen, neslin 

devamlılığını sağlayan, karşılıklı sorumluluklar ve roller üstlenilen ve karşılıklı ihtiyaçların 

karşılandığı evrensel bir kurum olarak tanımlanmaktadır (Özabacı ve Erkan, 2014; Körük, 

2019). Evliliğin insan hayatı üzerinde ciddi etkileri bulunmakla birlikte evlilik, kişinin yalnızlık 

ihtiyacını karşılaması ve ihtiyaç anında partnerden gerekli desteği ve ilgiyi görmesini sağlayan 

bir zemin olması sebebiyle de önemli bir kurumdur. 

Evliliklerin sağlıklı bir biçimde devam etmesini sağlayan önemli unsurlardan biri uyumdur ve 

evlilik ilişkisinde eğer çiftin uyumu bozulursa bu onların psikolojik olarak yıpranmalarına ve 

başka çeşitli psikolojik belirtiler göstermelerine sebep olabilir (Körük, 2019). Evlilik uyumu 

yüksek olan çiftlerin, birbirleri ile iletişim halinde oldukları, evlilik ve aileyi ilgilendiren 

konularda fikir birliği yaptıkları ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözdükleri Tutarel-Kışlak 

(1999) tarafından ifade edilmektedir. 

Algılanan partner duyarlılığı, bireyin yakın ilişki içinde olduğu partnerinden gördüğü duygusal 

destek, ait olma ve sevme-sevilme gibi duyguların paylaşılmasıdır. Romantik ilişki içerisinde 

olan bireylerde, partnerinin anlayışlı, onaylayıcı ve ilgili olması ile de tanımlanan partner 

duyarlılığının, en önemli sosyal destek kaynaklarından biri olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda (Albayrak, 2021), evlilik uyumunda rolünün de önemli olduğu 

görülmektedir. Çakır (2011)’a göre geçmişten günümüze yaşanan romantik yakın ilişkilerin 

kültürel bağlamda meşru olarak yaşanmasını, neslin devamının sağlanmasını ayrıca kültürel 

toplumsal mirasın aktarılmasında da işlevini sürdüren bir ilişki olan evlilik, partnerden alınan 

duygusal ve sosyal destekle birlikte sağlıklı ve uyumlu bir yapıda ilerler. 

Bir ilişkide algılanan partner duyarlılığı ikili ve karşılıklı işleyen bir süreç olmakla birlikte bu 

sürecin her iki taraf açısından yorumlanması ve incelenmesi de, ilişkilerin geleceğine yönelik 

tahminler yapmak ve ilişkisel sonuçların anlaşılabilmesi adına da yüksek öneme sahiptir 

(Aydınlı ve Sümer, 2020). 

Tüm bu anlatılanlar bağlamında araştırmanın amacı, evli bireylerde algılanan partner duyarlılığı 

ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca evli bireylerin 

algıladıkları partner duyarlılığının evlilik uyumu açısından ne derece yordandığı ve partner 

duyarlılığıyla ilişkili olabilecek değişkenlerin geniş bir örneklem kapsamında incelenmesidir. 
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Bu araştırma kapsamında ‘’evli bireylerde, algılanan partner duyarlılığı ve evlilik uyumu 

arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? ‘’ sorusuna yanıt aranmıştır. Bu bağlamda yapılacak bu 

çalışmada, evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı ile evlilik uyumunun ilişkisinin 

belirlenmesi ve bunun yanı sıra bu değişkenlerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi gibi bazı sosyo-

demografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılmasının ilgili alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı ile evlilik uyumu arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen betimsel ve ilişkisel bir tarama çalışmasıdır. 

Araştırmanın evrenini Samsun ilinde ikamet eden evli bireyler, örneklemini 2021 yılında 

Samsun ve ilçelerinde ikamet eden ve seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun 

örnekleme yöntemiyle seçilen 407 evli birey oluşturmaktadır. Katılımcıların 264’ü (%64.9) 

kadın, 143’ü ( %35,1) erkek; yaş aralığı ise 18-33 yaş arası 121 (%29.7) kişi, 34-41 arası 152 

(%37.3), 42-49 arası 88 (%21.6), 50 yaş ve üzeri 46 (%11.3) kişidir. Kişilerin eğitim düzeyleri 

ilkokul 24(%5.9), ortaokul 28(%6.9), lise 67 (%16.5), üniversite 243 (%59.7), lisansüstü 47 

(%11.6)dir. Sosyo-ekonomik durumun düşük algılayanların sayısı 15(%3.7), orta algılayanların 

sayısı 356 (%87.5), yüksek algılayanların sayısı 36 (%8.8) dır. 

 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Gönüllü katılım ve Bilgilendirme Formu 

Katılımcılara araştırmayı yürüten kişi, kurum, araştırmanın amacı ve katılım koşulları, çalışma 

sonrasında yapılacak olan çekiliş, gönüllülük ve gizlilik esasları ile ilgili bilgi vermek için 

kullanılmış olup katılımcıların katılım koşullarını kabul ettiklerini onaylamaları üzerine 

çalışmaya katılımları sağlanmıştır. 

 Kişisel Bilgi Formu 

Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, algıladıkları ekonomik durumlarını içeren bir bilgi 

formudur. 

Evlilik Uyum Ölçeği 

Locke ve Wallace (1959) tarafından geliştirilen evlilikte uyum ölçeği, evlilik ilişkisinden alınan 

doyum ve evlilik uyumunu ölçmek amacıyla geliştirilen 15 maddelik bir ölçektir (Tutarel-

Kışlak,1999). Ölçeğin Türkçe uyarlaması Tutarel-Kışlak (1999) tarafından yapılmıştır. 

Ölçeğin, bağlılık ve iletişim, genel uyum ve çatışma çözme olmak üzere 3 alt boyutu 

bulunmaktadır (Eminoğlu, 2021). EUÖ’nün Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .90, iki yarı 
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test güvenirliği .84 ve test-tekrar test güvenirliği ise .57 olarak ölçülmüştür (Tutarel-Kışlak, 

1999). Ölçekten alınan toplam puan 0–60 arasında değişmekte olup 43 puanın üzeri evlilik 

ilişkileri açısından uyumlu, altı ise uyumsuz olarak kabul edilmektedir (Tutarel-Kışlak, 1999). 

Algılanan Partner Duyarlılığı Ölçeği 

Ölçek, kişilerin ilişki içinde oldukları partnerlerinin kendilerine karşı duyarlılığına ilişkin 

algılarını ölçmek amacıyla Reis ve Carmichael (2006) tarafından geliştirilmiştir. Orijinal ölçek 

18 maddeden oluşmakta ve 9’lu Likert tipinde (1-tamamen katılmıyorum ve 9-tamamen 

katılıyorum) derecelendirilmekte olup ölçeğin güvenirlik katsayısı ise .91 ve .98 arasında 

değişmektedir (Reis ve Carmichael, 2006). Ölçek, tek faktörlü yapıya sahiptir (Selçuk, Taşfiliz, 

Çetiner, 2020). Ölçeğin Türkçe’ ye uyarlaması Selçuk tarafından yapılmış olup uyarlanmış 

ölçek orijinalinde olduğu gibi 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, 

algılanan partner duyarlılığın yüksek olduğuna işaret etmektedir (Albayrak, 2021).  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın denencelerini test etmek amacıyla yapılan istatistiksel analizler ve 

elde edilen bulgular yer almaktadır.  

Evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı ve evlilik uyumu arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. Araştırmanın birinci denencesini test etmek amacıyla yapılan Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1:Algılanan Partner Duyarlılığı İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Yapılan Pearson 

Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişken                                N                                      r                                  p 

APD 

Evlilik Uyumu                      407                                 .718                           .000 

 

p<0.05 

Tablo 1 incelendiğinde evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı ile evlilik uyumu arasında 

istatistiksel açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. (p=.000) 

Evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Araştırmanın ikinci denencesini test etmek amacıyla yapılan bağımsız 

örneklem t testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Evli Bireylerin Cinsiyete göre Algıladıkları Partner Duyarlılığının t Testi ile İncelenmesi 

                     Cinsiyet     N                 x̄                     Ss                    t            p  
 

                      Erkek            143           7.20           1.5890              2.347        .020 

  APD            Kadın            264           6.80           1.7475    

                 

p<0,05 

 

700



 

 

Tablo 2 ye bakıldığında, araştırmaya katılan evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığında 

cinsiyete göre istatiksel olarak p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. (p=.020) 

Eşlerin cinsiyet değişkenine göre algılanan partner duyarlılığından aldıkları puan 

ortalamalarına bakıldığında erkeklerin toplam puan ortalamalarının (x̄=7.20) kadınlardan 

(x̄=6.80) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda erkeklerin algıladıkları partner 

duyarlılığının kadınlara göre daha fazla olduğu söylenebilir. 

Evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı yaşa göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Araştırmanın üçüncü denencesini test etmek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3: Evli Bireylerin Algıladıkları Partner Duyarlılığının Yaş ile İlişkisinin Tek Yönlü Varyans Analizi ile 

İncelenmesi 

Puan  Grup       N             x̄          Ss           Var. K.       KT        SD      KO    F     p 

APD  18-33        121       6        1.6845    G. Arası         9.746         4  2.436 839 .501 

          34-41         152     7.04    1.6252   G. İçi        1166,973     402     2.903 

           42-50         88       6.69   1.8870    Toplam    1176,719     406    

            50üstü        46      6.96   1.6867 

            Toplam       7       6.94    1.7024 
p>0.05 

 

Tablo 3’e bakıldığında algılanan partner duyarlılığı ve yaş arasında istatiksel olarak p>0.05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir.(p=.501) 

Evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Araştırmanın dördüncü denencesini test etmek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Evli Bireylerin Eğitim düzeyine göre Algılanan Partner Duyarlılığının Tek Yönlü Varyans Analizi İle 

İncelenmesi 

Puan Grup            N        x̄        Ss            Var. K.         KT     SD   KO        F         p 

APD İlkokul         24     7.32     1.8456   G. Arası        8.047       4  2.012   .692    .598 

         Ortaokul       28    7.27     1.6764    G. İçi           1168.62     402 2.907 

          Lise              67    6.88     1.6045   Toplam       1176.719    406 

          Üniversite  241    6.87    1.7325 

          Lisansüstü    47    6.98    1.6423            

          Toplam       407    6.94    1.7024 
p>0.05 

Tablo 4’e bakıldığında algılanan partner duyarlılığı ve eğitim düzeyi arasında istatiksel olarak 

p>0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. (p=.598) 

Evli bireylerin algıladıkları partner duyarlılığı sosyo-ekonomik duruma göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Araştırmanın beşinci denencesini test etmek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Evli Bireylerin Algıladıkları Sosyoekonomik Düzeye Göre Algılanan Partner Duyarlılığının Tek Yönlü 

Varyans Analizi ile İncelenmesi 

Puan  Grup        N          x̄               Ss      Var. K.           KT           SD     KO            F          p 

APD Düşük        15     6.3242     2.0824   G. Arası            7.233         2     3.616      1.249     .288 

          Orta        356      6.9499     1.6464   G. İçi        1169.486     404    2.895 

          Yüksek     36      7.1452     2.0454   Toplam    1176.719     406 

          Toplam   407      6.9441     1.7027 
p>0.05 

Tablo 5’e bakıldığında algılanan partner duyarlılığı ve sosyoekonomik düzey arasında istatiksel 

olarak p>0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. (p=.288) 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, yakın ilişkilerin temelini oluşturan partner duyarlılığının evlilik uyumu ile 

ilişkisi incelenmiş olup yine cinsiyet, yaş, algılanan sed ve eğitim düzeyi açısından rolü de 

incelenmiştir. Yakın ilişkiler, bireyin hayatında oldukça önemli etkiye sahiptir. Bu yakın 

ilişkilerden olan evlilik ilişkisinde de zaman içerisinde ilişki dinamikleri değişmektedir. Evlilik, 

kişilerin gereksinimlerini karşılaması, yalnızlık duygusunu engellemesi ve bireylerin ait olma 

gereksinimlerini karşıladığından hem psikolojik esenliği hem de iyi oluşu desteklemektedir 

(Gove, Style, Huges, 1990; Mastekaasa, 1994; Körük, 2019). Bu bağlamda partnerler arasında 

gösterilen ilgi, şefkat ve destek ilişkilerin kalitesini ve evliliklerinin uyumunu desteklediği 

görülmektedir. Partnerler, evlilik ilişkisinde bir sorunla karşılaştıklarında, eşlerinin onlara 

yardım etmek için ‘’orada’’ olduklarını bilmek ve hissetmek isterler (Walen ve Lachman, 

2000). Evlilik ilişkisini ve evlilikte çift uyumunu etkileyen faktörlere bakıldığında Locke ve 

Wallace’ a göre (1959), çatışmayı yönetme, algılanan doyum/mutluluk ve arkadaşlık ile 

uzlaşma olduğu açıklanmaktadır (Körük, 2019). Buradan da anlaşılacağı üzere çiftler arasında 

algılanan doyum ve yaşanan çatışmaları yönetmeyi bilmek ve uzlaşmacı şekilde yola devam 

etmek evlilik uyumunu artırmaktadır. Evlilik içerisinde çiftlerin birbirlerinden aldığı ilişki 

doyumu, partner duyarlılığının alt kavramlarından biridir. Çünkü partner duyarlılığında, 

anlaşıldığını hissetmek ve ilgi görmek vardır. Bu etmenler de ilişki doyumu ile ilintili olmakla 

beraber eşlerin birbirlerine olan güveni ve ilişkilerine yükledikleri değer olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çalışmamızda da evlilik ilişkisi içerisinde olan kişilerin algıladıkları partner 

duyarlılığı ile evlilik uyumları arasındaki ilişki incelenmiş ve iki değişken arasında olumlu 

yönde ilişki bulunmuştur. Bu da çiftlerin algıladıkları partner duyarlılığının yüksek olmasının 

evlilik uyumlarını arttırdığı sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır. Aynı zamanda cinsiyete göre 

algılanan partner duyarlılığını incelediğimizde erkeklerin kadınlara oranla algıladıkları partner 

duyarlılığının yüksek olduğu görülmüş olup erkeklerin ihtiyaç duydukları anlarda eşlerinden 
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aldıkları desteğin ve ilginin yüksek olduğunu göstermektedir. Yine bu bağlamda kadınların 

gerekli ilgiyi, desteği ve anlaşılmayı erkekler kadar hissetmediği görülmektedir. Bu durumda 

da yapılan çalışma, evlilik uyumunda algılanan partner duyarlılığının önemini cinsiyet 

bağlamında da gözler önüne sermektedir. İlişkilerin geleceğine yönelik tahminler yapılabilmesi 

açısından da eşler arasında yaşanan algılanan partner duyarlılığı süreçlerinin ilişkisel sonuçların 

anlaşılabilmesi adına da büyük etkiye sahip olduğu çalışma sonucunda görülmektedir (Aydınlı 

ve Sümer, 2020). Ancak yapılan başka bir algılanan partner duyarlılığı ve yakınlık ilişkisi 

günlük çalışmasında çıkan sonuçlara göre algılanan partner duyarlılığı ve yakınlık ilişkisi 

kadınlarda erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Algılanan partner duyarlılığının aracı 

rolünün bu yakınlık ilişkisi içerisinde ve partnerin kendini açması bağlamında kadınlarda daha 

yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Laurenceau, Barrett ve Rovine, 2005). Bu çalışmaya göre 

de kadınların ilişkilerinde yakınlık hissetmek için partnerlerinden algıladıkları duyarlılığa daha 

fazla önem verdikleri görülmektedir. 

Diğer yandan çalışma incelendiğinde yaş, eğitim derecesi ve algılanan sosyoekonomik düzeye 

göre algılanan partner duyarlılığı açısından anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ancak Taşfiliz, 

Selçuk ve Çetiner (2020) tarafından yapılan algılanan partner duyarlılığının psikolojik esenlik 

ve yaş ile ilişkisine bakılan çalışma da yaşın algılanan partner duyarlılığı ile eğrisel bir ilişkiye 

sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Yani, yaş arttıkça algılanan partner duyarlılığında düşüş 

yaşanmakta olup düşüşün hızı ilerleyen yaşlarda azalırken, ileri yaşlarda yeniden artış 

gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır (Taşfiliz ve ark., 2020). 

Bu araştırma sonucunda yakın ilişkilerde algılanan duyarlılığın evlilik uyumu ile pozitif 

ilişkisinin görülmesi üzerine bundan sonraki yapılacak çalışmalarda çiftlerin evlilik uyumunu 

artırmaya yönelik planlanacak müdahale çalışmaları için bir bilgi kaynağı sağlamaktadır. 

Bulgular, evli bireylerin partnerlerinden algıladıkları duyarlılığın dikkate alınması ve algılanan 

duyarlılığın artırılmasını ve evlilik ilişkisinin iyileştirilmesi için tasarlanacak programların 

etkinliğini artırmaya katkı sağlayacaktır. Özellikle çiftler arasında birbirleriyle etkili iletişim 

kurma, ihtiyaç duydukları anda destek ve moral verme ile aynı zamanda verilen ilginin 

gösterilmesi ilişki doyumunu ve uyumunu artıracaktır. 
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ABSTRACT 

SARS-CoV-2 infected over 307 million and killed almost 5,4 million people as reported 

worldwide as of January 2022. Physiological changes during pregnancy have a significant 

impact on the immune system and respiratory system. Maternal respiratory tract undergoes 

significant anatomic and physiologic changes during pregnancy. Placental immune response 

and its tropism for specific viruses and pathogens affect the outcome of the pregnant woman’s 

susceptibility to and severity of certain infectious diseases. The vertical transmission rate 

calculated by SARS-CoV-2 nucleic acid tests were between 0-4% in pregnant women in 

published different systemic reviews. Fever and cough were the most common symptoms both 

in pregnant and non-pregnant COVID-19 patients. Here in this review, reader may find a review 

of systematic reviews and meta-analysis published after 2019 on COVID-19 infection during 

pregnancy. 

Keywords: COVID-19 infection, pregnancy, systematic review, meta-analysis 
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INTRODUCTİON 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is among the greatest pandemy in human 

history (Wu et al., 2022). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 

killed almost 5,4 million people and infected reported over 307 million worldwide as of January 

2022 (John Hopkins University, 2020). Viral infections during pregnancy have long been 

considered benign conditions with a few notable exceptions, such as herpes virus (Silasi et al., 

2015). There are many unknowns for pregnants during coronavirus 2019 pandemic. Clinical 

experience of pregnancies complicated by other coronaviruses infections such as “Middle 

Eastern Respiratory Syndrome” and “Severe Acute Respiratory Syndrome” (SARS) led 

considerations of pregnant woman as potentially vulnerable to SARS-CoV-2 infection. 

Physiological changes during pregnancy significantly effect the respiratory system, immune 

system, cardiovascular function and coagulation. These can have positive or negative effects 

on COVID-19 disease progression (Wastnedge et al., 2021). 

Maternal respiratory tract undergoes important anatomic and physiologic changes during 

pregnancy, which increase susceptibility of mothers to respiratory failure (Mighty, 2010). 

Successful pregnancy requires well-coordinated communication between mother and fetus. 

Immune cells and cytokine signaling pathways be a mediator of these communications and 

promote healthy pregnancy. Certain simultaneous infections or inflammatory conditions in 

pregnants cause severe diseases which have detrimental effects on the fetus (Yockey & Iwasaki, 

2018). Immune response of placenta and its tropism for specific pathogens and viruses affect 

the outcome of the pregnant woman’s susceptibility to and severity of certain infectious 

diseases. Generalization of pregnancy as immune suppressed condition is misleading and 

preventing the determination of guidelines for treating pregnant women during pandemics. 

There is a need to evaluate the interaction of each specific pathogen with the fetal/placental unit 

and its responses to design the adequate prophylaxis or therapy (Mor & Cardenas, 2010).  

Globally, approximately 200 million infants were born during COVID-19 pandemic. Currently, 

more than 100 million women are pregnant worldwide, and all are at a risk of COVID-19 

infection. Suppressed immune system of pregnant women may increase risk of developing 

critical or severe disease associated with COVID-19, in particular pneumonia and respiratory 

failure (Boelig et al., 2020).  

Systematic Reviews and Meta-Analysis 

To investigate the effects of COVID-19 on mortality of pregnant and postpartum women, 

Karimi et al., (2021) performed a systematic. 117 studies with a total of 11.758 pregnant women 

were included. Ages ranged between 15-48 years. Most women were infected with SARS-CoV-
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2 in the third trimester. Severity of disease was not reported for 1.125 subjects. Maternal 

mortality was 1,3%. In 100% of fatal cases with adequate data, sole fever or with cough was 

one of the presenting symptoms. Also, dyspnea (58%) and myalgia (50%) were the frequent 

symptoms. Sore throat (8%) and gastrointestinal symptoms (anorexia, nausea) (8%) were rare. 

The rate of comorbidities was 20% among COVID-19 deaths. The majority of COVID-19-

infected women who died had cesarean section (58%), 25% had a vaginal delivery, and 17% of 

patients were not full term. As a conclusion, COVID-19 infection in pregnant women was 

associated with higher rates of cesarean section and mortality. 

As pregnancy is a physiological prothrombotic state, pregnant women may be at increased risk 

of developing coagulopathic and/or thromboembolic complications associated with COVID-

19. Coagulopathy based on abnormal coagulation test results or clinical evidence of 

disseminated intravascular coagulation, and on arterial or venous thrombosis, were extracted 

by Servante et al., (2021). Detailed laboratory results and information on maternal outcomes 

were analysed. 1.063 women included, three had arterial and/or venous thrombosis, seven had 

disseminated intravascular coagulation, and three had coagulopathy without meeting the 

definition of disseminated intravascular coagulation. 537 women (56%) were reported as 

having given birth and 426 women (40%) as having an ongoing pregnancy. There were 17 

maternal deaths in which disseminated intravascular coagulation was reported as a factor in 

two. Data suggested that coagulopathy and thromboembolism are both increased in pregnancies 

affected by COVID-19. 

Fan et al., (2021) meta-analysed literatures on the psychology of pregnant women during 

COVID-19 diseases. The overall prevalence of anxiety was 42% and depression was 25% in 

pregnant women during COVID-19. Pregnant women were more concerned about others than 

themselves during COVID-19. Younger pregnants were more prone to anxiety. It was 

detewrmined that it is psychological intervention measures are necessary for pregnant women 

to help them during this special period safely. 

Articles determined no vertical SARS-CoV-2 transmission 

Clinical records, chest CT scans and laboratory results were retrospectively reviewed by Chen 

et al., (2020) for nine pregnant women with laboratory-confirmed COVID-19 pneumonia who 

were admitted to a hospital in Wuhan-China, from Jan 20, 2020 to Jan 31, 2020. Intrauterine 

vertical transmission was evaluated by testing for SARS-CoV-2 presence in cord blood, 

amniotic fluid and neonatal throat swab samples. Breast milk samples were also tested after 

first lactation. All patients had a caesarean section in their third trimester. Seven patients had a 

fever. Other symptoms were cough (4/9 of patients), myalgia (3/9 of patients), sore throat (2/9 
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of patients), and malaise (2/9 of patients), were also observed. Fetal distress was monitored in 

two cases. 5/9 of patients had lymphopenia. Three patients had increased aminotransferase 

concentrations. None of the patients died or developed severe COVID-19 pneumonia, as of Feb, 

2020. Nine livebirths were recorded. No neonatal asphyxia was observed in newborns. All 

livebirths had a 1-min Apgar score of 8–9 and a 5-min Apgar score of 9–10. Cord blood, 

amniotic fluid, neonatal throat swab, and breastmilk samples of six patients were tested for 

SARS-CoV-2, and all samples tested negative for the virus (Chen et al., 2020). 

 

Fig 1. Pregnancy and COVID-19 (Wastnedge et al., 2021) 

 

Karimi-Zarchi et al., (2020) reviewed the risk of vertical transmission of COVID-19 to the fetus 

of infected mothers by using data of published articles or official websites up to March, 2020.  

A total of 31 infected pregnant mothers with COVID-19 were reported. No COVID-19 infection 

was detected in their neonates or placentas. Two mothers died from COVID-19-related 

respiratory complications after delivery. As a conclusion, based on limited data, there was no 

evidence for intrauterine transmission of COVID-19 from infected pregnant women to their 

fetuses. Mothers may be at increased risk for more severe respiratory complications (Karimi-

Zarchi et al., 2020). 

Meta-analysis of Gao et al., (2020) included 236 pregnant women with COVID-19 with results 

as follows: positive CT findings (71%), caesarean section (65%), fever (51%), lymphopenia 
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(49%), coexisting disorders (33%), cough (31%), fetal distress (29%), preterm labor (23%), and 

severe case or death (12%). The subgroup analysis showed that compared with non-pregnant 

patients, pregnant women with COVID-19 had significantly lower incidences of fever 

(pregnant, 51%; non-pregnant patients, 91%) and cough (pregnant, 31%; non-pregnant patients, 

67%). The incidences of fever, cough and positive CT findings in pregnant women with 

COVID-19 were less than those in the normal population with COVID-19, but the rate of 

preterm labor was higher among pregnant with COVID-19 than among normal pregnant 

women. There was no evidence that COVID-19 can spread through vertical transmission. 

Systematic review and meta-analysis of Amirian et al., (2022) investigated neonatal outcomes 

among pregnant women with COVID-19. Of 1132 studies, 23 were included in the analysis 

(sample size was 749 for neonates and 820 for mothers). The pooled estimated mean birth 

weight, Apgar score in min 1 and 5 was 3,08 kg, 8,76, and 9.44, respectively. Pooled prevalence 

of premature birth, shortness of breath, and neonatal death was 17,8% (12,5–23,1), 8,4% (4,5–

12,4), and 7,7% (2,0–13,5), respectively. 15 studies (65%) reported no vertical transmission. 

Articles determined vertical SARS-CoV-2 transmission 

In the meta analysis study of Jafari et al., (2021), 128.176 non-pregnant patients from 228 

studies and 10.000 pregnant patients from 121 studies with confirmed COVID-19 cases 

included. Fever and cough were the most common symptoms in both groups followed by 

myalgia and chill in pregnant and dysgeusia and fatigue in non-pregnant patients. Pregnant 

women were less probable to show cough, fatigue, sore throat, headache and diarrhea than non-

pregnant adult patients. The most common imaging found in pregnant women is ground-glass 

opacity and in non-pregnant patients is consolidation. Pregnant women have higher proportion 

of leukocytosis (27% vs. 14%), thrombocytopenia (18% vs. 12%) and have lower proportion 

of raised C-reactive protein (52% vs. 81%) compared with non-pregnant patients. Leucopenia 

and lymphopenia were almost the same in both groups. The most common comorbidity in 

pregnant patients was diabetes (18%) and in non-pregnant patients was hypertension (21%). 

Case fatality rate of non-pregnant hospitalized patients was 6.4% and mortality due to all-cause 

for pregnant patients was 11.3%. Regarding the complications of pregnancy, postpartum 

hemorrhage (54.5%; 7–94), caesarean delivery (48%; 42–54), preterm labor (25%; 4–74) and 

preterm birth (21%; 12–34) were the most prevalent complications. The rate of vertical 

transmission was 5.3% (1.3–16), and the rate of positive SARS-CoV-2 test for neonates born 

to mothers with COVID-19 was 8% (4–16). Higher odds of caesarean delivery, low birth weight 

and preterm birth among pregnant patients with COVID-19 suggest a possible association 

between COVID-19 infection and pregnancy complications. Low risk of vertical transmission 
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is present, and SARS-CoV-2 can be detected in all conception products, particularly placenta 

and breast milk. 

Systematic review of Chi et al., (2021) summarized clinical features and maternal–infant 

outcomes of 230 pregnant women (154 patients gave birth) infected with COVID-19 and their 

156 infants, for the evidence of vertical transmission. Total 230 women with COVID-19 (154 

deliveries, 66 ongoing pregnancies and 10 abortions) and 156 newborns from 20 eligible studies 

were reviewed. 34% of the pregnant patients had obstetric complications, and 59% of patients 

displayed fever. Lymphopenia was observed in 41% of patients. 5% of women received 

mechanical ventilation. Seven women were critical level ill. One mother and two newborns 

died. 25% of newborns were premature. Five newborns’ throat swab tests were positive for 

SARS-CoV-2, all of which were delivered by cesarean section. For eight newborns with 

negative throat swab tests, three had both elevated IgM and IgG against SARS-CoV-2. Nucleic 

acid tests on vaginal secretions, amniotic fluid, placental blood, breast milk, and placental 

tissues were negative. Most pregnant patients were mildly ill. Mortality rate of pregnant women 

with COVID-19 was lower than overall COVID-19 patients. Cesarean section was more 

common than vaginal delivery for pregnant women with COVID-19. Premature delivery was 

the dominant adverse event for newborns. The vertical transmission rate calculated by SARS-

CoV-2 nucleic acid tests was 3,9%.  

Review of Salem et al., (2021) revealed that pregnant women who turn into COVID-19-positive 

are usually either asymptomatic or mild-to-moderately symptomatic, similar to non-pregnant 

women. Pneumonia was a major outcome in pregnant women with COVID-19. But SARS-

CoV-2 infection increased the risk of maternal, fetal, and neonatal complications. There were 

some variations in the rates of adverse outcomes reported. Review shows that vertical 

transmission is possible. The third trimester was the most vulnerable period for infection. 

37 articles covering 364 pregnant women infected with COVID-19 and 302 neonates were 

included in the review of Mirbeyk et al., (2021). Most of the pregnant patients were at third 

trimester of pregnancy, but 45 cases were in the first or second trimester (12%). Most of the 

mothers described mild to moderate COVID-19. Of 364 pregnant women, 25 were 

asymptomatic at the time of admission. Dominant symptoms were fever (62%) and cough 

(45%). Two maternal deaths occurred. A part of pregnant patients (12%) had a negative SARS‐

CoV‐2 test but displayed clinical manifestations and abnormal computed tomography scans in 

relation to COVID‐19. Total 22 pregnant patients (6%) developed severe pneumonia. Two 

maternal deaths occurred due to severe pneumonia and multiple organ dysfunction. There were 

65 (24%) preterm neonates. One baby was born dead whom mother also died from COVID-19. 
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Of the babies born alive from mothers with COVID‐19, five newborns experienced critical 

conditions, and two of them died later. A total of 219 neonates underwent nasopharyngeal 

specimen collection for SARS‐CoV‐2, of which 11 tested positive (5%). Total 17 studies 

examined samples of the placenta, breast milk, umbilical cord, and amniotic fluid, and all tested 

negative except one amniotic fluid sample. It was confirm that the course of COVID-19 in 

pregnant women resembles that of other populations. However, there is not sufficient evidence 

to establish an idea that COVID-19 would not complicate pregnancy. 

Systematic Reviews on Pregnants Vaccinated Against COVID-19 

A strategy for the defense against infectious diseases is the vaccinations which decrease 

numbers of infected individuals and deaths. On time and pervasive COVID-19 vaccinations 

produce a positive societal impact. Delayed vaccinations increase optimal level of doses 

administered and COVID-19 negative effects in society (Coccia, 2022). 

Review of Leik et al., (2021) summarised the rate of COVID-19 infection, maternal antibodies 

responsiveness, placenta antibody transmission, and adverse events after COVID-19 

vaccination in pregnancy to evaluate mRNA vaccines. Potential COVID-19 infection in 

pregnant women can be prevented by mRNA-based vaccinations.  mRNA vacciness were 

effective and regarded safe for reducing the severity of COVID-19 infection in pregnancy. 

Injection-site discomfort, tiredness, and migraine were the most prevalent side effects, but these 

were temporary. Adaptive immunity was more significant after booster vaccination with 

improved placental antigen transmission. Longer delay between first immunization and birth 

was linked to higher fetal IgG antibody level and lower antigen transmission. 

 

CONCLUSİONS 

Review shows that vertical transmission is rare but possible. SARS-CoV-2 infection increases 

the risk of maternal, fetal, and neonatal complications. The immunology of pregnancy is 

complex and poorly defined. During the complex process of pregnancy, macrophages secrete 

many cytokines/chemokines and play pivotal roles in the maintenance of maternal-fetal 

tolerance. The vertical transmission rate calculated by SARS-CoV-2 nucleic acid tests were 

between 0-4% in pregnant women in published different systemic reviews. Fever and cough 

were the most common symptoms both in pregnant and non-pregnant COVID-19 patients. The 

clinical characteristics of COVID-19 pneumonia in pregnant women were similar to those 

reported for non-pregnant adult patients who developed COVID-19 pneumonia. Findings 

suggest that there is currently no evidence for intrauterine infection caused by vertical 

transmission in women who develop COVID-19 pneumonia in late pregnancy. 
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ÖZET 

Eğitim, bireylere, istendik davranışların uzman desteğinde kazandırılmaya çalışıldığı çok 

önemli özellikler taşıyan bir süreçtir. Bu sürecin yaş ve gelişim dönemlerine göre formal bir 

eğitim yaşantısıyla kazandırılmasının önemi ise çok daha büyüktür. Amaçlı ve formal, yüz yüze 

ve okul yaşantıları aracılığıyla gerçekleştirilecek bir eğitimin öğrencilere edindirebileceği 

kazanımların hem bireysel hem de toplumsal olarak getirilerinin daha fazla olduğu kabul 

edilmesi gereken bir gerçektir. Özellikle temel eğitimin topluma ve öğrencilere sağlayacağı 

sosyal getirilerin çok daha üst düzeyde olduğu kabul görmektedir. Bu açıdan temel eğitim 

dönemi bir bütün olarak ele alındığında bireyin fizyolojik, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi 

açısından telafisi oldukça güç olan kazanımların elde edildiği bir dönemdir. Sözü edilen gelişim 

alanlarının desteklenmesi noktasında temel eğitim dönemi yaş aralığındaki çocukların okul 

eğitimine katılımlarının önemini ortaya koyan birçok akademik çalışma mevcuttur. Bu 

bağlamda Türkiye’de okul öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemindeki okullaşma oranlarının 

gelinen noktada ne durumda olduğu ve OECD ülkelerinin ortalamasına kıyasla hangi düzeyde 

kaldığı gibi soruların cevaplanmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. Bununla beraber 

küresel korona virüs (COVID-19) salgınının Türkiye’deki okullaşma oranlarını nasıl etkilediği 

önem arz eden bir başka konudur. Okul öncesi dönemi okullaşma oranları ilköğretim dönemine 

kıyasla çalışmalara daha fazla konu olmaktadır. Özellikle Türkiye’deki okul öncesi dönemi 

eğitiminin zorunlu ve ücretsiz olup olmaması gerektiğine dair tartışmalar yoğun bir şekilde 

devam etmekle beraber son olarak 2021 yılının Aralık ayında gerçekleşen 20. Milli Eğitim 

Şurası’nda bu konu gündeme taşınmıştır. Öte yandan temel eğitim dönemindeki okullaşma 

oranları kadar bu dönemdeki öğrencilerin göstermiş olduğu devamsızlık davranışının 

irdelenmesinin bir diğer dikkat edilmesi gereken konu alanı olduğu düşünülmektedir. Okul 

öncesi dönemde daha çok çocuğun okula uyum sürecinde veya hastalık, adres değişikliği gibi 

çocuktan kaynaklanan zaruri sebeplerle gösterilen devamsızlık davranışları, ilkokul ve ortaokul 

döneminde yerini genellikle çocuğun keyfi gösterdiği devamsızlık davranışlarına 

bırakmaktadır. Çocuğun devamsızlık problemine neden olan etmenlerin tespit edilmesi ve buna 

yönelik çözüm yollarının ortaya koyulmasının literatürdeki önemli bir boşluğu dolduracağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Temel Eğitim, Okullaşma Oranları, Devamsızlık Problemleri. 
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AN OVERVIEW OF SCHOOLING RATIOS AND THE PROBLEMS OF 

ATTENDANCE IN THE BASIC EDUCATION PERIOD IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

Education is a process with very important features in which individuals are tried to gain the 

desired behaviors with the support of experts. The importance of acquiring this process through 

a formal educational experience according to age and developmental periods is much greater. 

It is a fact that should be accepted that the benefits that a purposeful and formal, face-to-face 

and school life education can provide to students are more beneficial both individually and 

socially. It is accepted that the social benefits that basic education will provide to the society 

and students are at a much higher level. In this respect, when the basic education period is 

considered as a whole, it is a period in which gains that are very difficult to compensate for the 

physiological, mental, spiritual and social development of the individual are achieved. There 

are many academic studies that reveal the importance of children's participation in school 

education in the basic education period at the point of supporting the aforementioned 

development areas. In this context, it is thought that it is important to answer questions such as 

what the schooling rates in the pre-school, primary and secondary school periods are in Turkey 

and at what level they are compared to the average of OECD countries. However, how the 

global corona virus (COVID-19) epidemic affects schooling rates in Turkey is another 

important issue. Schooling rates in preschool period are more subject to studies compared to 

primary education period. Although the discussions on whether the pre-school education in 

Turkey should be compulsory and free of charge continue intensely, this issue was brought to 

the agenda at the 20th National Education Council held in December 2021. On the other hand, 

it is thought that examining the absenteeism behavior of the students in this period as well as 

the schooling rates in the basic education period is another subject that needs attention. 

Absenteeism behaviors, which are mostly shown in the preschool period during the adaptation 

process of the child to the school or due to the necessary reasons arising from the child such as 

illness, change of address, leave their place to the absentee behaviors, which the child usually 

shows arbitrarily, in the primary and secondary school period. It is thought that determining the 

factors causing the child's absenteeism problem and revealing the solutions for this will fill an 

important gap in the literature. 

Keywords: Basic Education, Schooling Rates, Absenteeism Problems. 
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1.  GİRİŞ 

Okul, bireyin kişilik ve karakter gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Genel olarak bireyin 

sosyalleşmesi okul öncesi dönemle başlamakla beraber ilkokul döneminde ağırlık 

kazanmaktadır (Kısakaya ve Özbaş, 2021). Çocuğun okula devam etmesi eğitsel gelişiminin 

yanında kendisinin psiko-sosyal, fizyolojik ve kişilik gelişim alanlarında da sağlık bir gelişim 

göstermesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan çocuğun gizil yeteneklerini ortaya 

çıkartabileceği, ilgilerini fark edebileceği, değerlerini oluşturmaya başlayabileceği temel eğitim 

döneminde okula devamsızlık durumu büyük bir problem teşkil etmektedir. Çocuğun 

bahsedilen gelişimleri için bir basamak görevi gören okul, devamsızlık davranışı durumunda 

birçok gelişim aşamasının ertelenmesine veya ortaya çıkmamasına sebebiyet vermektedir.  

Türkiye’de zorunlu eğitimin ilk adımı olan ilkokullarda ve sonrasındaki ortaokul basamağında 

genel olarak okullaşma oranının yüksek olduğu gözlemlenmekle birlikte okul öncesi dönemde 

halen istenilen seviyeye ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Zorunlu eğitim kapsamına alınmayan 

okul öncesi eğitim dönemi, çocuğun doğumdan ilkokula başlamasına kadarki geçen süre zarfını 

kapsamaktadır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş ve gündüz bakım 

evleri ile Milli Eğitim Bakanlığı himayesindeki anaokulları vasıtasıyla birçok çocuk akranları 

ile birlikte zaman geçirip eğitim görmektedir. Özellikle 5 yaş grubu çocukların okul öncesi 

eğitim dönemine yoğun katılım gösterdiği bilinmektedir ancak diğer yaş gruplarında istenilen 

oranlardan oldukça uzak bir katılım mevcuttur. Okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz eğitim 

kapsamına alınmasının bu oranları oldukça yükselteceği düşünülmektedir.   

 

2. TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE OKULLAŞMA ORANLARI 

Türkiye’de okul öncesi eğitiminde okullaşma oranları genel olarak yıllar içerisinde belirli bir 

artış göstermiştir. Bakıldığında son on yıl içinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı dalgalı 

bir grafik göstermekle birlikte oransal olarak sistematik bir yükselen profil çizmektedir. 2012-

2013 eğitim yılında 3-5 yaş arasındaki erken çocukluk döneminde okullaşma oranı %26,63 iken 

bu oran 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde %41,78’i bulmuştur. Aynı şekilde 2012-

2013 yılı eğitim öğretim döneminde 5 yaş grubundaki çocuklarda okullaşma oranı net %39,72 

iken bu oran 2016-2017 eğitim öğretim yılında %58,79’u bulmuş, 2019-2020 yılı eğitim 

öğretim dönemine gelindiğinde ise %71,22 gibi OECD ülkelerinin ortalama değerlerine 

yaklaşan bir oran yakalanmıştır. Ancak son bir yıl içinde söz konusu okullaşma oranlarında sert 

bir düşüş yaşanmıştır. Küresel ölçekte neredeyse tüm dünyadaki okula devam ve okullaşma 

oranını etkileyen COVID-19 korona virüs salgınının, Türkiye’de de okul öncesi eğitim öğretim 

kurumlarının son bir yıl içerisindeki okullaşma oranlarındaki düşüşüne sebebiyet verdiği 
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düşünülmektedir. Oranlar karşılaştırıldığında 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi 

eğitiminde Türkiye’deki okullaşma oranı 3-5 yaş arasındaki çocuk grubunda net %41,78 iken 

bu oran 2020-2021 döneminde %28,35’e düşmüştür. Buna benzer olarak okul öncesi eğitimi 

alan 5 yaş grubundaki çocuklarda 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminde okullaşma oranı 

net %71,22 iken bu oran 2020-2021 yılı döneminde %56,89’a gerilemiştir(Milli Eğitim 

Bakanlığı [MEB], 2021). 

 

3. TÜRKİYE’DE İLKOKUL VE ORTAOKUL DÜZEYİNDE OKULLAŞMA 

ORANLARI 

İlkokul ve ortaokul dönemine gelindiğinde ise yıllar arasında birbirine çok daha yakın, belirgin 

bir artış veya azalıştan bahsedemeyeceğimiz oranlar söz konusudur. Bunanla beraber 

Türkiye’de ilköğretimdeki okullaşma oranı OECD ülkelerinin ortalamasına oldukça yakındır. 

Son on yılın oranlarına dikkat edildiğinde 2010-2011 yılı eğitim öğretim döneminde 

ilköğretimde okullaşma oranı %98,41 olmuştur. 2012-2013 döneminde uygulamaya konulan 

Türk eğitim sistemindeki yeni kanun(4+4+4) değişikliği sonucunda aynı yıl zorunlu eğitimin 

ilk dört yılını kapsayan ilkokul bölümünde okullaşma oranı %98,86 olarak tespit edilmiştir. 

Ortaokullardaki okullaşma oranı ise bu dönemde %93,09 olmuştur. Son olarak 2020-2021 

yılındaki oranlar ele alındığında ilkokullardaki okullaşma oranları %93,23’e gerilemiş, 

ortaokullarda da %88,95 ile son yılların en düşük okullaşma oranı tespit edilmiştir(MEB, 2021).  

Küresel Korona virüs(COVID-19) Salgınının Türkiye’deki Okullaşma Oranlarına Etkisi 

2020-2021 döneminde Türkiye’deki genel olarak tüm eğitim basamaklarında görülen düşüşün 

daha önce bahsedildiği gibi küresel korona virüs salgınından(COVID-19) kaynaklandığına dair 

görüşler mevcuttur. Küreselleşen dünyada yaşanan mevcut korona virüs salgını, birçok 

sektörde kriz oluşturduğu gibi eğitim sektörünü de sekteye uğratmıştır. Eğitim ve öğretimin 

kesintiye uğramaması için çeşitli çözümler aranmıştır. Yüz yüze eğitime çoğu ülkede ara 

vermek zorunda kalınırken hibrit eğitim veya uzaktan/online eğitim modelleri vasıtasıyla 

kayıplar en aza indirgenmeye çalışılmıştır(Şahan, Parlar, 2021).   Öte yandan Türkiye’de salgın 

dönemi devam ederken okulların yeniden yüz yüze eğitime başlayarak hizmet vermesinin 

önümüzdeki yıllarda okullaşma oranlarında daha da düşüş yaşanmasına engel olacağı 

düşünülmektedir. 

 

4. TÜRKİYE’DE TEMEL EĞİTİMDE DEVAMSIZLIK PROBLEMLERİ 

Okula devamsızlık problemi temel eğitim döneminde en sık karşılaşılan ve sorun teşkil eden 

durumlardan birisidir. Öğrenci, veli veya yaşam şartları gibi pek çok sebepten kaynaklanabilen 
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devamsızlık durumu çocuğun eğitsel süreçlerden geri kalmasına ve kazanımlarının eksik 

olmasına neden olmaktadır. 

“MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeği”ne (2014)  göre okul öncesi 

eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip 

ortaokullarında ise okul yönetimi vasıtasıyla devamsızlıklar kayıt altına alınır ve e-Okul 

sistemine işlenir. Okul öncesi eğitim kurumlarında kayıtlı olan çocukların kurumlarına düzenli 

bir şekilde, günlük eğitimlerini aksatmayarak devam etmelerini sağlamak gerekmektedir. Fakat 

özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların gelişim özelliklerine ve 

sosyal uyum düzeylerine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı 

ile okula günlük devam sürelerinde esneklik sağlanabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında 

özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisine okul müdürlüğünce 

konuyla alakalı yazı ile uyarıda bulunulur. Buna rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula 

gelmeyen veya devam ettiği halde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların okuldaki 

kayıtları silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. İlköğretim kurumlarında ise 

öğrencilerin okula devamları zorunludur. Yönetmelik gereğince öğrenci velisi, okul yönetimi, 

il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler ilkokul ve 

ortaokul dönemindeki öğrencilerin okula devamlarını sağlamakla yükümlüdürler. Öğrencilerin 

geçerli bir mazereti varsa ve velinin onayı bulunuyorsa bir öğretim yılı içerisinde öğrenciye 

okul yönetimi tarafından 15 güne kadar izin verilebilir. 

Okul öncesi ve ilköğretim döneminde öğrenci devamsızlıkları konusu ile ilgili Türkiye’de 

yapılan akademik çalışmalara bakıldığında çoğu araştırmacının devamsızlıkların nedenleri ile 

ilgili bilgi edinmeye çalıştığı görülmektedir. Özbaş (2010) tarafından yapılan “İlköğretim 

Okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri” başlıklı çalışmada Ankara’nın Yenimahalle 

ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda eğitim gören 3. sınıf öğrencilerine devamsızlık 

nedenlerini konu edinen bir ölçek uygulanmış ve okul yönetiminin öğrencilerin okula devam 

sağlaması açısında yapılmasına ihtiyaç olan görevlerin ortaya koyulması amaç edinilmiştir. 

Çalışmanın neticesinde öğrenci devamsızlığının asıl sebebinin aile faktöründen kaynaklandığı 

sonucu elde edilmiş, devamsızlık yapan birçok öğrencinin ebeveyninin çocuğunun çalışıp para 

kazanmasını ve ailesine maddi gelir sağlamasını istediği öğrenilmiştir. Diğer bir devamsızlık 

sebebinin de bazı ailelerin çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğu tespit 

edilmiştir.  Uzun ve Bütün (2015) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise okul öncesi 

eğitimde ve ilkokulda Roman çocuklarının okula devamsızlık nedenlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Roman muhitlerinde görev yapan 15 okul öncesi ve ilkokul 

öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar hemen her sınıftan 
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devamsızlık yapan öğrencilerin olduğunu, öğrencilerin bir bölümünün sürekli devamsızlık 

yaptığını, özellikle yılın ilkbahar ve yaz aylarında devamsızlıkların arttığını, devamsızlık yapan 

öğrencilerin sınıf seviyesinden oldukça geri kaldığını ve bu nedenle söz konusu öğrencilerin 

motivasyonlarını da kaybettiklerini belirtmiştir. Devamsızlıkların nedenleri araştırmacılar 

tarafından irdelendiğinde Roman öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda öğrencilerin maddi 

imkânsızlıklar  nedeniyle  okul  öncesi dönemde eğitim  alamadıkları,  ailelerin  çocukların  

eğitim  durumlarıyla  yeteri kadar ilgilenmedikleri ve eğitim alarak çocuklarının iyi bir noktaya 

gelemeyeceği inancı nedeniyle bu çocukların okul eğitiminden geri kaldığı ve okula devam 

etmedikleri saptanmıştır. 

Birçok çocuğun devamsızlığını etkileyen önemli bir sebep olarak öğretmen-çocuk ilişkisi 

gösterilmektedir. Dersleri sıkıcı geçen, otoriter bir şekilde öğrencilerine muamele de bulunan 

öğretmenler, bu durumlarla karşılaşan çocuklarda devamsızlık ve akademik başarısızlık gibi 

olumsuz davranışlara sebep olacaktır(Mercan, 2020). Öğretmen faktörü dışında öğrenci 

devamsızlığına birçok unsur sebep olabilmektedir. Öğrenci kendi sınıf arkadaşıyla veya 

akranlarıyla yaşadığı bir problem sonucu devamsızlık davranışını gösterebilmektedir. Öte 

yandan yaşanılan bölgenin iklim koşullarından yol şartlarına, sağlık sorunlarından okulun fiziki 

şartlarına kadar birçok durum devamsızlık sebebi olabilir. Bu noktada çocuğun okulda geçirdiği 

sürenin verimli değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Çocuğun devamsızlık 

yapmasını önlemek adına okul içi yapılacak etkinliklerle ve sosyal aktivitelerle öğrencinin okul 

hakkında olumlu bir tutum geliştirmesi sağlanmalıdır(Özbaş, 2010). 

Sonuç olarak MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeği’nde de söz edildiği 

gibi öğrencinin devamsızlık durumu veli, öğretmen, okul yöneticisi gibi unsurlar tarafından 

dikkatle takip edilmelidir. Çocuğun devamsızlığı varsa bunun sebeplerini herkes kendi görev 

tanımı çerçevesinde araştırmalı, gerekirse bu konuda çocukla birebir görüşme yapılmalı ve 

çözüm yolları aranmalıdır. Devamsızlık sorunu birçok öğrencinin eğitsel olarak akranlarından 

geri kalmasına sebep olmakta ve ilerleyen süreçlerde bu kayıplar telafisi oldukça zor olan 

durumlara sebebiyet vermektedir. 

 

5. SONUÇ 

Türkiye’de temel eğitim döneminde okullaşma oranları özellikle okul öncesi dönemde son bir 

yıl haricinde düzenli bir artış göstermiştir. Okul öncesi eğitimi teşvik edici politikaların yanında 

bu duruma ailelerin bilinçlenmesi, kadınların iş hayatına daha fazla dâhil olarak anne rolünü 

etkin olarak yerine getirememesi gibi unsurların sebep olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Öte 

yandan okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması gerektiği, bu bağlamda istenilen 
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okullaşma oranına sahip olunacağı düşünülmektedir. Bakıldığında dünya genelinde okul öncesi 

eğitiminin zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır ancak sosyo-ekonomik yönden gelişmiş olan 

ülkelerde okul öncesi eğitimde okullaşma oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

Birçok tarafıyla incelendiğinde ülkelerdeki zorunlu eğitim kapsamında sayılan toplam öğrenim 

yılının gelişmişlik düzeyiyle paralel bir şekilde artış gösterdiği tespit edilmiştir(Kundakçı ve 

Enginer, 2015). Türkiye’deki tarihi süreç içerisinde, yaşam sürdüren birçok çocuk düşük gelir 

düzeyi, yoksulluk, göç, eğitim seviyesi düşük anne ve/veya baba, parçalanmış aile gibi farklı 

demografik özelliklerin bir ya da birkaçıyla birlikte yaşamak durumundadır(Ergin ve Yıldız, 

2015). Bu gibi nedenlerle yakın tarih boyunca okul öncesi eğitimine katılım istenen seviyeye 

gelememiş, ülkedeki okul öncesi okullaşma oranı OECD ülkelerinin ortalamasına kıyasla 

oldukça geri kalmıştır. Ancak günümüze gelindiğinde Türkiye’de okul öncesi eğitimindeki 

okullaşma oranı yıllar içerisinde kademeli bir artış göstermiş, MEB verilerine göre 2019-2020 

döneminde özellikle 5 yaş grubunda %71,22 okullaşma oranı ile OECD ülkelerinin 

ortalamasına yaklaşmıştır (MEB, 2021). Okul öncesi eğitimi mevcut durumda Türkiye’de 

zorunlu olmamakla beraber son yıllarda “zorunlu ve ücretsiz” hale getirilmesine dair birçok 

kesimden çeşitli görüşler ortaya atılmış, son olarak 20. Milli Eğitim Şûrası kapsamında ihtisas 

komisyonlarında konu gündeme gelmiş ve beş yaş okullaşma oranıyla ilgili yakın zaman 

içerisinde bu oranın %100’e ulaştırılmasının gerekliliğine değinilerek ülke genelinde fiziki, 

beşeri ve mali imkânların sağlanmasına yönelik tavsiye kararı alınmıştır. Ayrıca 3-4 yaş grubu 

için eğitim olanaklarına erişim açısından imkanların arttırılması ve 0-3 yaş grubu için de 

bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşım içinde erken çocukluk eğitimi ile bakım 

hizmetlerine erişime kolaylık sağlanmasına dönük çalışmalar yapılması noktasında yine 

oybirliğiyle tavsiyede bulunulmuştur(MEB, 2022). İlköğretim kademelerinde okullaşma 

oranlarında yıllar içerisinde çok yakın farklar görülmekle birlikte oranların oldukça yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle bu dönemde okullaşma oranları istenilen seviyede olmakla 

birlikte öğrencilerin devamsızlık yapma davranışını göstermeleri üzerinde durulması gereken 

bir konu alanıdır. Temel eğitim döneminde öğrencilerin devamsızlık davranışının birçok 

probleme sebebiyet verdiği görülmektedir. Özellikle sosyo-ekonomik ve kültürel sebeplerle 

devamsızlık sorununun yaşandığı okullarda bu sorundan başta öğrenci olmak üzere, öğretmen, 

öğrencinin sınıf arkadaşları ve okul yönetimi gibi okulun bütün paydaşlarının olumsuz 

etkilendiği söylenebilir. Bu noktada ilkokul ve ortaokullarda çocukların göstermiş olduğu 

devamsızlık nedenlerinin özellikle öğretmenler ve okul yönetimi tarafından titizlikle 

araştırılmasının ve bu nedenlerin ortaya koyularak entegre halinde çözüm yolları üretilmesinin 

oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

The endoplasmic reticulum (ER) is an organelle found in all eukaryotic cells that plays a central 

role in protein synthesis and transport, protein folding, lipid and steroid synthesis, carbohydrate 

metabolism, and calcium storage. These functions of the ER are performed by different areas 

such as tubules, sheets and nuclear envelope. ER stress occurs when a cell cannot meet the 

demand to fold residual proteins due to the number of misfolded proteins in the ER lumen. ER 

stress initiates a highly conserved adaptive mechanism called the cell unfolded protein response 

(UPR), which aims to restore homeostasis. But if stress is not reduced, prolonged ER stress can 

cause cell death and inflammation, which can contribute to the pathology of many diseases. 

Inositol-requiring enzyme 1 (IRE1), protein kinase R-like ER kinase (PERK), and activating 

transcription factor (ATF6) proteins sense the accumulation of misfolded proteins and tramsmit 

signal to the cytosol and nucleus to alter transcriptional and translational programs to cope with 

ER stress. When the activations and functions of these proteins are insufficient, persistent UPR 

activation promotes apoptosis to eliminate the irreparably damaged cell. Chronic UPR 

activation plays a role in central nervous system (CNS) diseases such as Alzheimer's disease 

(AD), multiple sclerosis (MS), traumatic brain injury (TBI), stroke, prion disease, Parkinson's 

disease (PH) and Huntington's disease (HH). Many of these CNS disorders involve components 

of misfolded or aggregated proteins. UPR mechanism was investigated in oligodendrocytes, 

neurons and astrocytes from central nervous system cells and ER stress in these cells was 

characterized. It has been suggested to target the UPR signal and the proteins involved in these 

signaling pathways for the treatment of neurodegenerative diseases. In this review, the 

characterization of ER stress in central nervous system cells, the role of ER stress in the 

pathology and prognosis of neurodegenerative diseases and therapeutic targets will be 

discussed. 

Keywords: ER stress, neurodegeneration, UPR, transcription, translation 
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SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HÜCRELERİNDE ER STRESİ VE 

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDAKİ ROLÜ 

 

ÖZET 

Endoplazmik retükulum (ER), tüm ökaryotik hücrelerde bulunan, protein sentezi ve taşınması, 

protein katlanması, lipid ve steroid sentezi, karbonhidrat metabolizması ve kalsiyum 

depolanması işlevlerinin gerçekleşmesinde merkezi bir rol oynayan organeldir. ER'nin bu 

işlevleri, tübüller, tabakalar ve nükleer zarf gibi farklı alanlar tarafından gerçekleştirilir. Bir 

hücre, ER lümenindeki yanlış katlanmış proteinlerin sayısı nedeniyle artık proteinleri katlama 

talebini karşılayamadığında ER stresi ortaya çıkmaktadır. ER stresi sebebiyle hücre 

katlanmamış protein yanıtı (UPR) adı verilen yüksek oranda korunmuş adaptif bir mekanizma 

başlatır ve bu mekanizmayla homeostazın yeniden sağlanması amaçlanır. Ancak stres 

azaltılmazsa, uzun süreli ER stresi hücre ölümüne ve birçok hastalığın patolojisine katkıda 

bulunabilecek inflamasyona neden olabilir. İnositol gerektiren enzim 1 (IRE1), protein kinaz 

R-benzeri ER kinaz (PERK) ve aktive edici transkripsiyon faktörü (ATF6) proteinleri, yanlış 

katlanmış proteinlerin birikimini algılayan ve ER stresi ile başa çıkmak amacıyla 

transkripsiyonel ve translasyonel programları değiştirmek için sitozol ve çekirdeğe farklı 

sinyaller ileten üç proteindir. Bu proteinlerin aktivasyonları ve işlevleri yetersiz kaldığında ise 

kalıcı UPR aktivasyonu, onarılamaz şekilde hasar görmüş hücreyi ortadan kaldırmak için 

apoptozu teşvik etmektedir. Kronik UPR aktivasyonu, Alzheimer hastalığı (AH), multipl 

skleroz (MS), travmatik beyin hasarı (TBI), felç, prion hastalığı, Parkinson hastalığı (PH) ve 

Huntington hastalığı (HH) gibi santral sinir sistemi (SSS) hastalıklarında rol oynamaktadır. Bu 

SSS bozukluklarının çoğu, yanlış katlanmış veya kümelenmiş proteinlerin bileşenlerini 

içermektedir. UPR mekanizması santral sinir sistemi hücrelerinden oligodendrositlerde, 

nöronlarda ve astrositlerde incelenmiş ve bu hücrelerde ER stresi karakterize edilmiştir. 

Nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için de UPR sinyalinin ve bu sinyal yolaklarında yer alan 

proteinlerin hedeflenmesi önerilmiştir. Bu derlemede, santral sinir sistemi hücrelerinde ER 

stresin karakterizasyonu ile nörodejeneratif hastalıkların patolojisi ve prognozunda ER stresin 

rolünden ve terapötik hedeflerden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: ER stres, nörodejenerasyon, UPR, transkripsiyon, translasyon 
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GİRİŞ  

Endoplazmik retikulum (ER), ökaryotik hücrelerdeki en büyük tek yapıdır. Levhalar ve tübüller 

de dahil olmak üzere birbirine bağlı bir dizi şekillerden oluşur ve sürekli bir zar ile birbirine 

bağlı bir ağ olarak tanımlanır. Bu ER alanlarının şekli ve dağılımı, çeşitli integral membran 

proteinleri ve diğer organeller ve hücre iskeleti ile etkileşimler tarafından düzenlenir. Bu 

etkileşimler doğası gereği dinamiktir ve hücre döngüsü veya gelişim durumu, hücre 

farklılaşması, hücre içi sinyaller veya protein etkileşimleri yoluyla hücre içindeki değişiklikleri 

yansıtır. ER tabakalarının ve tübüllerin temel şekillerinin nasıl belirlendiği genel olarak 

bilinmesine rağmen, spesifik hücresel sinyallere yanıt olarak şekil değişikliklerinin veya 

tabakaların tübüllere oranının nasıl meydana geldiği nispeten belirsizdir. Endoplazmik 

retikulumun yapısı ve dinamik doğası, hücrelerdeki birçok işlemde yer almasına izin verir: bu 

işlemler, protein üretimi ve bozulmasını, hücre sinyalleşmesini ve lipitlerin ve yağ 

moleküllerinin sentezini ve dağıtımını içerir (1). 

 

 
Şekil 1: ER Yapısı (2). 

 

ER Stresi ve Katlanmamış Protein Yanıtı 

Salgılanan ve membran-bağlı proteinlerin translasyonu ve işlenmesi endoplazmik retikulumda 

(ER) yapılır. ER içinde, proteinler uygun tersiyer ve kuaterner yapıya katlanarak olgunlaşır ve 

gerekli translasyon sonrası modifikasyonları kazanır. ER, membran lipid üretimi ve hücre içi 

Ca2+'nın düzenlenmesi için de kritiktir. Çoğu zaman, ER içindeki proteinler doğru forma 

katlanamazlar. Ancak hücre, şaperon aracılı katlanma ve ER ile ilişkili bozulma (ERAD) gibi 
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yanlış katlanmış proteinleri ortadan kaldıran içsel kalite kontrol mekanizmalarına sahiptir. 

Bununla birlikte, bu kontrol mekanizmaları aşırı yüklendiğinde, ER lümeninde yanlış katlanmış 

proteinler birikir. Yanlış katlanmış proteinlerin anormal birikimi ve beraberinde ER stresinin 

indüklenmesi birçok hastalıkta ve hücre tipinde gözlenmiştir (3-6). 

ER stresi, bir hücre, ER lümenindeki yanlış katlanmış proteinlerin sayısı nedeniyle artık 

proteinleri katlama talebini karşılayamadığında ortaya çıkar. ER stresi, katlanmamış protein 

yanıtı (UPR) adı verilen yüksek oranda korunmuş adaptif bir mekanizma başlatır. ER stresi 

tarafından uyarılan hücre içi sinyalleme, homeostazı yeniden sağlamayı amaçlar; ancak stres 

azaltılmazsa, uzun süreli ER stresi hücre ölümüne ve patolojiye katkıda bulunabilecek 

inflamasyona neden olabilir (6). 

ER stresi, protein salgılanması için artan bir talep olduğunda fizyolojik koşullarda veya genetik 

mutasyonlar, oksidatif stres, iskemi veya diğer uyumsuz hücresel durumlar nedeniyle ER 

stresinin meydana geldiği patojenik durumlarda geçici olarak ortaya çıkabilir. Fizyolojik ER 

stresi en iyi, pankreas β hücreleri ve antikor üreten B hücreleri gibi yüksek salgılama 

kapasitelerine sahip hücrelerde tanımlanmıştır (7-10). 

 
Şekil 2: ER Stresi ve UPR Sistemi (11). 

 

UPR aktivasyonu, homeostazı sürdürmek için gerekli olmasına ve homeostatik süreçlerde 

açıkça bir rol oynamasına rağmen, hücresel sağlığı korumak için UPR'nin sıkı düzenlenmesi 

çok önemlidir. UPR'nin kalıcı aktivasyonu, diyabet, kanser ve nörodejenerasyon dahil olmak 

üzere birçok hastalıkta rapor edilmiştir (12-14). 
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Şekil 3: UPR Aktivasyonu ve Hastalık İlişkisi (15). 

ER Stres Yanıtının Sinyal Dönüştücüleri 

Yanlış katlanmış proteinlerin birikimini algılayan ve ER stresi ile başa çıkmak için 

transkripsiyonel ve translasyonel programları değiştirmek için sitozol ve çekirdeğe farklı 

sinyaller ileten bilinen üç protein vardır: inositol gerektiren enzim 1 (IRE1), protein kinaz R-

benzeri ER kinaz (PERK), aktive edici transkripsiyon faktörü (ATF6). Bu enzimler, ER'de 

yerleşik protein şaperon glikoz düzenlenmiş protein (GRP78) (bağlayıcı immünoglobulin 

proteini [BiP] olarak da bilinir) ile etkileşim yoluyla inaktif durumlarında korunur. GRP78, 

yanlış katlanmış proteinler tarafından açığa çıkarılan hidrofobik kalıntılara geniş çapta bağlanır 

(16-18). 

 
Şekil 4: ER Stres ve Sinyal Dönüştürücü Proteinler (19). 
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Aşırı miktarda yanlış katlanmış proteinler, GRP78'i PERK, IRE1 ve ATF6'nın luminal 

alanlarından uzaklaştırarak aktivasyona izin verir. PERK ve IRE1, ligand reseptör tipi etkileşim 

yoluyla aktivasyonuna katkıda bulunan yanlış katlanmış proteinlerle de doğrudan etkileşime 

girebilir (20-23). 

Genel olarak, IRE1, PERK ve ATF6, protein şaperonlarının yukarı regülasyonu yoluyla verimli 

protein katlanmasını teşvik etmek ve mRNA ve polipeptitlerin akışını ortadan kaldırarak ER 

üzerindeki katlama yükünü azaltmak için ER lümeni içinde yanlış katlanmış proteinlerin 

birikmesine yanıt olarak aktive edilir. Bu mekanizmalar yetersizse, kalıcı UPR aktivasyonu, 

onarılamaz şekilde hasar görmüş hücreyi ortadan kaldırmak için apoptozu teşvik edecektir (24). 

 

ER Stres ve Nörodejeneratif Hastalıklar 

UPR, homeostazı eski haline getirmek için geçici olarak aktive edilir, ancak kronik UPR 

aktivasyonu, Alzheimer hastalığı (AH), Parkinson hastalığı (PH), multipl skleroz (MS), 

travmatik beyin hasarı (TBI), felç, prion hastalığı, Amyotrofik Lateral skleroz (ALS) ve 

Huntington hastalığı (HH) gibi santral sinir sistemi (SSS) hastalıklarında rol oynar. Bu SSS 

bozukluklarının çoğu, yanlış katlanmış veya kümelenmiş proteinlerin bileşenlerini içerir (25-

29).  

 
Şekil 5: ER Stres ve Nörodejeneratif Hastalık İlişkisi (30). 
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ER Stres ve Alzheimer Hastalığı 

Alzheimer hastalığı (AH), başlıca klinik bulgusu kognitif bozukluk olan yaşa bağlı 

nörodejeneratif bir hastalıktır. Çalışmalar, ER'nin AH'nin patogenezinde ve gelişiminde önemli 

bir rol oynadığını göstermiştir. AH hastalarının beyinlerinde büyük miktarda katlanmamış 

protein biriktiği bulunmuştur. GRP78 protein ekspresyonunun seviyeleri, birikmiş katlanmamış 

proteinlerin seviyeleri ile ilişkilidir; AH'li hastalarda normal kişilere göre daha yüksek GRP78 

seviyeleri gözlenir. AH hastalarının nöronlarında biriken katlanmamış proteinlerin seviyesi, ER 

stres sensörleri p-PERK ve p-IRE1α'nın ekspresyon seviyeleri ölçülerek belirlenebilir. Ek 

olarak, fosforile edilmiş tau proteini ER strese neden olabilir ve AH'nin başlamasını teşvik 

edebilir. Yapılan çalışmalar tau proteininin GRP78, p-PERK ve p-IRE1a proteinlerinin yukarı 

regülasyonunda yer aldığını ortaya koymuştur. Başka bir deyişle, AH hastalarının beyinlerinde, 

büyük miktarlarda katlanmamış protein birikimi ATF6, PERK ve IRE1 yollarını aktive eder, 

GRP78, pPERK ve p-IRE1α proteinlerini yukarı regüle eder ve bir dizi inflamatuar reaksiyonu 

ve apoptotik hücre ölümünü tetikler (31-33).  

ER Stres ve Parkinson Hastalığı 

Parkinson hastalığının (PH) ana patolojik özellikleri, substantia nigra compacta'daki 

dopaminerjik nöronların dejenerasyonunu ve α-sinüklein kümelerinden oluşan Lewy 

cisimlerinin oluşumunu içerir. İnsan PH, genetik veya toksikolojik modellerdeki çalışmalardan 

elde edilen artan kanıtlar, ER stresinin hastalığın ortak bir özelliği olduğunu ve 

nörodejenerasyona katkıda bulunduğunu göstermektedir. PH'nin patogenezi tam olarak 

aydınlatılamamış olsa da, bu sürecin üç gen ve tanımlanmış belirli transpozonlarla ilişkili 

olduğu kanıtlanmıştır. Otozomal dominant mutasyon geni α-sinüklein, erken başlangıçlı ailesel 

PH ile ilişkilidir. PH ile ilişkili mutasyonlara sahip ikinci gen Parkin’dir ve birçok Parkin 

aktivitesi hem ER stres hem de UPR ile ilişkilidir. PH ile ilgili mutasyonlara sahip olduğu 

bilinen son gen, ubikuitin C-terminal hidrolaz L1'i kodlar, bu genin yanlış anlamlı bir 

mutasyonu, PH'nin bazı nadir formlarıyla ilişkilidir. Normal şartlar altında, a-sinüklein çözünür 

formda bulunur ancak bu proteinin anormal katlanması, PH hastalarının substantia nigra 

nöronlarında bulunan a-sinükleinin suda çözünmez olmasına neden olur. ER stres, hücre içi 

proteinlerin doğru katlanmasını kolaylaştıran bir yöntem sağlar; yanlış katlanmış α-sinüklein 

birikimi, PH ve diğer α-sinükleinopatilerde nörodejenerasyon ile mekanik olarak bağlantılıdır 

(34-37). 
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ER Stres ve Multipl Skleroz 

Multipl Skleroz (MS), SSS içinde beyaz madde lezyonlarının uzaysal-zamansal yayılması ile 

karakterize edilen T lenfosit aracılı otoimmün bir hastalıktır. MS'nin etiyolojisi sorgulanmaya 

devam ederken, kan beyin bariyerini veya kan-beyin omurilik sıvısı bariyerini aşan ve kendi 

kendine SSS antijenlerine yönelik bir otoimmün yanıt oluşturan otoreaktif T lenfositleri 

tarafından başlatıldığı düşünülmektedir (38,39). 

MS hastalarından alınan SSS dokusunun gerçek zamanlı qPCR analizi, ER stres belirteçleri 

ATF4, GRP78 ve CHOP'nin MS hastalarının beyaz maddesinde MS olmayan bireylerden 

alınan dokuya göre önemli ölçüde yukarı doğru düzenlendiğini ortaya koymuştur. Bu bulgularla 

uyumlu olarak, aktif MS lezyonlarında çoklu SSS hücre tipleri üzerinde ayrıntılı yarı niceliksel 

immünohistokimyasal ve moleküler analiz gerçekleştiren bir çalışma, GRP78 ve CHOP'un 

astrositlerde, mikroglialarda ve oligodendrositlerde yüksek oranda düzenlendiğini bulmuştur. 

MS lezyonlarında UPR belirteçlerinin yüksek ekspresyonu, bozulmuş ER proteostazı ile aktif 

lezyonların gelişimi arasında olası bir bağlantıya işaret eder (40,41). 

ER Stres ve Travmatik Beyin Hasarı 

Travmatik beyin hasarı (TBH), beyindeki ilk fiziksel hasarı takiben beyin dokusunun ikincil, 

uzun süreli bozulmasından oluşur. Bu ikincil hasar, ilk darbeden çok sonra mevcut olabilir ve 

Ca2+ konsantrasyonunun bozulması, serbest radikal oluşumu, iskemi, ödem, eksitotoksisite ve 

intrakraniyal hipertansiyon gibi birçok komplikasyon içerir ve özellikle Ca2+ 

konsantrasyonunun bozulması, artan protein açılımına ve yanlış katlanmaya neden olur ve ER 

stresi ile sonuçlanır (42,43). Araştırmalar, ER stresinin ardından UPR aktivasyonunun TBH ve 

iskemik inme ile ilgili olduğunu göstermektedir. Örneğin, bir çalışma, sıçanlarda patlama 

kaynaklı travmatik beyin hasarından sonra PERK aracılığıyla ER stresinin arttığını 

bulmuştur (44). Ayrıca, iskemiye benzer düşük oksijen ve düşük besin ortamlarının, IRE1 

aktivasyonu yoluyla ER stresini indüklediği bulunmuştur (45). 

ER Stres ve Prion Hastalıkları 

Prion hastalıkları veya bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler (BSE'ler), hem insanlarda hem de 

hayvanlarda görülen, nadir görülen ilerleyici nörodejeneratif bozuklukların bir ailesidir. Bunlar 

arasında Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD), Gertmann-Straussler-Sheinker sendromu ve 

insanlarda ölümcül ailesel uykusuzluk, koyun ve keçide skrapi, sığırlarda sığır süngerimsi 

ensefalopati (BSE, daha yaygın olarak "deli dana hastalığı" olarak bilinir) bulunur. Prion 

hastalıklarının enfeksiyöz, sporadik ve kalıtsal olmak üzere üç farklı etiyolojisi olmasına 

rağmen, bunların hepsi hücresel prion proteininin (PrP) anormal katlanmasıyla karakterize 

edilir ve bu da anormal proteaz dirençli bir formun gelişmesine yol açar (46). Prion 
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hastalıklarının patogenezindeki ana moleküler olay, normal hücresel α-sarmal prion proteininin 

(PrPC olarak adlandırılır) PrPSc olarak bilinen patolojik, β-sheet bakımından zengin, yanlış 

katlanmış forma dönüştürülmesidir. PrPSc, prion enfeksiyonu için bir belirteçtir. PrPSc 

birikiminin, kaspaz aktivasyonu, ER stresi, otofaji ve kalsiyum düzensizliği gibi prion 

hastalıklarında bulunan özellikler gibi farklı sinyal kaskadları yoluyla toksisiteyi indükleyen 

ER yanlış katlanmış alt tiplerini stabilize edebileceği öne sürülmüştür. ER stresi, yalnızca PrPSc 

seviyelerinin birikmesine yol açarak değil, aynı zamanda prion dönüşümüne duyarlı yanlış 

katlanmış PrPC formunu artırarak prion hastalıklarının patogenezinde önemli bir rol oynar (47-

51). Prion hastalığının hücresel bir modelinde, ATF4'ün aşırı ekspresyonu veya ATF6'nın aktif 

bir mutant formunun, PrP agregasyonunu önlediği bildirilmiştir (52). Genel veriler, prion 

hastalıklarının, PERK yolunun çoğunlukla dahil olduğu ER stres yanıtı ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. 

ER Stres ve Amyotrofik Lateral Skleroz 

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), sadece üst motor nöronları (beyin, beyin sapı ve omurilikte) 

değil aynı zamanda gövde, uzuvlar, baş ve yüz kaslarını kontrol eden alt motor nöronları da 

(kraniyal sinir çekirdekleri ve ön boynuz hücreleri) etkileyen kronik ilerleyici dejeneratif bir 

hastalıktır. Sporadik ALS'nin etiyolojisi belirsizdir, genel olarak metabolik disfonksiyonun 

ALS'de hastalık seyrinin önemli bir modülatörü olduğu, öncelikle süperoksit dismutaz 1'in 

(SOD1) protein kodlayan genlerinin mutasyonuyla ilişkili olduğu kabul edilmektedir. 

Mutasyona uğramış SOD1, esas olarak iki yoldan ER stresine neden olur. İlk olarak, bir SOD1 

mutantı BiP'ye bağlanabilir. Alternatif olarak, SOD1'deki mutasyonlar ERAD'ı inhibe edebilir 

(53-56). SOD1 mutasyonu taşıyan hastaların uyarılmış pluripotent kök hücrelerinden (iPSC'ler) 

türetilen motor nöronların transkripsiyonel analizi, ER stresinin yüksek olduğunu ve UPR 

belirteçlerinin yukarı doğru düzenlendiğini göstermiştir (57). 

ER Stres ve Huntington Hastalığı 

Huntington hastalığı (HH), keşfinden yaklaşık 35 yıl sonra tedavisi olmayan nörolojik 

bozukluklardan biridir. Progresif motor ve kognitif bozuklukları olan otozomal dominant 

nörodejeneratif bir hastalıktır. İyi çalışılmış genetik yoluna rağmen, hastalığın başlangıcı ve 

ilerlemesinin hücresel mekanizmaları, toksisite kazanımına yol açan çeşitli faktörleri içerir ve 

oldukça karmaşıktır. Moleküler düzeyde, HH'nin nedeni, insan HTT geninin ekson 1 içindeki 

CAG trinükleotid tekrar genişlemesidir. Mutasyona uğramış gen, poliglutamin tekrarları ile 

mutant Huntingtin (mtHTT) proteinine çevrilir (58). mHtt oligomerleri, endoplazmik retikulum 

(ER) ile ilişkili bozunmayı (ERAD) inhibe eder ve endoplazmik retikulum (ER) stresini 

indükler (59).  
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Tedavi Yaklaşımları 

UPR yolunu hedeflemek, nörodejeneratif hastalıklar gibi bozukluklarla ilişkili ER stres yanıtını 

kontrol etmek için değerli bir terapötik strateji olabilir. Son zamanlarda, farklı moleküler 

mekanizmalar yoluyla UPR'yi hedefleyebilen birçok kimyasal bileşik ve küçük molekül 

tanımlanmış ve test edilmiştir. Kimyasal Şaperonlar, GSK2606414, ISRIB, Guanabenz, 

Sephin1, Trazodon Hidroklorür ve Dibenzoilmetan, salubrinal, Kinaz Engelleyici RNaz 

Zayıflatıcılar (KIRA) ve N-[2-hidroksi-5-metilfenil)-3-fenilpropanamit gibi bileşik 

moleküllerin UPR mekanizmasındaki etkileri Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6: UPR Yolağını hedefleyen bileşik ve moleküller (60). 

 

Mevcut UPR'yi hedefleyen ilaçların ve bileşiklerin uygulanmasının uzun vadeli sonuçlarının, 

klinikte kullanmaya geçmeden önce belirlenmesi gerekmektedir. Sinir sisteminin bazal motor 

ve bilişsel işlevleri için UPR'nin manipüle edilmesinin sonuçlarına özellikle dikkat edilmelidir. 

Ayrıca UPR'nin glioma tümörlerinin büyümesinin sürdürülmesinde rolü vardır, bu nedenle 

UPR'nin uyarılması glioma riskini artırabilir ve bu yönü uzun süreli çalışmalarda 

değerlendirilmelidir (61). 
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SONUÇ  

ER stresi, AH, PH, ALS ve prion hastalıkları gibi yanlış katlanmış proteinlerin ve agregatların 

birikmesiyle karakterize edilen birçok nörodejeneratif bozuklukta önemli bir rol oynar. İn vivo 

ve in vitro nörodejeneratif hastalık modellerinden elde edilen kanıtlar, hastalıkla bağlantılı 

belirli yanlış katlanmış proteinlerin birikmesinin nöronal ve sinaptik işlev bozukluğuna yol 

açtığını göstermiştir. Bir dizi nörodejeneratif bozukluğu tedavi etmek için UPR yollarını 

hedeflemek umut vericidir. UPR ile ilgili moleküllerin sinyal yollarının ve fizyolojik 

fonksiyonlarının tam olarak anlaşılması, yeni terapötiklerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 
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ABSTRACT 

Variable Number Tandem Repeat (VNTR) is an encompassing term for a DNA sequence motif 

that is repeated several times in the genome continuously and that are inherited in a Mendelian 

fashion. VNTR sequences can affect the translational efficiency and stability of mRNA and 

regulate their activities by changing the structure of proteins. Because of these important roles, 

VNTR, they can be proposed to be fine tuners of gene expression. In this study, VNTR 

polymorphisms of 86 base pairs in the second intron of the IL-1 receptor antagonist (IL-1RN) 

and 70 base pairs in the third intron of the interleukin-4 gene (IL-4) were studied in patients 

with schizophrenia and bipolar disorder, with genotypes/alleles among healthy individuals. It 

was investigated whether there was a difference in terms of frequency. A sample of 127 patients 

with schizophrenia, 107 patients with bipolar disorder, and 204 healthy volunteers were 

included in the study. Genomic DNA isolation was performed from blood samples taken from 

all groups. Polymerase Chain Reaction (PCR) method was used for genotype and allele analysis 

of IL-1RN and IL-4 VNTR polymorphisms. Statistical analyzes were performed in IBM SPSS 

version 21.0 program. Our results showed that IL-1RN and IL-4 genotype distributions and 

allele frequencies of patients with schizophrenia were not significantly different from the 

control group. Again, IL-1RN and IL-4 genotypes and allele frequency distributions of patients 

with bipolar disorder were not found to be significantly different from the control group. In 

conclusion, it was concluded that VNTR polymorphisms of IL-1RN and IL-4 genes are not risk 

factors for the development of schizophrenia and bipolar in Turkish patients. Further studies 

with larger groups and different ethnicities are needed to determine the impact of IL-1RN and 

IL-4 VNTRs on the risk of developing schizophrenia and bipolar. 

Keywords: Schizophrenia, bipolar disorder, inflammation, IL-1RN, IL-4, VNTR, PCR, DNA 
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ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUKTA IL-1 RESEPTÖR ANTAGONİSTİ (IL-

1RN) VE İNTERLÖKİN-4 (IL-4) VNTR POLİMORFİZMLERİ: TÜRK 

TOPLUMUNDA BİR İLİŞKİ ÇALIŞMASI 

 

 

ÖZET 

Değişken Sayı Tandem Tekrarlar (VNTR), genomda sürekli olarak birkaç kez tekrarlanan ve 

Mendel tarzında kalıtılan bir DNA dizisi motifi için kapsamlı bir terimdir. VNTR dizileri 

mRNA’nın translasyonel verimini ve stabilitesini etkileyebilir ve proteinlerin yapısını 

değiştirerek aktivitelerini düzenleyebilirler. Bu önemli rollerinden dolayı VNTR 

polimorfizmlerinin, gen ekspresyonunun ince ayarlayıcıları oldukları söylenebillir. Bu 

çalışmada, IL-1 reseptör antagonistinin (IL-1RN) ikinci intronunda 86 baz çiftlik ve interlökin-

4 geninin (IL-4) üçüncü intronunda 70 baz çiftlik VNTR polimorfizmleri şizofreni ve bipolar 

bozukluk hastalarında çalışılarak sağlıklı bireylerle aralarında genotip/allel sıklığı açısından bir 

farklılık olup olmadığı araştırıldı. Şizofreni tanılı 127 hasta, bipolar bozukluk tanılı 107 hasta 

ve 204 sağlıklı gönüllüden oluşan bir örneklem çalışmaya dahil edildi. Tüm gruplardan alınan 

kan örneklerinden genomik DNA izolasyonu gerçekleştirildi. IL-1RN ve IL-4 VNTR 

polimorfizmlerinin genotip ve allel analizleri için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi 

kullanıldı. İstatistiksel analizler ise IBM SPSS versiyon 21.0 programında gerçekleştirildi. 

Sonuçlarımız, şizofreni tanılı hastaların IL-1RN ve IL-4 genotip dağılımlarının ve alel 

frekanslarının kontrol grubundan önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdi. Yine bipolar 

bozukluk tanılı hastaların IL-1RN ve IL-4 genotipi ve alel frekans dağılımları kontrol 

grubundan anlamlı olarak farklı bulunmamıştır. Sonuç olarak, IL-1RN ve IL-4 genlerinin 

VNTR polimorfizmlerinin Türk hastalarda şizofreni ve bipolar gelişimi için risk faktörü 

olmadığı sonucuna varıldı. IL-1RN ve IL-4 VNTR'lerin şizofreni ve bipolar geliştirme riski 

üzerindeki etkisini belirlemek için daha büyük gruplar ve farklı etnik kökenlerle daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, bipolar bozukluk, inflamasyon, IL-1RN, IL-4, VNTR, PCR, 

DNA. 
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GİRİŞ 

Şizofreni ve bipolar bozukluklar, dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkileyen ciddi psikiyatrik 

bozukluklardır. Şizofreni, kronik seyirli, psikososyal işlevde önemli bozulmalara neden 

olabilen, bipolar bozukluk ise manik, depresif ve karışık ataklarla karakterize edilen, kronik ve 

nükseden bir seyir izleyen bozukluklardır. Etiyolojilerinde genetik ve çevresel risk faktörlerinin 

birlikte etkisi önemli bir rol oynamaktadır ancak bu faktörlerin hangi biyolojik mekanizmalarla 

etki ettiği hala yeterince anlaşılmamıştır (1-4). Son yıllarda yapılan birçok çalışma, bu 

hastaların proinflamatuar/antiinflamatuar sitokinlerinde veya bunların plazma veya beyin 

omurilik sıvısındaki çözünür reseptör seviyelerinde bir dengesizlik olduğunu bildirmiştir (5,6). 

Ayrıca, araştırmacılar, bağışıklıkla ilgili genlerdeki kusurların da şizofreni ve bipolar bozukluk 

duyarlılığı gösterdiğini bildirmişlerdir (7-9). 

 

 
Şekil 1: İnflamasyon ve İmmün sistemin Şizofreni ile İlişkisi (10). 

 

İnterlökin-1 reseptör antagonisti (IL-1RA/ IL-1RN), herhangi bir sinyal iletimine neden 

olmadan IL-1 reseptörlerine bağlanarak IL-1 aktivitesini engelleyen, doğuştan gelen önemli bir 

sitokindir. IL-1RA'yı kodlayan gen kromozom 2q14'te bulunur ve intron 2’de 86-bp tandem 

tekrarının (VNTR) (rs2234663) değişken sayıları sonucunda ortaya çıkan tanımlanmış bir 

varyant vardır (11,12).  
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Şekil 2: IL-1RA İntron 2 VNTR (13). 

 

IL-1RA VNTR varyantının allel 2'si, in vitro olarak yüksek IL-1β üretimi ile ilişkilidir (14). IL-

1RA ve sTNF-R1'in plazma düzeyleri, şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı hastaların genel 

semptom şiddeti ve psikotik özellikleri ile ilişkili bulunmuştur (15). IL-1RA'nın intron 2'sindeki 

VNTR polimorfizmi, şizofrenideki hastalık duyarlılığı ve aktivitesi ile ilişkilendirilmiştir, 

ancak bildirilen sonuçlar çelişkilidir (16-18). Yine bazı bulgular literatürde IL-1RA'daki VNTR 

polimorfizmi ile bipolar bozukluk arasında pozitif bir ilişki olduğunu düşündürmektedir (19). 

İnterlökin-4 (IL-4), Th2 sitokinlerinin prototipik bir üyesidir ve güçlü bir anti-inflamatuar 

özelliğe sahiptir. Proinflamatuar sitokinlerin üretimini ve etkisini azaltır ve ayrıca B lenfositleri 

tarafından immünoglobulin (Ig)M/IgG'den IgE'ye izotip geçişinde rol oynar. IL-4 geni, 

kromozom 5q31.1 üzerindeki sitokin gen kümesi içinde haritalanır ve üçüncü intronunda IL-4 

geninin ekspresyon seviyesini değiştirebilecek 70 bp'lik bir VNTR polimorfizmi (rs8179190) 

vardır. Bu VNTR polimorfizmi, üç tekrarlı RP1 aleli, iki tekrarlı RP2 aleli ve dört tekrarlı RP3 

aleli olmak üzere üç alel içerir (20-22). Bipolar bozukluk ile ilgili olarak, bir meta-analizde, 

çözünür IL-2 reseptörü, IL-4, sIL-6R ve TNF-α düzeylerinin bipolar bozukluk hastalarında 

sağlıklı deneklere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir (23). Yine IL4 ve IL-10 

düzeylerinin şizofreninin negatif semptomları ile ilişkili olduğu saptanmıştır (24). Bu nedenle, 

bu çalışmalar, IL-4 ile ilişkili anti-inflamatuar immünolojik süreçlerin şizofreni ve bipolar 

bozukluk patofizyolojisinde bir rolü olabileceğini düşündürebilir. 
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Şekil 3: IL-4 İntron 3 VNTR (25). 

 

IL-1RA VNTR polimorfizmleri, şizofreni ve bipolar bozukluk için potansiyel duyarlı 

belirteçler olarak çalışılmış olsa da IL-4 VNTR polimorfizmi ile şizofreni duyarlılığı arasındaki 

ilişki hakkında yayınlanmış bir rapor bulunmamaktadır. 

Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma IL-4 VNTR polimorfizmi ile şizofreni veya bipolar bozukluk 

riski arasındaki olası ilişkiyi araştıran ilk rapordur. Bu nedenle, bu araştırma, şizofreni ve 

bipolar bozuklukta IL-1RA ve IL-4 VNTR polimorfizmleri arasındaki bağlantıyı, bu genlerin 

Türk hastaları ve sağlıklı kontrol grubu arasındaki genotip dağılımını karşılaştırarak araştırmayı 

amaçlamaktadır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma Populasyonu 

Bu vaka-kontrol çalışmasına, 127 şizofreni ve 107 bipolar bozukluk tanısı almış 234 birbiriyle 

ilişkisiz hasta dahil edilmiştir. Klinik olarak anlamlı bir organik bozukluğu, zekâ geriliği veya 

şizofreni veya BP dışında herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. 

Sağlıklı kontrol grubu olarak 204 birbiriyle ilişkisiz, geçmişte veya mevcut psikiyatrik 

bozukluğu veya ailede psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayan katılımcı dahil edildi. Çalışma 

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı (03/22.01.2021). 

Laboratuvar Analizleri 

Tüm katılımcılardan EDTA'lı tüplere periferik kan örneği alındı. Tam kan örneklerinden DNA 

ekstraksiyon kiti ile genomik DNA izole edildi. IL-1RA ve IL-4 genlerindeki VNTR 

polimorfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile incelendi (26,27). PCR ürünleri 

%2’lik agaroz jele yüklenerek yürütüldü ve UV ışık altında genotipleme analizleri yapıldı. 

İstatistiksel Analizler 

İstatistiksel analiz, IBM SPSS sürüm 21.0 (IBM Corp. 2012; Armonk, NY, ABD) kullanılarak 

yapıldı. Hasta grupları ve kontroller arasındaki genotip ve alel frekanslarının karşılaştırılması 
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Pearson ki-kare veya Fisher testi kullanılarak yapıldı. Tüm p değerleri iki taraflı bir modelde 

değerlendirildi ve p < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. %95 güven aralığı ile olasılık 

oranları da değerlendirildi.  

 

SONUÇLAR 

IL-1RA Genotiplemesi 

86-bp tandem tekrar sayısının farklılıklarına göre, çalışma ile üç tip alel tanımlanabildi. 

IL1RN*1 (4 tekrar, 420-bp) ve IL1RN*2 (2 tekrar, 240-bp) en yaygın olarak bulunurken, 

IL1RN*4 (3 tekrar, 326-bp) nadirdi. Hastaların ve kontrol deneklerinin çoğu IL1RN*1 aleli 

taşıyordu. Şizofreni hastalarının IL1-RN genotip dağılımları kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, hastalar ile kontrol grubu arasında genotip ve allel dağılımları arasında 

anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). 

 
Tablo 1: Şizofreni hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-1RA VNTR polimorfizm sıklıklarının 

karşılaştırılması. 

 

Bipolar bozukluk hastalarının IL1-RA genotip dağılımları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 

hasta ile kontrol grubu arasında genotip ve allel dağılımları arasında anlamlı fark bulunmadı 

(Tablo 2). 

  

 IL-1RN Şizofreni Sağlıklı 

Kontrol 

 OR 

 

95% CI p* 

  n= a      (%) n=182 (%)    

Genotip 1/1 48     (38.7) 83       (45.6) 0.753* 0.473-1.199* .231* 

 ½ 47     (37.9) 71       (39.0) 0.954* 0.597-1.526* .845* 

 1/4 6       (4.8)   7         (3.8) 1.271* 0.417-3.877* .673* 

 2/2 23     (18.5)   21       (11.5) 1.746* 0.919-3.317* .086* 

Allel       

 1 149   (60.1) 244    (67.0) 0.740* 0.529-1.035* .078* 

 2 93     (37.3) 113    (31.0) 1.333* 0.949-1.872* .097* 

 4 6       (2.4) 7        (1.9) 1.264* 0.420-3.808* .676* 
an=124, *; Pearson ki-kare 
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Tablo 2: Bipolar bozukluk hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-1RA VNTR polimorfizm sıklıklarının 

karşılaştırılması. 

 

IL-4 genotiplemesi 

Şizofreni hastaları ve kontroller arasında intron 3 VNTR IL-4 genotip frekansları, allel 

frekansları ve risk ilişkisi karşılaştırılmış ve Tablo 3'te özetlenmiştir. Şizofreni hastalarının IL-

4 genotip ve allel dağılımları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, şizofreni hastaları ve kontrol 

grubu arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 3). 

 
Tablo 3: Şizofreni hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-4 VNTR polimorfizm sıklıklarının 

karşılaştırılması. 

 IL-4 Şizofreni Sağlıklı 

Kontrol 

 OR 

 

95% CI p* 

  n= a      (%) n=204 (%)    

Genotip P1/P1 6         (4.7) 5       (2.5) 1.974& 0.590-6.606& .346& 

 P1/P2 34      (26.8) 46    (22.5) 1.256* 0.753-2.095* .383* 

 P2/P2 87      (68.5) 153    (75) 0.725* 0.444-1.184* .198* 

Allel         

 P1 46      (91.9) 56     (93.5)    

 P2 208     (8.1) 352    (6.5) 1.390* 0.908-2.128* .129* 
an=127, *; Pearson ki-kare, &; Fisher's Exact Test. 

 

Bipolar bozukluk hastalarının IL-4 genotip ve allel dağılımları kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, hastave kontrol grubu arasında genotip ve allel dağılımları anlamlı farklılık 

göstermedi (Tablo 4). 

 
Tablo 4: Bipolar bozukluk hastaları ve sağlıklı kontroller arasında IL-4 VNTR polimorfizm sıklıklarının 

karşılaştırılması. 
 IL-4 Bipolar 

Bozukluk 

Sağlıklı 

Kontrol 

 OR 

 

95% CI p* 

  n= a      (%) n=204 (%)    

Genotip P1/P1 5         (4.7) 5       (2.5) 1.951& 0.552-6.894& .321& 

 P1/P2 28      (26.2) 46    (22.5) 1.217* 0.708-2.093* .476* 

 P2/P2 74      (69.2) 153    (75) 0.747* 0.445-1.255* .270* 

Allel      OR   

 P1 38       (17.8) 56      (13.7)    

 P2 176     (82.2) 352    (86.3) 1.357* 0.865-2.128* .182* 
an=107, *; Pearson chi-square, &; Fisher's Exact Test. 

 IL-1RN Bipolar 

Bozukluk 

Sağlıklı 

Kontrol 

 OR 

 

95% CI p* 

  n= a      (%) n=182 (%)    

Genotip 1/1 52     (49.1) 83       (45.6) 1.149* 0.711-1.856* .571* 

 1/2 36     (34.0) 71       (39.0) 0.804* 0.488-1.326* .392* 

 1/4 4       (3.8)   7         (3.8) 0.980& 0.280-3.430& 1.000& 

 2/2 14     (13.2)   21       (11.5) 1.167* 0.566-2.404* .676* 

Allel       

 1 144   (67.9) 244   (67.0) 1.041* 0.725-1.496* .826* 

 2 64     (30.2) 113    (31.0) 0.961* 0.665-1.388* .830* 

 4 4        (1.9) 7        (1.9) 0.981& 0.284-3.390& 1.000& 
an=106, *; Pearson ki-kare, &; Fisher's Exact Test. 
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TARTIŞMA 

Sonuçlarımız, şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarının IL-1RA ve IL-4'ünün fonksiyonel 

VNTR polimorfizm dağılımlarının kontrol grubundan önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdi. 

Kim ve ark. bir Kore popülasyonunda allel 2'nin şizofreni ile ilişkili olduğunu bildirirken (16), 

Zanardini ve ark. IL-1RA allel 1 frekansının şizofrenili İtalyan hastalarda kontrollere göre 

anlamlı derecede yüksek olduğunu belgelemiştir (17). İstatistiksel analizler sonucunda elde 

edilen p değerlerini dikkatle incelediğimizde, IL1RN*2 homozigot ve IL1RN*2 allel 

frekansları şizofreni hastalarında kontrollere göre anlamlı olmayan düzeyde yüksekti. IL1RN*2 

alelinin kronik inflamatuar hastalıklarda ciddi klinik sonuçlarla ilişkili olduğu biliniyordu (28, 

29).  

Şizofreniden farklı olarak bipolar bozuklukta IL-1RA polimorfizminin işlevine ilişkin çok az 

veri vardır. Hosseini ve ark. IL1RN*1/2 genotipinin bipolar bozukluk hastalarında kontrollere 

göre daha yaygın olduğunu belgelemiştir (19). Ancak Kim ve ark. IL-1RA'daki VNTR genetik 

varyasyonunun bir Kore popülasyonunda da bizim çalışmamızda olduğu gibi bipolar bozukluk 

ile ilişkili olmadığını göstermişlerdir (16). 

Çalışmamızda, Türk popülasyonunda IL-4 VNTR polimorfizmi ile şizofreni ve bipolar 

bozukluk riski arasında bir ilişki olmadığını gösterdik. Bildiğimiz kadarıyla literatürde IL-4 

geni VNTR polimorfizmi ve şizofreni veya bipolar bozukluk ile ilgili bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ancak Türkiye'de yapılmış IL-4 VNTR gen polimorfizmi ve diğer 

otoimmün ve inflamatuar hastalık araştırmaları ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Alopesi 

areata, koroner arter hastalığı, diyabetik periferik nöropati, diz osteoartriti, multipl skleroz ve 

tekrarlayan aftöz stomatit ile IL-4 VNTR gen polimorfizmi ilişkileri daha önce Türk 

popülasyonunda incelenmiştir (30-35). 
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Literatürde IL-4 polimorfizminin BP'deki rolünü incelendiği herhangi bir çalışma olmamasına 

rağmen, Brietzke ve ark. bipolar bozukluk hastalarının sitokin düzeyleri (TNF-α, IL-2, IL-4, 

IL-6, IL-10 ve IFN-y) üzerine yaptıkları araştırmalarda, ötimik bipolar bozukluk hastalarında 

sağlıklı bireylere kıyasla IL-4 düzeylerinin arttığını göstermiştir. Bu çalışma aynı zamanda 

sağlıklı kontrollere kıyasla manik durumlarda IL-2, IL-4 ve IL-6 düzeylerinin arttığını ortaya 

koymuştur (36). Toplamda 428 hasta ve 397 sağlıklı kontrol sonuçlarını içeren bir meta-analiz 

de bipolar hastalarında kontrollere göre önemli ölçüde daha yüksek IL-4 seviyeleri göstermiştir 

(37). 

Çalışmamızın gücü, IL-1RA VNTR polimorfizmi daha önce potansiyel duyarlı belirteç olarak 

çalışılmış olmasına rağmen, IL-4 VNTR polimorfizmi ile şizofreni veya bipolar bozukluk riski 

arasındaki olası ilişkiyi araştıran ilk araştırmanın olmasıdır. 

Özetle, şizofreni ve bipolar bozukluğun etyopatogenezi hala çözülmemiş bir psikiyatri 

bilmecesidir. Üstelik kronik inflamasyonun mekanizmasını tam olarak aydınlatmaya çalışan 

teoriler her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, Türk şizofreni 

ve bipolar bozukluk hastalarında IL-4 ve IL-1RA'nın VNTR polimorfizmlerini araştırdık. Bu 

polimorfizmler Türk popülasyonunda şizofreni ve bipolar bozukluğu teşhis etmek için 

kullanılmasa da bu psikiyatrik bozukluklarda farklı inflamatuar yolakların bulunduğunu 

göstermektedir ve bu iki bozukluğun belirlenmesi için aday biyobelirteçleri araştıran ileri 

incelemeler için bir ipucu sağlayabilir. Ayrıca sitokinler ve prognozlar arasında gözlenen ilişki, 

gelecekte yeni terapötik ilaçlar ve kişisel stratejiler için bazı ipuçları sağlayabilir. 
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ÖZET 

Kanser tedavisinin spesifik yöntemlerinden biri olan immünoterapide temel amaç; tümör 

hücresi tarafından baskılanmış olan immün sistemi aktive ederek, tümör hücrelerini tanınır hale 

getirmektir. Ancak bu tedavi yönteminin önemli klinik yararlarının yanısıra, çeşitli yan etkileri 

de bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda klinik önemi giderek artan immün sistem kontrol 

noktası inhibitörlerinin immün sisteme ilişkin; dermatolojik, gastrointestinal, hepatik, endokrin 

ve daha az yaygın olan inflamatuvar olayları içeren yan etkileri mevcuttur. Sistemik yan 

etkilerde ise en fazla; yorgunluk, infüzyonla ilgili reaksiyonlar, diyare, kolit, hepatotoksisite, 

pnömoni, endokrinopatiler, dermatolojik ve mukozal yan etkiler görülebilmektedir. Güncel bir 

tedavi şekli olan immünoterapinin başarısı hem hücresel ürünün üretilebilmesi, hem de güvenli 

uygulanmasına bağlıdır. Özellikle uygulama aşamasında önemli sorumlulukları olan 

hemşirenin; oluşabilecek toksisitelerin yönetimi ve hastanın yakın takibi sürecinde ekip ve 

hasta ile işbirliği içinde olması oldukça önemlidir. Agresif destekleyici tedaviler ve zaman 

zaman yoğun bakım izlemi gerektiren kanser hastalarının izleminde tüm sağlık profesyonelleri 

ve uygulamanın yapıldığı birimdeki hemşirenin bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip 

olması, hastayı kanıt temelli veriler ışığında takip etmesi ve yan etkilerin yönetiminde 

desteklemesi son derece önemlidir.  

Anahtar kelimeler: İmmünoterapi, Kanser, Hemşirelik 
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IMMUNOTHERAPY IN CANCER AND NURSING 

 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of immunotherapy, which is one of the specific methods of cancer treatment; 

is to make tumor cells recognizable by activating the immune system suppressed by the tumor 

cell. However, besides the important clinical benefits of this treatment method, it also has 

various side effects. Immune system checkpoint inhibitors, whose clinical importance has been 

increasing recently, are related to the immune system; Side effects include dermatological, 

gastrointestinal, hepatic, endocrine, and less commonly inflammatory events. In systemic side 

effects, the most; fatigue, infusion-related reactions, diarrhea, colitis, hepatotoxicity, 

pneumonia, endocrinopathies, dermatological and mucosal side effects can be seen. The success 

of immunotherapy, which is a current form of treatment, depends on both the production of the 

cellular product and its safe application. The nurse, who has important responsibilities 

especially during the implementation phase; It is very important to cooperate with the team and 

the patient in the management of toxicities that may occur and in the close follow-up of the 

patient. In the follow-up of cancer patients who require aggressive supportive treatments and 

from time to time intensive care, it is extremely important that all health professionals and the 

nurse in the unit where the application is made have sufficient knowledge and equipment, 

follow the patient in the light of evidence-based data and support the management of side 

effects. 

Keywords: Immunotherapy, Cancer, Nursing 
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GİRİŞ 

Kanser hücreleri, intrinsik veya eksojen faktörlerden kaynaklanan gen mutasyonlarının, 

anormal şekilde hücre artışı ve metastazı sonucu oluşmaktadır. Günümüzde tüm dünyada ciddi 

bir sorun haline gelen kanserin artarak devam etmesi, tedavide daha efektif yöntemlerin 

kullanımını zorunlu hale getirmiştir (1). Cerrahi ve radyoterapi ile her ne kadar tümörlerin yok 

edilmesinde başarı sağlansa da, kanser hücre kalıntısı ve/veya metastaza bağlı hastalığın tekrarı 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tedavilerle kombine bir şekilde kullanılan 

kemoterapi ise, kanser hücreleri ile birlikte sağlıklı hücrelere de zarar verdiği için, günümüzde 

kanser tedavisinde non-spesifik yöntemler yerine, tümöre spesifik tedaviler kullanılmaya 

başlanmıştır (1). Bu yaklaşımların en önemlisi olan immünoterapi ile, dışarıdan verilen 

maddelerle tümörlere karşı immün cevap geliştirilebileceği gibi, vücudun kendi hücreleri ile de 

bu yanıt oluşturulabilmektedir. Özellikle kanser immünoterapisinde; efektör hücre sayısı 

arttırılarak, immün kontrol noktaları modüle edilerek, tümör öldürme ortamı indüklenerek ve 

konağın baskılayıcı mekanizmaları azaltılarak, anti-tümör yanıtı uyarılabilmektedir (2). 

Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan mevcut immünoterapiler; monoklonal antikorlar, 

kontrol noktası inhibitörleri, kanser aşıları, adaptif hücre tedavisi, onkolitik virüs tedavisi ve 

sitokinler olup, bazı kanser türlerinde tek başına etkili olurlarken, bazı tedavilerle kombine bir 

şekilde kullanıldığında etkinlikleri artmaktadır (3).  

 

MONOKLONAL ANTİKORLAR 

Bağlandıkları reseptör üzerinden sinyalizasyon, antikora-bağlı hücresel sitotoksisite ve 

komplemana bağlı sitotoksisite ile tümör hücreleri üzerinde öldürücü etki gösteren Rituximab, 

Alemtuzumab, Trastuzumab, V.Cetuximab ve Bevacizumab gibi (4), monoklonal antikorların, 

kanama ve perforasyon şeklinde lokal yan etkilerinin yanı sıra, bronkospazm, ürtiker, 

hipotansiyon, yüksek ateş, bulantı-kusma ve nefes darlığı gibi infüzyonla ilişkili yan etkiler 

görülmektedir. Ayrıca kalp yetmezliği, hipertansiyon, tromboembolik olaylar ve nadir olarak 

miyokard infarktüsünün de bulunduğu kardiyak, akut respiratuvar distres sendromu, 

pnömonitis ve plevral efüzyon gibi pulmoner, makülopapüler “rash”, seboreik dermatit, akne 

gibi cilt, ürtiker, anjionörotik ödem ve hipotansiyon gibi alerjik reaksiyonlar ile birlikte, 

toksisite, pansitopeni, nötropeni, trombositopeni, anemi ve lenfopeni gibi hematolojik yan 

etkiler sıklıkla görülebilmektedir (5).  
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İMMÜN KONTROL NOKTASI İNHİBİTÖRLERİ 

Kanser tedavisindeki başarısı ile immünoterapinin temelini oluşturan, immün kontrol noktası 

inhibitörleri, efektör T hücrelerini aktive ederek antitümör immün cevabı arttırmaktadır. İlk 

olarak, Leach ve arkadaşları, T hücrelerinin disinhibisyonunu indüklemek ve antitümör immün 

cevabı ortaya çıkarmak için sitotoksik T-lenfosit antijeni 4’ü (CTLA-4) hedeflemesi ile 

başlamış, sonrasında CTLA-4 blokajının, tümör hücrelerine karşı immün cevabı 

güçlendirdiğini gözlemlemişlerdir (6). Metastatik melanomlu hastalarda yapılan bir çalışmada, 

AntiCTLA-4 tedavisinin renal hücreli karsinom, yumurtalık kanseri ve prostat kanserinde, 

sağkalım oranını arttırdığı tespit edilmiştir (6, 7, 8). Kanser immünoterapisinde, bir diğer hedefe 

yönelik tedavi türü, bir koinhibitör molekülü olan programlanmış hücre ölümü-1 (PD1) ve 

programlanmış hücre ölümü ligandı (PD-L1) blokajıdır. Anti-PD-1/PD-L1 monoklonal 

antikorları ile küçük hücreli dışı akciğer kanseri, melanom ve böbrek kanseri tedavilerinde 

kullanıldığında da umut verici sonuçlar elde edilmiştir (6, 9). PD-L1 ile PD-1 ligasyonu esas 

olarak, T hücresi apoptozunu ve aktive edilmiş T hücrelerinin ortadan kaldırılmasını uyarır. 

PD-1, T hücrelerinin, doğal öldürücü (Natural Killer-NK) ve dendritik hücrelerin plazma 

membranında eksprese olur. Tümör hücreleri de, PD-L1'in ekspresyonunu düzenler. Sonuç 

olarak, tümör hücreleri T hücresi tarafından tanınmaktan ve yok edilmekten korunur (6). 

Geleneksel sitotoksik kemoterapiye oranla, daha hafif düzeyde toksisite gösterdiği düşünülen 

immün kontrol noktası inhibitörlerinde uygulanan doza bağlı olarak, ölümle sonuçlanan idrar 

yolu enfeksiyonu gelişebilmektedir. İmmün aktiviteyi arttırarak, çeşitli doku ve organlarda 

immünolojik dengeyi etkiler, yan etkiler ise tedavi süresince ya da tedavi kesildikten sonra, 

herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Etkilerin ortaya çıkış zamanı doku ve organlara göre 

değişim gösterebilmektedir. Dermatolojik etkiler iki-üç hafta içinde, gastrointestinal veya 

hepatik etkiler altı-yedi hafta içinde, pulmoner etkiler ise dokuz hafta içinde, endokrin ile ilgili 

etkiler ise, 10-11 hafta içinde ortaya çıkabilir. Çoğu yan etki hafif derecede olmasına rağmen, 

yaşamı tehdit edici olanlar erken aşamada tanınmalı ve tedavi edilmelidir (10).  

 

AŞILAR 

Günümüzde, kanserle savaşta immün sistemi güçlendirmeye yönelik önemli bir tedavi alanı 

oluşturan aşıların temel amacı; anormal büyüyen kanser hücrelerini tanımak ve yok etmek için 

bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlamaktır. Diğer standart tedavilere kıyasla, tümöre 

spesifik bellek T-lenfositlerini indüklenmesi ve uzun ömürlü antitümör cevaplar gibi avantajları 

bulunmakla birlikte, geçici yükselen vücut ısısı, grip benzeri semptomlar ya da otoimmün 

reaksiyonlar da nadir görülen olarak yan etkileridir (11).  
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ADOPTİF İMMÜNOTERAPİ 

İmmünolojik olarak aktif hücrelerin, hastalık oluşumunu önlemesi ve tedavi amacıyla hastaya 

uygulanmasına adoptif immünoterapi adı verilmektedir. Tedavide kullanılan T hücreleri; tümör 

infiltratif lenfositler (TIL), kanser spesifik T hücresi reseptörü (TCR) ekspresyonu için 

düzenlenmiş T hücreleri ve antikorun ekstraselüler kısmı ile T hücresi reseptörünün sinyal 

mekanizmasını bir araya getiren, kimerik antijen reseptörü (CAR) ekspresyonu için 

düzenlenmiş hücrelerdir. Bu yaklaşımlardan en kolay hazırlanan TIL için, invazif işlem ve 

transfer sonrası yüksek dozda interlökin-2 (IL-2) gerekir. Bu da önemli toksisitelere yol açar. 

Bu yöntemle metastatik melanom ve lenfosit depresyonu bulunan hastaların ön tedavisinde 

başarılı sonuçlar elde edilse de, uygulamadaki sıkıntılara bağlı olarak kullanımı henüz kısıtlıdır 

(1).  

 

ONKOLİTİK VİRÜS TEDAVİSİ 

Virüslerin onkolitik ajanlar olarak kullanımı, insan toksisitesinin az olduğu, geniş bir antikanser 

aktivitesi spektrumuna sahip yeni bir biyolojik ve terapötik ajandır. Tedavide yaygın olarak 

kullanılan herpes simpleks, adenovirüs ve reovirüsün mutant suşları, tümörlerin kendine has 

fenotipi, birkaç gende meydana gelen çoklu mutasyonların doruk noktası olması nedeniyle, 

sonunda anormal sinyal yolakları oluşturduğundan, doğal veya işlenmiş onkolitik virüsler, 

çoğalmaları için bu hücresel sapma sinyallerinden faydalanarak spesifik olarak tümör 

hücrelerini hedef alır, tümör hücresi lizisini ve tümör içindeki dispersiyonu sağlar (12).  

 

SİTOKİNLER  

Sitokinler, immün sistemin bazı hücreleri tarafından üretilen kimyasallar olup, interlökinler, 

interferonlar ve Granulocytemacrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) gibi birçok 

farklı çeşidi bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan interlökin-2 (IL-2), immün sistem 

hücrelerinin hızlı bir şekilde bölünmesine yardımcı olur. Subkutan, intramusküler ve intravenöz 

yollarla uygulanabilen sitokinler, tek başına ya da kemoterapi ve IFN-α (İnterferon-α) ile bir 

arada kullanılabilir. Uygulama dozu ve sıklığına göre çeşitli yan etkileri olup, yaygın olarak 

grip benzeri semptomlar gösterse de, kapiller kaçak sendromu ile ilişkili olarak; jeneralize 

ödem, hipotansiyon, oligüri, plevral effüzyon, pulmoner konjesyon ve batında asite neden 

olabilmektedir (13).  
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SONUÇ VE ÖNERİLER    

Bu bilgiler ışığında, küresel çapta hayatı tehdit eden hastalıklardan biri olan kanserin 

tedavisinde kullanılan immünoterapiler, solid ve hematolojik maligniteler için, umut veren bir 

seçenek olmakla birlikte, ciddi yan etkilere de sahiptir. Bu nedenle, uygulamada öncelik her 

zaman hasta güvenliği olmalıdır. Hastanın takibinde ve tedavinin izleminde ön planda olan 

hemşire, hasta ve bakım veren bireylere tedavi öncesinde mutlaka uygulanan tedavinin içeriği 

ve oluşabilecek yan etikler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmalı, taburculuk sonrasında 

da hastanın genel durumu ve tedaviye uyumu hakkında bilgi almayı sürdürmelidir. Çünkü 

tedavinin başarısı, hücresel ürünlerin üretilebilmesi ve güvenli bir şekilde uygulanmasına 

bağlıdır. Tedavi sırasında ve sonrasında oluşabilecek toksisitelere karşı hasta izlemi ve 

yönetimi oldukça önemli olmakla birlikte, agresif destekleyici tedaviler, zaman zaman yoğun 

bakım izlemi gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu nedenle uygulamanın yapıldığı birimdeki 

hemşirelerin, bu konuda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması için kapsamlı eğitimler 

düzenlenerek, farkındalık oluşturulmasının, klinik yönetimin iyileşmesine de katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir (14, 15). 
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ÖZET 

Obezite, diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların riskini arttırmakla birlikte, küresel 

hastalık yükünün artışından da sorumludur. Bir zamanlar gelişmiş ülkelerin sorunu olarak 

görülen obezite, artık tüm dünyada ve ülkemizde yetişkinler, adölesanlar ve çocuklar için risk 

oluşturmakta, bu nedenle ideal kilonun korunması ile birlikte etkili ve kalıcı yaşam tarzı 

değişikliği ile kilo kaybının sağlanması oldukça önemlidir. Ancak günümüzde obezite 

tedavisinde kullanılan medikal yöntemlerin sınırlı olması nedeniyle hastalar, akupresör gibi 

tamamlayıcı yöntemlere de yönelmektedir. Özellikle literatürde, obeziteye bağlı gelişen 

komplikasyonların ve beden kütle indeksinin azaltılmasında akupresör uygulamasının etkisinin 

kanıtlandığı çok sayıda güncel çalışmalar yer almaktadır. Bu nedenle bu derlemede akupresör 

ile ilgili güncel veriler irdelenerek, obezitenin yönetiminde kullanımı ile ilgili önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Obezite, Akupresör, Hemşirelik 
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EFFECT OF ACUPPRESSOR IN MANAGEMENT OF OBESITY 

 

 

 

ABSTRACT 

While obesity increases the risk of diabetes, cancer and cardiovascular diseases, it is also 

responsible for the increase in the global disease burden. Obesity, which was once seen as a 

problem of developed countries, now poses a risk for adults, adolescents and children all over 

the world and in our country. However, due to the limited medical methods used in the treatment 

of obesity today, patients are also turning to complementary methods such as acupressure. 

Especially in the literature, there are many recent studies that have proven the effect of 

acupressure application in reducing obesity-related complications and body mass index. 

Therefore, in this review, current data on acupressure will be examined and recommendations 

will be made regarding its use in the management of obesity. 

Keywords: Obesity, Acupressure, Nursing 
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GİRİŞ 

Obezite, vücuda besinler aracılığıyla alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasının 

yanısıra vücut yağ kütlesinin, yağsız vücut kütlesine oranının artması ile karakterize kronik bir 

hastalıktır (1).  

Geçmiş dönemlerde gelişmiş ülkelerin sağlık sorunları arasında yer alan obezite, günümüzde 

toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, mortalite ve morbidite üzerinde ciddi tkileri olan bir 

halk sağlığı sorunudur. Obezitenin tanımında, tüm dünyada kabul edilmiş beden kütle indeksi 

(BKİ) terimi kullanılmakta ve BKİ>30 olması “obezite”, BKİ>40 olması “morbid obezite” 

olarak tanımlanmaktadır (2). Obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul eden Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 400 milyon civarında obezite tanısı alan birey 

bulunmaktadır (3). Amerika Birleşik Devletleri’nde 20 yaşın üzerindeki genel nüfusun 

%54,9’unun aşırı kilolu ve %22,5’inin obez olduğu bildirilmiş olup, 2030 yılına kadar bu 

oranın, %50’ye varacağı tahmin edilmektedir. Asya, Afrika ve Avrupa’nın altı farklı bölgesinde 

yapılan ve 12 yıl süren bir çalışmada, obezite oranlarında son 10 yılda %10-30 arasında bir artış 

olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de ise durum batılı ülkelerden çok farklı değildir (4). Türkiye 

Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-II) obezite rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) 

2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi yaş ve cinsiyet dağılımına göre standardize 

edildiğinde, ülkemizdeki 20 yaş ve üzeri yetişkinlerde obezite prevalansının %29,5 (kadın %35, 

erkek %23,9) olduğunu göstermektedir. DSÖ ise 2016 yılında, %29,5 prevalans ile 

Türkiye’nin, Avrupa’da obezitenin en sık görüldüğü ülke olduğunu bildirilmiştir (5).  

Obeziteye neden olan faktörler; genetik, psikolojik ve çevresel olmakla birlikte (2), son 30 yılda 

tüketime teşvik eden çevresel değişiklikler de prevelansı büyük ölçüde arttırmıştır. Bu artışın 

başlıca nedenleri; özellikle ulaşım, eğlence, üretim ve tarım sektörlerinde gelişen teknoloji ile 

birlikte, yaşam biçiminin kolaylaşmasına sekonder olarak fiziksel aktivitenin azalması ve 

beslenme alışkanlıklarının hızla değişmesi sonucunda enerji alımının artmasıdır. Hızlı yenilen 

sağlıksız besinler rafine karbonhidratlardan zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı, enerji-

yoğun beslenme tarzı obeziteye yol açan en önemli faktörlerden birisidir. Yaşamın ilk yıllarında 

anne sütü ile beslenememenin de ileride obezite gelişmesine zemin hazırladığı ileri 

sürülmüştür. Ayrıca teknolojik araç kullanımının yaygınlaşması obezitenin artmasına önemli 

ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde;; yaşlanma, diyabet, hipertansiyon, yaşanılan çevre 

sosyal durum, düşük eğitim düzeyi, fiziksel inaktivite, tütün ve alkol kullanımı gibi faktörlerin 

obezite gelişimine ciddi katkılara bulunmaktadır (5). Kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, 

hipertansiyon, dislipidemi, metabolik sendrom, hormonlar ile ilişkili bazı kanserler ve 

obstrüktif uyku apne sendromu gibi kronik hastalıklar için risk oluşturduğu bilinen obezitenin 
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(6), günümüzde bireysel özellikler dikkate alınarak; yaşam tarzı değişikliği, farmakoterapi, 

bariatrik cerrahi olmak üzere üç tedavi modeli üzerinde durulmaktadır (7). Bunlardan, yaşam 

tarzı değişikliği içerisinde yer alan; sağlıklı yeme planı, fiziksel aktivite ve davranış müdahalesi 

en iyi noninvaziv yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir (8). Obezitenin tedavisinde 

kullanılan bir diğer noninvaziv yöntem ise akupresördür. DSÖ’nün de, destekleyici tedavi 

olarak uygulanmasını önerdiği akupresör (9), Asya’da yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan, Çin 

Tıbbının temellerini oluşturan manipülatif ve beden temelli bir uygulamadır. Bilindiği gibi 

manipülatif ve beden temelli uygulamalar öncellikle, kemikler, eklemler, yumuşak dokular, 

dolaşım ve lenf sistemi üzerine odaklanan uygulamalardır (10). Vücudun kendi kendini 

iyileştirme sürecini harekete geçirmek için, deri yüzeyinde belirli noktalara genellikle parmak 

ve avuç içi kullanılarak uygulanan bir iyileştirme sanatıdır. Bu yaklaşımın temel felsefesi, tüm 

evrende var olan enerji akışları arasında birlik, denge ve uyumu sağlamaya yöneliktir. Bu 

uyumun aynı zamanda vücudun enerji dengesi ve hastalıklardan korunmayı da sağladığı 

düşünülmektedir (9). Geleneksel Çin tıbbına göre tüm organları temsil eden kulaktaki 

akupunktur noktaları iştah, bağırsak motilitesi, metabolizma ve stres gibi duygusal faktörleri de 

etkilemektedir (11). Bu nedenle literatürde özellikle obezite, metabolik sendrom, insülin 

direnci, diabetes mellitus gibi endokrin sistem hastalıklarında kulaktaki mide ve açlık merkezi 

olan Shenmen noktasına akupunktur ve akupresör uygulamasına yer verilmiştir (12). Örneğin 

Cha ve arkadaşları abdominal obezitesi olan bireylerde uyguladığı akupresörün vücut ağırlığı, 

karın çevresi, BKİ ve trigliserit düzeylerini düşürmede etkili olduğunu tespit etmiştir (13). 

Yapılan bir sistematik derlemede, obez bireylere uygulanan kulak akupresörünün, kilo vermede 

etkili olduğu bildirilmiştir (14). Hsieh ve arkadaşlarının, 18-20 yaş aralığındaki bireylere sekiz 

hafta boyunca uyguladığı kulak akupresörünün, genç erişkinlerde ve obez bireylerde kilo 

vermede etkili bir yöntem olduğu görülmüştür (15). Yeh ve arkadaşları da obez bireylere 10 

hafta boyunca uyguladıkları akupresörün kilo vermede etkili olduğu (16, 17). Pitler ve 

arkadaşları ise obez bireylere uygulanan akupresörün kilo vermede zayıf bir etkisinin olduğu 

sonucuna varmıştır (18).  

Akupresörün de içinde bulunduğu tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar, modern tıbbın 

etkisini güçlendirmek amacıyla, insanlığın geçmiş yaşantılarından köken alarak günümüze 

kadar gelen tedavi yöntemleridir. Uzun yıllardır kullanılan bu tedaviler; kullanım kolaylığı, 

ulaşılabilirliği ve maliyet etkin olmaları nedeniyle insanlar tarafından tercih edilebilmektedir.   
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Ancak bu uygulamaların, özellikle metabolik hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde 

hemşirelik girişimlerinde yer alması için kanıt düzeyi yüksek çalışmalara ihtiyaç vardır. Obezite 

tedavisinde sık kullanılan shenmen noktası dışında, hastalıklara özgü uygun akupresör noktaları 

belirlenerek, büyük örneklem gruplarında literatür doğrultusunda iyi tasarlanmış randomize 

kontrollü çalışmalar planlanarak kanıtların arttırılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020-2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada 

KKTC’de okuyan öğrencilerin aile planlaması hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup hazırlanan anket formu online 

olarak öğrencilere ulaştırılmıştır. Araştırmada bir örneklem seçimine gidilmeyerek, evrenin 

tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini, KKTC’de üniversitede 

okumakta olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 270 öğrenci oluşturmuştur. 

İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde, ki-kare ve Fisher-exact ki-kare testleri kullanılmıştır. 

Öğrencilerin; %73’ünün TC vatandaşı, %24,1’inin KKTC vatandaşı, %3’ünün diğer ülke 

vatandaşı olduğu görülmüştür. Öğrencilerin %65,2’ini kadınlar, %34,8’ini erkekler 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin %30’unun cinsel deneyiminin olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

%69,3’ünün aile planlaması hakkındaki bilgileri internetten edindiği saptanmıştır. Öğrencilerin 

%52,2’sinin AP tanımını tam olarak bilmediği saptanmıştır. Cinsel ilişki deneyimi olan 

öğrencilerin (%63) cinsel ilişki deneyimi olmayan öğrencilere (%41,3) göre daha fazla oranda 

AP tanımını bildiği saptanmıştır ( P<0,05). Öğrencilerin en çok duyduğu AP yöntemlerinin 

%22,5 “erkek kondomu”, %20,2 “doğum kontrol hapları” olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

sadece %24,1’i “İsteğe bağlı gebeliğin sonlandırılması yasal olarak 10 haftalık gebeliklere 

kadar mümkündür.” ifadesini “doğru” yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %43’ü “Geri çekme 

etkili bir aile planlaması yöntemi değildir.” ifadesine bilmiyorum yanıtını vermiştir. Erkek 

öğrencilerin (%33,0) kadın öğrencilere (%2,4) oranla ifadeye daha fazla oranda “yanlış” 

yanıtını verdiği saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin %72,2’si gebeliğin oluşma ihtimalinin en 

yüksek olduğu dönemi bilmemektedir. Kadın öğrencilerin  %40,9’unun kullanmayı düşündüğü 

(kullanıyor olduğu) yöntem “doğum kontrol hapı” olurken erkek öğrencilerin %33 ile “erkek 

kondomu” olmuştur. 

Sonuç olarak; öğrencilerin aile planlaması hakkındaki bilgileri yeterli düzeyde değildir. Bu 

nedenle; öğrencilerin aile planlaması konularında bilgi düzeylerini artırıcı ve yaşamlarında 

istendik değişiklikler oluşturabilecek eğitimlere öncelik verilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Aile planlaması, Modern yöntemler, Geleneksel yöntemler 
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DETERMINATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS OF 

UNIVERSITY STUDENTS STUDYING IN TRNC FOR FAMILY PLANNING 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study conducted in the Turkish Republic of  Northern Cyprus between 2020-2021, it was 

aimed to determine the knowledge, attitudes and behaviors of the students studying in TRNC 

about family planning. The research is descriptive and the prepared questionnaire is delivered 

to the students online. By not selecting a sample in the study, it is aimed to reach the entire 

universe. A total of 270 students who were studying at the University in the TRNC and 

volunteered to participate in the study made up the sample of the study. In statistical analysis, 

number, percentage Chi-Square and Fisher-exact Chi-square tests were used. 73% of the 

students were Turkish citizens, 24.1% were TRNC citizens, and 3% were citizens of other 

countries. 65.2% of the students were women and 34.8% were men. It was found that 30% of 

students had sexual experience. It was found that 69.3% of students obtained information about 

family planning from the internet. It was found that 52.2% of students did not fully know the 

family planning definition. It was found that students with experience of sexual intercourse 

(63%) knew the family planning definition at a higher rate than students without experience of 

sexual intercourse (41.3%) (P<0.05). The family planning methods that students heard the most 

were 22.5% “male condoms” and 20.2% “birth control pills". Only 24.1% of students responded 

“correctly” to the statement that “Termination of optional pregnancy is legally possible up to 

10 weeks of pregnancy.” 43% of the students replied that "withdrawal is not an effective family 

planning method" I do not know. It was found that male students (33.0%) answered the phrase 

“wrong” at a higher rate than female students (2.4%) (p<0.05). 72.2% of students do not know 

the period when pregnancy is most likely to occur. The method that 40.9% of female students 

thought (used) was “birth control pill” while 33% of male students were “male condoms".  

As a result, students knowledge of family planning is not sufficient. For this reason, priority 

should be given to trainings that increase the level of knowledge of students in family planning 

and can create the desired changes in their lives. 

Keywords: family planning, Modern methods, traditional methods 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’ne göre 10-19 yaş arası Adölesan, 15-24 yaş arası genç ve 10- 24 

yaş arası ise gençlik dönemi olarak tanımlanmaktadır (World Health Organization [WHO], 

2001). Gençlerin üniversite dönemindeki davranışlarına bakıldığında, kendi yaşamları üzerinde 

daha fazla söz sahibi olmaya başladığı, ilk flörtlerin, ilk duygusal ve ilk cinsel yaklaşımların 

yaşandığı dönem olduğu görülmektedir. Gençler, bu dönemde cinsel yönden aktiftir ya da aktif 

hale gelmeye meyillidir. Cinsel aktivite başlangıç yaşının çoğu ülkede git gide düştüğü 

bilinmektedir (Ersin, 2008, Kaya, 2007). Gençlerin cinsel aktiflik durumları farklı ülkelere göre 

incelendiğinde İngiltere'de 20 yaşına gelmiş genç kadınların %79'unun, Amerika Birleşik 

Devletleri(ABD)'nde ise %71'inin, Fransa'da %67'sinin cinsel ilişki deneyiminin olduğu 

bildirilmektedir. İngiltere'de genç erkeklerin %85'inin,  Fransa'da %83’ünün ve ABD'de 

%81'inin cinsel ilişki deneyiminin olduğu bildirilmektedir. 

Türkiye’de bu konuyla ilgili yeterli bilgi olmasa da üniversite öğrencilerinin cinsel ilişki 

deneyimlerine yönelik araştırma bulguları incelendiğinde oranların %27-%50,3 arasında 

değişiklik gösterdiği görülmektedir (Yılmaz ve diğer., 2010; Siyez ve siyez  ,2007-2009). 

Yapılan araştırmalara göre  öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamasına rağmen cinsel birliktelik 

anında ve sonrasında korunmaya yönelik bilgilerinin yetersiz düzeyde olduğu, büyük bir 

bölümünün cinsellikle ilgili düşüncelerini belirtmekten çekindiği görülmüştür.(Atan, 2012; 

Artan ve Baykan, 2010; Özcebe ve diğer., 2007). Cinselliğin evlilikle bağdaştırıldığı 

toplumlarda evlenmeden cinsel ilişkiye girilmesi gençlerde bu durumu inkâr etme ve gizli 

tutmaya neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise bekâr gençlerin üreme sağlığı hizmeti 

gereksinimi görmezden gelinmektedir (Giray ve Kılıç, 2004). Görmezden gelinen bu 

hizmetlerin eksikliği sonucunda geçlerin birçok sorunla baş başa kaldığı bilinmektedir. 

Gençlerin bilgi ve hizmet eksikliği sonucunda; istenmeyen gebelikler, erken yaşta çocuk sahibi 

olma, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar(CYBE)’a maruz kalma, isteyerek düşükler gibi birçok 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıktığı görülmektedir (Taşkın, 2009; 

Atan ve diğer., 2012; Tapan, 1995). Her yıl yaklaşık 2,0 ile 4,4 milyon adölesan, gebeliği 

sonlandırmak için düşük yapmaya karar vermektedir. Adölesanlar düşüğü erişkinlere oranla 

daha fazla geciktirmekte, eğitimsiz personel ile daha tehlikeli yöntemlerle yapmakta ve daha 

fazla komplikasyon ile karşılaşmaktadır (Olukaya ve diğer., 2001). Gençler, etkili aile 

planlaması yöntemleri kullanarak korunmasız cinsel ilişkinin bu tehlikeli sonuçlardan 

korunabilirler.  

Gençlerin bilgi düzeylerinin artırılması; istenmeyen gebeliklerin, sağlıksız koşullarda yapılan 

küretajların, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi açısından büyük önem 
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taşımaktadır. Bu nedenle üniversite gençliğinin aile planlamasına yönelik bilgi, tutum ve 

davranışlarının belirlenmesine olanak sağlayacak çalışmaların yapılması mevcut 

gereksinimlere yönelik eğitim hizmetlerin planlanması açısından oldukça önemlidir. Bu 

düşünceyle planlanan çalışmamızda üniversite öğrencilerinin aile planlamasına ilişkin bilgi, 

tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Şekli 

Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite öğrencilerinin aile planlaması 

hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmış bir 

çalışmadır. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmada bir örneklem seçimine gidilmeyerek, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, KKTC’ de üniversitede okumakta olan ve araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan toplam 270 öğrenci oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları   

Araştırmanın verileri literatür taranarak araştırmacı tarafından oluşturulan veri toplama formu 

kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formu 3 bölümden ve toplam 39 sorudan oluşmaktadır. 

Araştırmada kullanılan veri toplama formunun birinci bölümünde öğrencilerin bazı sosyo-

demografik özelliklerine ilişkin 10 soru yer almaktadır. İkinci bölümünde öğrencilerin aile 

planlaması yöntemlerine ilişkin bilgilerine yönelik 17 soru yer almaktadır. Üçüncü bölümünde 

öğrencilerin aile planlaması yöntemlerine yönelik tutumlarına yönelik 10 soru yer almaktadır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS (sürüm 22) paket programı kullanılmıştır. 

İstatistiksel analizlerde temel tanımlayıcı istatistikler, yüzdelik Ki kare testi ve Fisher exacts 

Ki-kare kullanılmıştır. 0.05’in altında olan p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Öğrencilerin yarısından fazlasını (%65,2) kadın öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin 

yalnızca %1,5’i evli olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %73’ü TC vatandaşı, %24,1’i KKTC 

vatandaşıdır ve  %30’u (n=81) cinsel ilişki deneyiminin olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin 

çoğu (%83,3) lisans düzeyinde öğrenim görmektedir ve çoğu  (%83,3) sağlıkla ilgili olmayan 

bölümde okumaktadır. Öğrencilerin çoğu aile planlaması hakkındaki bilgileri internetten 

(%69,3) edindiğini belirtmiştir.  (Tablo 1) 
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Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımları 
Özellikler S % 

Yaş grupları 

18-21 126 46,7 

22-25 122 45,2 

26-29 7,4  

30 yaş ve üzeri 2 0,7 

Cinsiyet   

Kadın 176 65,2 

Erkek 94 34,8 

Medeni durum 

Bekar 118 43,7 

Devam eden birlikteliğim var 148 54,8 

Evli 4 1,5 

Uyruk   

TC 197 73 

KKTC 65 24,1 

Diğer 8 3 

Cinsel ilişki deneyimi yaşama durumu 

Evet 81 30 

Hayır 187 70 

KKTC'de yaşadığınız şehir   

Lefkoşa 68 25,2 

Girne 75 27,8 

Gazimağusa 77 28,5 

Lefke 38 14,1 

Güzelyurt 10 3,7 

İskele 2 0,7 

Kayıtlı Olunan Yüksek Öğretim Kurumu 

Önlisans 29 10,7 

Lisans 225 83,3 

Yüksek Lisans 15 5,6 

Doktora 1 0,4 

Gelir düzeyi 

Çok Düşük 4 1,5 

Düşük 20 7,4 

Orta 169 71,5 

Yüksek 66 24,4 

Çok Yüksek 11 4,1 

Sağlıkla İlgili Bölümde Okuma Durumu 

Evet 45 16,7 

Hayır 225 83,3 

Aile planlaması hakkında bilgileri nereden edindiniz? 

Okuldaki eğitimlerde 37 13,70 

Aile 8 3 

Arkadaş çevresi 34 12,6 

İnternet 187 69,3 

Radyo veya televizyon 2 0,7 

Sağlık çalışanları 2 0,7 
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Öğrencilerin yarısından fazlasının (%52,2)  AP tanımını tam olarak bilmediği saptanmıştır. 

Tablo 2. Öğrencilerin AP Tanımını Bilme Durumları 

       Özellikler 
AP ne demektir? 

Biliyor Bilmiyor 

Tüm Öğrenciler 
S 129 141 

% 47,80% 52,20% 

 

Öğrencilerin en çok duyduğu AP yöntemlerinin erkek kondomu  (%22,5) ve doğum kontrol 

hapları (%20,2 ) olduğu saptanırken en az bilinen yöntemlerin diyafram (%0,3) ve spermisit 

(%0,6) olduğu saptanmıştır. 

Tablo 3. Öğrencilerin Duyduğu AP Yöntemlerinin Yüzdelik Dağılımı 

Duyduğunuz AP yöntemleri hangileridir?                    S                  % 

Doğum kontrol hapları  237 20,2% 

Erkek kondomu  265 22,5% 

Kadın kondomu  23 2% 

Rahim içi araç  96 8,2% 

Takvim yöntemi  77 6,5% 

Spermisit  7 0,6% 

Geri çekme  151 12,8% 

Kadında tüplerin bağlanması  77 6,5% 

Erkekte tüplerin bağlanması  10 0,9% 

Norplant  10 0,9% 

Aylık enjeksiyon  51 4,3% 

Diyafram  4 0,3% 

Vajinal duş  52 4,4% 

Ertesi gün hapları  100 8,5% 

Laktasyonel amenore  16 1,4% 

Toplam  1176 100% 

*Çoklu yanıt seçeneği uygulanmıştır. 

 

Öğrencilerin yarıdan fazlasının (%65,2)  küretajın AP yöntemi olmadığını bildiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin tamamına yakınının (%94,1) her cinsel ilişkide yeni prezervatif kullanılması 

gerektiğini bildiği saptanmıştır. Öğrencilerin “Rahim içi araçlar kadına özgü korunma 

yöntemidir” ifadesine verdiği yanıtlar incelendiğinde %56,3’ünün ifadeye doğru, %41,1’inin 

bilmiyorum yanıtını verdiği saptanmıştır. Öğrencilerin  “Takvim yöntemi kullanan çiftler 

ovülasyon zamanı cinsel ilişkiye girmezler” ifadesine verdikleri yanıtlar incelenmiş ve 

öğrencilerin %56,3’ünün doğru, %40,7’sinin bilmiyorum yanıtını verdiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin “İsteğe bağlı gebeliğin sonlandırılması yasal olarak 10 haftalık gebeliklere kadar 

mümkündür” ifadesi verilmiş ve öğrencilerin %64,8’inin bilmiyorum %24,1’inin doğru 

%11,1’inin yanlış yanıtını verdiği saptanmıştır. Öğrencilerin “Geri çekme etkili bir aile 

planlaması yöntemi değildir” ifadesine verdiği yanıtlar incelenmiş ve öğrencilerin %44,1’inin 
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doğru %43,0’ının bilmiyorum %13,0’ının yanlış yanıtını verdiği saptanmıştır. Öğrencilerin 

“Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur” ifadesine öğrencilerin %76,7’sinin doğru 

%17,8’inin “Bilmiyorum” yanıtını verdiği saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunun (%72,2) 

gebeliğin oluşma ihtimalinin en yüksek olduğu dönemi bilmiyor olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin “AP hizmetinin TC Sağlık Bakanlığına Bağlı kuruluşlarda ücretsiz olduğunu 

biliyor muydunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar incelenmiş ve öğrencilerin büyük bir kısmının 

(%81,5) bilmediği saptanmıştır. 

Tablo 4. Öğrencilerin AP Hakkındaki Sorulara Verdiği Yanıtların Yüzdelik Dağılımı 
Özellikler      Tüm Öğrenciler 

  S     % 

Küretaj AP yöntemi değildir 

Doğru 176 65,2 

Yanlış 23 8,5 

Bilmiyorum 71 26,3 

Her cinsel ilişkide yeni prezervatif kullanılmalı 

Doğru 254 94,1 

Yanlış 1 ,4 

Bilmiyorum 15 5,6 

Rahim içi araçlar kadına özgü korunma yöntemidir 

Doğru 152 56,3 

Yanlış 7 2,6 

Bilmiyorum 111 41,1 

Takvim yöntemi kullanan çiftler ovulasyon  

zamanı cinsel ilişkiye girmezler 

Doğru 152 56,3 

Yanlış 8 3,0 

Bilmiyorum 110 40,7 

İsteğe bağlı gebeliğin sonlandırılması yasal olarak                                                                                                        10 

haftalık gebeliklere kadar mümkündür 

Doğru 65 24,1 

Yanlış 30 11,1 

Bilmiyorum 175 64,8 

Geri çekme yöntemi etkili bir aile planlaması yöntemi değildir 

Doğru 119 44,1 

Yanlış 35 13,0 

Bilmiyorum 116 43,0 

Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur 

Doğru 207 76,7 

Yanlış 15 5,6 

Bilmiyorum 48 17,8 

Gebeliğin oluşma ihtimalinin en yüksek olduğu dönem  

Biliyor 75 27,8 

Bilmiyor 195 72,2 

Aile planlaması hizmetinin T.C Sağlık Bakanlığına bağlı                                                       

kuruluşlarda ücretsiz olduğunu biliyor muydunuz? 

Evet 50 18,5 

Hayır 220 81,5 

 

  

777



 

 

Öğrencilerin “Sizce istenmeyen bir gebelik varsa ne yapılmalı” sorusuna verdiği yanıtlar 

incelenmiş ve öğrencilerin %65,9’unun “küretaj yapılmalı” yanıtını verdiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin “aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı siz hangi korunma yöntemini 

seçerdiniz” sorusuna %27,4’ünün  “doğum kontrol hapları” %20,7’sinin “bilmiyorum” 

%18,9’unun “erkek kondomu” yanıtını verdiği saptanmıştır. Cinsiyet dağılımına göre soruya 

verilen yanıtlar incelendiğinde kadın öğrencilerin  %40,9 ile en fazla seçtiği yöntem “doğum 

kontrol hapı” olurken erkek öğrencilerin en fazla seçtiği yöntem %33 ile “erkek kondomu” 

olmuştur. Kadın öğrencilerin ikinci olarak en çok seçtiği yanıt %26,1 ile “bilmiyorum” olurken 

erkeklerin ikinci olarak seçtiği yanıt %30,9 ile “geri çekme” olmuştur. Öğrencilere “aktif cinsel 

hayatınız varsa ya da olsaydı kullanacak olduğunuz aile planlaması yöntemini seçme nedeniniz 

ne olurdu?” sorusu yöneltmiş soruya verilen yanıtlar cinsiyet dağılımlarına göre incelendiğinde 

kadın öğrencilerin (%47,2) en fazla seçtiği yanıt “Etkili bir korunma yöntemi olması” olurken 

erkek öğrencilerin (%41,5) en fazla seçtiği yanıt “Kullanımının kolay olması” olmuştur 

(p<0,05). Öğrencilerin “Sizin idealinizdeki çocuk sayısı kaçtır” sorusuna verdiği yanıtlar 

incelenmiş ve öğrencilerin %64,4’ünün “İki” yanıtını verdiği saptanmıştır. Öğrencilerin “Sizce 

ideal evlenme yaşı kaçtır” sorusuna verdiği yanıtlar cinsiyet dağılımına göre incelendiğinde 

kadın öğrencilerin (%47,7)  erkek öğrencilerden (%9,6) daha fazla 19-24 yaş aralığını seçtiği 

erkek öğrencilerin (20,2) kadın öğrencilerden (%2,3)  daha fazla 31-36 yaş grubunu seçtiği 

saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin “Aile planlaması yöntemlerinin cinsel ilişkiyi olumsuz 

yönde etkilediğini düşünüyor musunuz? Sorusuna verdiği yanıtlar cinsiyet dağılımlarına göre 

incelendiğinde erkek öğrencilerin (%62,8) kadın öğrencilerden (%37,5) daha fazla oranla 

“Evet”  yanıtını verdiği saptanmıştır (p<0,05). 

Öğrencilerin “Sizce aile planlaması yöntemlerinin uygulanmasında sorumluluğu eşlerden 

hangisi almalı?” sorusuna verdiği yanıtlar cinsiyet dağılımına göre incelendiğinde kadın 

öğrencilerin (%18,2) erkek öğrencilere (%6,4) oranla daha fazla oranla “Erkek” yanıtını verdiği 

saptanmıştır (p<0,05). 

Öğrencilerin “Okuduğunuz okulun size aile planlaması hakkında bilgi vermesini ister 

miydiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar incelenmiştir ve öğrencilerin büyük bir kısmının (%73,7) 

“Evet” yanıtını verdiği saptanmıştır.
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Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyete Göre AP Hakkındaki Tutum Sorularına Verdiği Yanıtların Yüzdelik Dağılımı 

Özellikler 

Cinsiyet  

Kadın Erkek 

S % S % 

Sizce istenmeyen bir gebelik varsa ne yapılmalı?  

Gebelik devam etmeli 27 15,3% 22 23,4% 

Küretaj yapılmalı 121 68,8% 57 60,6% 

Bilmiyorum 28 15,9% 15 16,0% 

Aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı siz hangi                                                                                

korunma yöntemini seçerdiniz?  

Takvim yöntemi 3 1,7% 0 0,0% 

Doğum kontrol hapları 72 40,9% 2 2,1% 

Korunmazdım 13 7,4% 22 23,4% 

Rahim içi araç 20 11,4% 0 0,0% 

Geri çekme 2 1,1% 29 30,9% 

Erkek kondomu 20 11,4% 31 33,0% 

Bilmiyorum 46 26,1% 10 10,6% 

Aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı, kullanacak olduğunuz                                                                           

AP yöntemini seçme nedeniniz ne olurdu 

 

 

Fiyatının uygun olması 2 1,1% 1 1,1% 

Partnerimin isteği 21 11,9% 15 16,0% 

Etkili bir korunma yöntemi olması 83 47,2% 8 8,5% 

Kullanımının kolay olması 56 31,8% 39 41,5% 

Yöntem kullanmazdım 14 8,0% 31 33,0% 

Sizin idealinizdeki çocuk sayısı kaçtır  

Hiç çocuk istemiyorum 2 1,1% 2 2,1% 

Bir 24 13,6% 16 17,0% 

İki 123 69,9% 51 54,3% 

Üç 26 14,8% 25 26,6% 

Diğer 1 ,6% 0 0,0% 

Sizce ideal evlenme yaşı kaçtır  

19-24 84 47,7% 9 9,6% 

25-30 84 47,7% 63 67,0% 

31-36 4 2,3% 19 20,2% 

Fikrim yok 4 2,3% 3 3,2% 

KKTC'de aile planlaması yöntemlerinden hangisine 

daha rahat erişim sağlıyorsunuz  

Erkek kondomu 1 ,6% 27 28,7% 

Rahim içi araç 5 2,8% 0 0,0% 

Doğum kontrol hapları 10 5,7% 2 2,1% 

Hiçbirine erişim sağlayamıyorum 2 1,1% 0 0,0% 

Aile planlaması yöntemi kullanmıyorum 158 89,8% 65 69,1% 

Aile planlaması yöntemlerinin cinsel ilişkiyi olumsuz yönde 

etkilediğini düşünüyor musunuz?  

Evet 66 37,5% 59 62,8% 

Hayır 19 10,8% 7 7,4% 

Fikrim yok 91 51,7% 28 29,8% 

Sizce aile planlaması yöntemlerinin uygulanmasında sorumluluğu eşlerden hangisi almalıdır  

Kadın 9 5,1% 7 7,4% 

Erkek 32 18,2% 6 6,4% 

Her ikisi de 135 76,7% 81 86,2% 

Okuduğunuz okulun, size aile planlaması hakkında ücretsiz 

eğitim vermesini ister miydiniz?  

Evet 148 84,1% 51 54,3% 

Hayır 8 4,5% 11 11,7% 

Bilmiyorum 20 11,4% 32 34,0% 
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Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin çoğunluğunu (%74,1) erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%63) cinsel ilişki deneyimi olmayan 

öğrencilere göre (%41,3) daha fazla oranda AP tanımını tam olarak biliyor olduğu saptanmıştır 

(p<0,05). Öğrencilerin cinsel ilişki deneyiminin olup olmamasına göre “İsteğe bağlı gebeliğin 

sonlandırılması yasal olarak 10 haftalık gebeliklere kadar mümkündür” ifadesine verdikleri 

yanıtlar arasındaki ilişki incelenmiş ve cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%44,4) cinsel 

ilişki deneyimi olmayan öğrencilere (%15,3) göre daha fazla oranla doğru yanıtını verdiği 

saptanmıştır (p<0,05). Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%97,5) cinsel ilişki deneyimi 

olmayan öğrencilere göre (%67,7) daha fazla oranda “Prezervatif cinsel yolla bulaşan 

hastalıklardan korur” ifadesine “Doğru” yanıtını verdiği saptanmıştır (p<0,05). 

Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%43,2) cinsel ilişki deneyimi olmayan öğrencilere 

göre (%21,2) daha fazla oranla “Gebelik oluşma ihtimalinin en yüksek olduğu dönem 

hangisidir?” sorusunu doğru cevapladıkları saptanmıştır (p<0,05). 
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Tablo 6. Öğrencilerin Cinsel İlişki Deneyimlerinin olup Olmamasına Göre AP Sorularına Verdikleri Yanıtların 

Yüzdelik Dağılımı 

  Cinsel ilişki deneyiminiz oldu mu? 

Özellikler                        Evet        Hayır 

  S % S % 

Cinsiyet 

Kadın 21 25,90% 155 82,00% 

Erkek 60 74,10% 34 18,00% 

AP ne demek? 

Biliyor 51 63,00% 78 41,30% 

Bilmiyor 30 37,00% 111 58,70% 

İsteğe bağlı gebeliğin sonlandırılması yasal                                                                                                 

olarak 10 haftalık gebeliklere kadar mümkündür  

Doğru 36 44,40% 29 15,30% 

Yanlış 3 3,70% 27 14,30% 

Bilmiyorum 42 51,90% 133 70,40% 

Geri çekme yöntemi etkili bir AP yöntemi değildir 

Doğru 39 48,10% 80 42,30% 

Yanlış 22 27,20% 13 6,90% 

Bilmiyorum 20 24,70% 96 50,80% 

Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur 

Doğru 79 97,50% 128 67,70% 

Yanlış 1 1,20% 14 7,40% 

Bilmiyorum 1 1,20% 47 24,90% 

Gebelik oluşma ihtimalinin en yüksek olduğu dönem 

Biliyor 35 43,20% 40 21,20% 

Bilmiyor 46 56,80% 149 78,80% 

Aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı hangi                                                                                            

korunma yöntemini seçerdiniz? 

Takvim yöntemi 0 0,00% 3 1,60% 

Doğum kontrol hapları 11 13,60% 63 33,30% 

Korunmazdım 19 23,50% 16 8,50% 

Rahim içi araç 7 8,60% 13 6,90% 

Geri çekme 26 32,10% 5 2,60% 

Erkek kondomu 14 17,30% 37 19,60% 

Bilmiyorum 4 4,90% 52 27,50% 

Aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı, kullanacak                                                                             

olduğunuz AP yöntemini seçme nedeniniz ne olurdu? 

Fiyatının uygun olması 0 0,00% 3 1,60% 

Partnerimin isteği 13 16,00% 23 12,20% 

Etkili bir korunma yöntemi olması 22 27,20% 69 36,50% 

Kullanımının kolay olması 23 28,40% 72 38,10% 

Yöntem kullanmazdım 23 28,40% 22 11,60% 

Aile planlaması yöntemlerinin cinsel ilişkiyi                                                                                                      

olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor musunuz? 

Evet 51 63,00% 74 39,20% 

Hayır 14 17,30% 12 6,30% 

Fikrim yok 16 19,80% 103 54,50% 

 

Öğrencilerin “Aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı siz hangi korunma yöntemini 

seçerdiniz” sorusuna verdiği yanıtlar ile öğrencilerin cinsel ilişki deneyimin olup olmaması 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%23,5) olmayan 

781



 

 

öğrencilere göre  (%8,5)  daha fazla oranla "Korunmazdım" yanıtını verdiği saptanmıştır 

(p<0,05). 

“Aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı kullanacak olduğunuz aile planlaması yöntemini 

seçme nedeniniz ne olurdu” sorusuna cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%28,4) cinsel 

ilişki deneyimi olmayan öğrencilere göre  (%11,6) daha fazla oranla "Yöntem kullanmazdım" 

yanıtını seçtiği saptanmıştır (p<0,05). 

 

TARTIŞMA 

İnsan yaşamının temel gereksinimlerinden biri olan cinselliğin sağlıklı bir şekilde yaşanması 

oldukça önemlidir. Gençlik döneminde yeterli bilgiye sahip olmadan yaşanan cinsel deneyimler 

sonucunda; istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalma, sağlıksız ve 

belki de yasal olmayan koşullarda yapılan küretajlar gibi gençleri fiziksel, psikolojik, sosyolojik 

ve ekonomik anlamda etkileyebilecek sorunlar ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin cinsellikle 

ilgileri düşüncelerini belirtmekten çekinmeleri ve belki de cinsel ilişki yaşayıp farklı sorunlarla 

karşılaşıp kendilerini toplumun baskısı nedeniyle ifade etmekte zorlanmaları kendi sorunlarını 

kendilerinin halletmeye çalışması geçlerin omzuna büyük bir sorumluluk yüklemektedir.  (Sevil 

ve diğer., 2012;  Atan, 2012; Artan ve Baykan, 2010; Özcebe ve diğer., 2007). Bu nedenlerden 

dolayı gençlerin aile planlaması ve cinsel sağlık gibi konularda bilgilendirilmesi muhtemel 

sorunların çözümü açısından oldukça önemlidir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde geçlerin AP hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir 

(Duman ve diğer., 2015). Çalışmamıza katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22’dir ve %30’u 

cinsel ilişki deneyiminin olduğunu belirtmiştir. KKTC’de yapılan benzer bir çalışmada bu 

oranın %38,3 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yarısından fazlası (%52,2) AP tanımını 

bilmemektedir.  

KKTC’de yapılan benzer bir çalışmada AP tanımını bilmeme oranının %78,3 olduğu 

görülmüştür ve bu anlamda çalışmamızdaki oran daha düşüktür (Enin, 2014).  Öğrencilerin en 

çok duyduğu yöntemlerin başında erkek kondomu  (%22,5) ve doğum kontrol hapları (%20,2 ) 

gelmektedir. Benzer çalışmalara baktığımızda da ilk iki sırada çoğunlukla bu yöntemlerin 

geldiği görülmektedir (Öztaş, 2013, Yanık, 2019, Kaynar ve diğer. 2005, Ege ve diğer. 2005). 

Öğrencilerin  “Takvim yöntemi kullanan çiftler ovülasyon zamanı cinsel ilişkiye girmezler” 

ifadesine %56,3’ünün doğru, %40,7’sinin bilmiyorum yanıtını verdiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin “İsteğe bağlı gebeliğin sonlandırılması yasal olarak 10 haftalık gebeliklere kadar 

mümkündür” ifadesi verilmiş ve öğrencilerin %64,8’inin bilmiyorum yanıtını verdiği 

saptanmıştır. Benzer bir çalışmada bu oran %49,7 olarak bulunmuştur ve bu anlamda 
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çalışmamızdaki bilmeyen öğrenci oranı daha yüksektir (Demirgöz, 2004). Öğrencilerin 

“Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur” ifadesine verdiği yanıtlar incelenmiş ve 

öğrencilerin %76,7’sinin doğru yanıtını verdiği saptanmıştır. KKTC’de yapılan bir çalışmada 

öğrencilere yöneltilen CYBH’dan koruyan en güvenilir yöntemi öğrencilerin %77,8’inin 

prezervatif olarak belirttiği saptanmıştır ve bu anlamla çalışmamız ile uyumludur. Öğrencilerin 

çoğunun (%72,2) gebeliğin oluşma ihtimalinin en yüksek olduğu dönemi ve AP hizmetinin TC 

Sağlık Bakanlığına Bağlı kuruluşlarda ücretsiz olduğunu bilmiyor olduğu (%81,5) saptanmıştır. 

Benzer bir çalışmada öğrencilerin %49,7’sinin gebe kalınabilecek dönemi bilmediği 

saptanmıştır ve çalışmamızdaki bilmeyen öğrenci oranının daha yüksek olduğu görülmektedir 

(Demirgöz, 2004). Öğrencilere “aktif cinsel hayatınız varsa ya da olsaydı kullanacak olduğunuz 

aile planlaması yöntemini seçme nedeniniz ne olurdu?” sorusu yöneltmiş soruya verilen yanıtlar 

cinsiyet dağılımlarına göre incelendiğinde kadın öğrencilerin (%47,2) en fazla seçtiği yanıt 

“Etkili bir korunma yöntemi olması” olurken erkek öğrencilerin (%41,5) en fazla seçtiği yanıt 

“Kullanımının kolay olması” olmuştur (p<0,05). Öğrencilere “aktif cinsel hayatınız varsa ya da 

olsaydı siz hangi korunma yöntemini seçerdiniz” sorusu yöneltilmiştir. Cinsiyet dağılımına 

göre soruya verilen yanıtlar incelendiğinde kadın öğrencilerin  %40,9 ile en fazla seçtiği yöntem 

“doğum kontrol hapı” olurken erkek öğrencilerin en fazla seçtiği yöntem %33 ile “erkek 

kondomu” olmuştur. Erkek öğrencilerin ikinci olarak seçtiği yanıt %30,9 ile “geri çekme” 

olmuştur. Cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin %74,1’lik kısmını erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır ve cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%32,1) olmayan öğrencilere (%2,6) 

göre daha fazla oranla "Geri çekme" yöntemi yanıtını verdiği saptanmıştır. Bunun yanı sıra 

cinsel ilişki deneyimi olan öğrencilerin (%23,5) olmayan öğrencilere göre  (%8,5)  daha fazla 

oranla "korunmazdım" yanıtını verdiği saptanmıştır. Bu sonuçlar istendik ve beklendik sonuçlar 

değildir. Erkek öğrencilerin AP yöntemi kullanırken kullanımının kolay olmasını istemesi 

sebebiyle kondom ya da geri çekme yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. Geri çekme 

yönteminin etkili bir yöntem olmaması ve bireyin kişisel olarak kendini kontrol etmesine bağlı 

bir yöntem olması sebebiyle riskli bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu nedenle erkek 

öğrencilerin geri çekme yöntemini tercih etmeleri istendik bir durum değildir  (MEGEP, 2014). 

Öğrencilerin “Aile planlaması yöntemlerinin cinsel ilişkiyi olumsuz yönde etkilediğini 

düşünüyor musunuz? Sorusuna verdiği yanıtlar cinsiyet dağılımlarına göre incelendiğinde 

erkek öğrencilerin (%62,8) kadın öğrencilerden (%37,5) daha fazla oranla “Evet”  yanıtını 

verdiği saptanmıştır (p<0,05). Erkek öğrencilerin AP yöntemlerinin cinsel ilişki olumsuz 

etkilediğini düşünmesi sonucu kullanımı kolay olan AP yöntemlerini seçtikleri 

düşünülmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak KKTC’de okumakta olan üniversite öğrencilerinin aile planlaması hakkındaki 

bilgi seviyelerinin düşük olduğu saptanmıştır. Üniversite eğitimi, öğrencilerin yaşam 

biçimlerinde önemli değişiklikler yaşadığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde gençler 

yaşadıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlerin etkisi ile riskli cinsel davranışlarda 

bulunabilmektedir. Gençlerin cinsel yaşamlarına yaklaşımlarını ve davranışlarını iyi açıdan 

geliştirmek eğitimle mümkün olabilir. Bu açıdan öğrencilere öğrenim gördüğü üniversiteler 

tarafından aile planlaması, üreme sağlığı, acil kontrasepsiyon, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar hakkında eğitimlerin verilmesi, öğrencilere yönelik aile planlaması hakkında 

eğitici videolar hazırlanıp üniversitenin sitesinde yayınlanması ya da küçük kitapçıklar 

hazırlanarak öğrencilere dağıtılması önerilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

784



 

 

KAYNAKÇA 

WHO. (2001). The second decade: improving adolescent health and development. Geneva: 

WHO 

Ersin F. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gençlere Verilen Üreme Sağlığı 

Eğitiminin Üreme Sağlığı Ve Davranışlarına Etkisi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk 

Sağlığı Hemşireliği, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2008 (Danışman: Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. ZUHAL BAHAR) 

Kaya F, Serin Ö, Genç A. An investigation into the approaches as to sexual lives of first class 

student at educational faculty. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, (2007); 6(6): 441-8. 

Bal Yılmaz, H., Kavlak, O., Ünsal Atan, ġ. (2010). Sexual Activity, Knowledge and 

Contraceptive Usage by Gender Among University Students in Turkey. The European 

Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 15(6), 433-440 

Siyez, E., Siyez, D. M. (2007). Ergenlerin Cinsel Yaşam Deneyimlerinin Bazı Psiko-Sosyal 

Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 33(1), 56-63. 

Siyez, D. M., Siyez, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara 

ilişkin Bilgi Düzeylerinin incelenmesi. Türk Üroloji Dergisi, 35(1), 49-55. 

Atan Ş.Ü. ve ark. Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve aile planlaması yöntemleri konusunda 

bilgi, görüş ve uygulamaları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (1) : 13-

25, 2012 

Artan, M. O., Baykan, Z. (2010). Kayseri'deki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Bunu 

Etkileyen Faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 67(3), 127-133. 

Özcebe, H., Ünalan, T., Türkyılmaz, S. & Coşkun, Y. (2007). 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel 

Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması Ana Raporu. Ankara: Damla Matbaacılık. 

Giray H, Kılıç B. Bekâr kadınlar ve üreme sağlığı. STED 2004; 13(8): 286-9 

Olukaya AA, Kaya A., Ferguson BJ, Abouzahr C. Unsafe abortion in adolescents. Int J 

Gynaecol Obste., 2001; 75(2): 137-147 

Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Basım. Ankara. Sistem Ofset Matbaacılık, 

2009.  

Atan Ş.Ü. ve ark. Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve aile planlaması yöntemleri konusunda 

bilgi, görüş ve uygulamaları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (1) : 13-

25, 2012 

  

785



 

 

Tapan M. İzmir İlinde Adölesanlarda Aile Hayatı, Üreme Sağlığı Konusunda Bilgi ve Tutum 

Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

İzmir 1995 

Karabey S, Müftüoğlu N. Information file-7: Youth and sexuality. Cinsel Sağlık ve Üreme 

Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi Raporu, Cinsel 

Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. İstanbul, (2006); 18-20 

Duman, B.N., Yılmazel, G., Topuz, Ş., Başcı, A.B., Koçak, Y.D., Büyükgönenç, L., 

Üniversiteli Gençlerin Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlığa İlişkin Bilgi, Tutum ve 

Davranışları, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-

Dergisi (2015) Cilt:3, Sayı:1 

Sevil, Ü, Ünsal Atan, Ş, Taşçı Duran, E, Bolsoy, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik 

Ve aile Planlaması Yöntemleri Konusundaki Bilgi, Görüş ve Uygulamaları, Ege 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28 (1) , 13-2 

Enin E. Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik 

Danışmalık Ana Bilim Dalı, KKTC’de Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin, Cinsel 

Sağlık Bilgi, Görüş Ve Davranışlarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa, 

2014. 

Öztaş D. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Aile Planlaması ve İstemli Düşükle İlgili 

Görüşlerinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, 2013, Ankara (Danışman: Prof. Dr. Gülümser Kublay) 

Yanık D. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Yüksek Lisans 

Programı, Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Aile Planlaması İle İlgili Bilgi 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi, İstanbul, 2019, (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Anita 

Karaca) 

Kaynar B, Beydağ KD, Gök-Özer F. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kullanmayı 

düşündükleri aile planlaması yöntemleri ve yöntem seçimini etkileyen faktörler. Fırat 

Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2005, 3(8):21-33. 

Ege E. ve diğer. Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Eğitimi Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi, 2005, cilt 14, sayı 9, 207 

Demirgöz M. Afyon Kocatepe Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Afyon Kocatepe 

Üniversitesindeki öğrencilerin aile planlaması ve acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi 

ve tutumlarının incelenmesi, Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği anabilim dalı, 

yüksek lisans tezi, 2004, Afyon (Tez danışmanı: Yar. Doç. Dr. A. Serhan Cevrioğlu) 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Aile Planlaması, Ankara, 2014 

786



 

 

TÜRKİYE’DE COVİD-19 KONULU ARAŞTIRMALARI: İÇERİK ANALİZİ 

YÖNTEMİ 

 

 

Prof. Dr. Şebnem ASLAN 

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Orcid No: 0000-0003-2135-242X 

sebnemaslan27@hotmail.com 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Ganime KÖK 

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Orcid No: 0000-0003-4201-0998 

ganime2897@gmail.com, 05530346416 

 

 

 

ÖZET 

Dünyanın dört bir yanına yayılan ve hızla kontrol altına alınmaya çalışılan bireylerde ölüme 

neden olabilen koronavirüs, çok ciddi bir hastalık olarak karşımızaçıkmaktadır. İlk olarak 

Çin’de görülen virüsün hızla yayılması ile dünya genelinietkisi altına alan koronavirüse karşı 

çeşitli tedbirler alınmış ve koronavirüs konulubilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmanın 

amacı ise Türkiye’de “koronavirüs”konulu çalışmaların içerik analizi yöntemi ile incelenmesini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına göre 10.07.2021 ve 13.07.2021 tarihleri arasında 

Türkiye’ de “koronavirüs” konulu yayınlanan çalışmalarıveri tabanlarıDergi Park, TR Dizin ve 

Ulusal Tez Merkezi aracılığı ile yapılan taramalar doğrultusunda 2020-2021 yılları arası 

gerçekleştirilen çalışmalara erişim sağlanmıştır. Çalışmalar incelenirken arama başlığı 

“koronavirüs” ve “Türkiye” olarak belirlenmiştir.Araştırma neticesinde veri tabanlarıDergi 

Park’ta 50 araştırma makalesi, 13 derleme, 1 editöre mektup (64), TR Dizin’de 64 araştırma 

makalesi, 19 derleme, 1 kitap tanıtımı, 1 editöre mektup, 3 diğer, Ulusal Tez Merkez’inde ise 9 

yüksek lisans tezi, 5 tıpta uzmanlık olmak üzere toplam 166 çalışmaya ulaşılmıştır.  Araştırma 

sonucunda koronavirüs ile ilişkilendirilen konular arasında diyabet, obezite, medya kullanımı, 

dental uygulamalar, anksiyete, göç ve sağlık yönetimi, uzaktan eğitim, koronavirüs korkusu, 

gıda politikaları, sosyal medya ve liderlik olarak saptanmıştır.2020 ve 2021 yılında yapılan 

koronavirüs konulu makale ve tezler incelendiğinde 2020 yılında daha fazla çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde en fazla yayında bulunan üniversitenin 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,derginin ise Turkish Studies (Elektronik) Dergisinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Türkiye, İçerik Analizi 
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INVESTIGATION OF STUDIES ON COVID-19 IN TURKEY: CONTENT ANALYSIS 

METHOD 

 

 

 

ABSTRACT 

Coronavirus, which spreads all over the world and can cause death in individuals who are trying 

to be controlled quickly, is a very serious disease. With the rapid spread of the virus, which was 

first seen in China, various measures were taken against the coronavirus, which affected the 

whole world, and scientific studies on coronavirus were started. The aim of this study is to 

review the works on “coronavirus” in Turkey through the method of content analysis. 

According to the aim of the research, between 10.07.2021 and 13.07.2021, the studies published 

on "coronavirus" in Turkey were accessed in line with the scans carried out through the data 

basesDergi Park, TR Index and National Thesis Center between 2020 and 2021. While 

examining the studies, the search title was determined as "coronavirus" and "Turkey". As a 

result of the research, a total of 166 studies were reached in Thergi Park, including 50 research 

articles, 13 reviews, 1 letter to 1 editor (64), 64 research articles in TR Index, 19 reviews, 1 

book introduction, 1 letter to 1 editor, 3 other master's thesis in the National Thesis Center, and 

5 medical specializations. In the research, diabetes, obesity, media use, dental practices, anxiety 

among the subjects associated with coronavirus, immigration and health management, remote 

education, fear of coronavirus, food policies, social media and leadership were identified. in 

2020 and 2021, further studies were observed in 2020 when the articles and theses on 

coronavirus were examined. In the study, it was determined that the University of Health 

Sciences and the magazine of Turkish Studies (Electronic) are the most published. 

Keywords: Coronavirus, Turkey, Content Analysis 
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GİRİŞ 

Yunan dilinde pandemi sözcüğü, tüm insanlar anlamını gelmektedir. Dünya genelinde ülkelere 

yayılan enfeksiyon hastalıkları pandemi olarak tanımlanmaktadır (Qiu ve ark., 2017). Dünya Sağlık 

Örgütü’ne görepandemi tanımı ise hastalığı yayan yeni bir virüsün ortaya çıkmasıyla hızlı bir 

şekilde yayılarak toplumu etkilemesi gerekmektedir (TÜBA, 2020). Bu nedenle 

2019’unAralıkayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip “Koronavirüs hastalığı(SARS-

COV-2)”11 Mart 2020 tarihinde“Pandemi”olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır 

(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020; Kılıç, 2020, s. 67). Sağlık Bakanlığı’na görekoronavirüs hastalığına 

yakalanan bireylerinöksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri gösterdiği 

saptanmıştır.Koronavirüs, 2020 yılı Ocak ayında tanımlanarak tıp literatürüne geçmiş bir virüs 

türüdür (T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Rehberi). Ülkeler,akut bir solunum yolu hastalığı olan 

koronavirüs ile mücadele etmek zorunda kalmıştır (Hatun, 2020, s. 534).Koronavirüs hayvandan 

insana, insandan insana yayılarak bulaşması nedeniyle koronavirüs belirtisi taşıyan vakalarda 

standart, damlacık ve temas izolasyonu ile önlemler alınmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020, s. 18). 

Salgının vaka ve ölümlerdeki artış hızı nedeniyle hükümetin daha fazla tedbirler alması ile ülke 

genelinde spor müsabakaları, toplantı, sinema, konser ve benzeri faaliyetler ertelenmiş aynı 

zamanda şehirler arası toplu ulaşımda kısıtlamalar getirilerek salgının önüne geçilmeye 

çalışılmıştır (Demir ve ark.,2020, s. 82). 

Dünyada yaşamın her alanında yıkıcı bir iz bırakan koronavirüsünçok sayıda ülkeye ulaşması 

nedeniyle ülkeler arası sınırlar kapatılmış seyahat kısıtlaması getirilmiştir. Sağlıklı yaşam 

mücadelesinde Koronavirüs hastalığından korunmak amacı ile dezenfektan ve maske üretimleri 

arttırılmış, halka maske dağıtılmıştır. Sağlık personeli, hastane ve medikal ekipmana olan 

ihtiyaçların artmasıyla da yeni hastaneler yapılmıştır. Örneğin Atatürk Havalimanında Sahra 

hastanesi yapımına başlanmıştır (Sosyal, 2020, s. 298). Bu çalışmanın amacında da ülkemizde 

alınan tedbirler ve yeniliklerin sonuçlarını daha iyi anlamak için koronavirüs konulu bilimsel 

çalışmalar incelenmiştir. 

Koronavirüs Salgını Tanımı 

Koronavirüs, Ağır Akut Solunum Yolu Sendromu ve Orta Doğu SolunumYolu Sendromu gibi 

hastalıklara sebep olan Orthocoronavirinae alt ailesi içinde yer alanbüyük bir virüs ailesidir ve 

hayvanlardan (Örneğin: Yarasa ve kanatlılar)insanlara bulaşarak insanları hasta etmektedir (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2021, s. 5-6). 
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İnsanlarda daha önce görülmemişolan yeni tip koronavirüs (2019-nCov)büyük,zarflı, pozitif, 

benzersiz yüzey projeksiyonlarına sahip ve tek iplikçikli RNA virüslerinden olarak 

tanımlanmaktadır(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020, s. 5; Scientificanimations; 2020).Virüsün 

yüzeylerinde bulunan taç benzeri çubuksu uzantılar nedeniyle Latince’deki “corona” yani “taç” 

anlamına gelen Koronavirüs (Taçlı virüs) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca hastalığın 

semptomlarıgenellikle öksürük, ateş, yorgunluk, burun tıkanıklığı, basit soğuk algınlığı, diğer üst 

solunum yolu enfeksiyonları, ağır akut solunum sendromuna kadar değişkenlik gösteren ve 

ölümeneden olabilecek ciddi bir hastalık türüdür (McIntosh ve diğerleri, 1967; Yuan vd., 2020; 

T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020, s. 6).Koranavirüs, kişinin demografik özellikleri ve bağışıklık 

sistemine bağlı olarak yaklaşık 2-14 günlük kuluçka döneminde ortaya çıkmaktadır (Rothan, 

2020). 

Koronavirüs’ün insanlar arasında yakın temas ya da damlacıklar yoluyla buluşması nedeniyle 

hastalığa yakalanma riski en yüksek olan gruplar hastayla teması bulunan ya da hastanın bakımı 

yapan görevlilerdir (Ünal, 2020, s. 14). Koronavirüs salgınının hava yolu ile bulaşmasıyla maske, 

eldiven gibi sağlık malzemelerine olan talep dünya genelinde artmış ve çok sayıda yeni bilimsel 

çalışmalar (virüs tanımı, yayılma alanı, korunma yolları gibi konular)yapılmıştır (Mahase, 2020, s. 

1; Acar, 2020, s. 1). 

Türkiye’de Koronavirüs Süreci 

Çok kısa bir zamanda Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs, ilk olarak İtalya’ya daha sonra 

Avrupa’ya yayılmasıylaDünya Sağlık Örgütü tarafındanpandeminin aktif merkeziolarak kabul 

edilmiştir(Kılıç, 2020, s. 67; Ünal, 2020, s. 3). Türkiye’de ise 10 Mart 2020’de ilk Koronavirüs 

vakası görülmüştür (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Salgının ülkemizde yayılmasıyla bazı tedbirler 

alınarak kalabalık ortamlarda bulunan insanların yakın teması engellenerek, mesafe içinde 

kalmaları ile virüsün artış hızı kontrol altına alınmaya çalışılmıştır (Demir ve ark., 2020, s. 82; 

Hoque ve ark., 2020). İlk vakanın ardından alınan tedbirlerle eğitim-öğretimde uzaktan eğitime 

geçilmiş, belirli sektörlerdeki işletmelere çalışma yasağı getirilmiş ve sosyal mesafe açısından 

günlük hayata yönelik yeni bir uygulama dönemine geçilmiştir. Bireyin yaşamını evde kalmaya 

mecbur bırakılmasıyla evden esnek çalışma ve eğitime devam gibi sıkı tedbirler alınmıştır (Sosyal, 

2020, s. 291; Hatun ve ark. 2020, s. 534). Alınan tedbirlere rağmen virüs ile ilgili bilinmezlikler 

nedeniyle hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde özellikle virüse yakalanan 60 yaş üzeri bireylerin 

büyük bir kısmının ölümle sonuçlanmasıyla bu yaş grubundaki bireyler toplumun odak noktası 
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haline gelmiştir (Sosyal, 2020, s. 299). 

Koronavirüs nedeniyle ülkede birçok sektör olumsuz etkilenmiştir. Örneğin Borsa İstanbul sektör 

endeksinde düşüşler yaşanmıştır (Kılıç, 2020, s. 76; Sosyal, 2020, s. 298). Eğitim açısından ise 

yatırım eksikliğinden dolayı internet bağlantısı olmayan il ve ilçelerde sorunlarla karşılaşılmıştır 

(Karadağ ve Yücel, 2020, s. 189). AyrıcaKoronavirüs’ün yayılma hızı ve pandemi sürecinin 

belirsizliğinedeniyleyaşantımızın normale dönmesi için ihtiyaçduyulan zaman aralığı her geçen 

gün daha da artmıştır (Acar, 2020). Ayrıca ülkemizde Covid-19 aşıları için özellikle Aile Sağlığı 

Merkezleri başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu veya özel 

hastanelerde, bireylereCovid aşısı(COVID-19 aşısı Sinovacve mRNA COVID-19 aşısı Biontech) 

yapılmaktadır (https://covid19asi.saglik.gov.tr) 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’de yer alan “koronavirüs” başlıklı çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın amacına uygun olarak Türkiye’de yayınlanan 2020 ve 2021 yılına ait çalışmaları 

10.07.2021 ile 13.07.2021 tarihleri arasında Dergipark, Ulusal Tez Merkezi, TR Dizin veri 

tabanları üzerinden arama yapılarak erişim sağlanmıştır. Koronavirüs konulu çalışmaları için 

arama başlığı “koronavirüs”, “Türkiye” olarak belirlenmiş ve erişim sağlanan çalışmalar içerik 

analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Yayınlanan Makale ve Tezlerin Türlerin Yıllara Göre Dağılımı 
Makale Türü         2020 Yılı          2021 Yılı 

Araştırma Makalesi 59 54 

Derleme 18 14 

Editöre mektup 1 1 

Kitap tanıtımı 1 - 

Diğer 3 - 

Toplam 82 69 
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Tablo 1.1. Yayınlanan Makale ve Tezlerin Türlerin Yıllara Göre Dağılımı 
 

 Tez Türü                                                   2020 Yılı                                   2021 Yılı  

Yüksek Lisans  5 4 

Tıpta Uzmanlık 1 4 

Toplam 6 8 

Genel Toplam 88 77 

 

Tablo 1 ve Tablo 1.1.’de makale ve tez türleri ile yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. Tablo 1 

incelendiğinde, 2020 yılının 2021 yılına göre araştırma makalesi ve derleme türünde daha fazla 

yayın gösterilmiştir. Ayrıca makale ve tez türünde koronavirüs konulu çalışmalara 2020 yılında 

daha fazla yer verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de koronavirüs konulu çalışmaların 

akademisyenler tarafından bilimsel olarak dikkate alındığı belirlenmiştir. 

Tablo 2. Yayınlanan TezlerinÜniversite Dağılımı 

Üniversite Adı Yayın Sayısı 

İzmir Ekonomi Üniversitesi  1 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  5 

Hitit Üniversitesi  1 

İstanbul Rumeli Üniversitesi 1 

Bahçeşehir Üniversitesi  1 

 Muş Alparslan Üniversitesi 1 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  1 

 Anadolu Üniversitesi  1 

İbn Haldun Üniversitesi 1 

Atatürk Üniversitesi 1 

Toplam 14 

 

Tablo 2’de koronavirüs konulu Türkiye’de yayınlanan tezlerin üniversitelere göre dağılımı 

gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, Sağlık Bilimlerimleri Üniversite’nin diğer üniversitelere 

göre daha fazla yayında bulunduğu belirlenmiştir.  

Tablo 3. Yayınlanan Makalelerin Dergi Dağılımı 

Dergi Adı Yayın Sayısı 

 Habitus Toplumbilim Dergisi 1 

 Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1 

 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 

 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi  1 

Eskisehir Medical Journal 1 

 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

 Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 1 

 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 1 

 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 

TALİM: Journal Of Educatıon In Muslım Socıetıes and Communıtıes 1 

 Moment Dergi 1 

 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1 
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Tablo 3. 1. Yayınlanan Makalelerin Dergi Dağılımı 

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi  1 

 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi  1 

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi  1 

İnsan ve İnsan 1 

 Konuralp Tıp Dergisi 1 

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 

 Osmangazi Tıp Dergisi 1 

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 

 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 1 

 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi  1 

 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 1 

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 1 

 Turkish Online Journal of Design Art and Communication 1 

 Ege Tıp Dergisi 1 

 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1 

Sosyal Güvenlik Dergisi  1 

 Journal of Academic Perspective on Social Studies 1 

el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye  1 

 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 

 Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 1 

 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 1 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  1 

 Family Practice and Palliative Care 1 

 Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi 1 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi  1 

 Bartın University Journal of Faculty of Education 1 

 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi  1 

 ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 1 

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  1 

 Batı Karadeniz Tıp Dergisi 1 

The Journal of Social Science  1 

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi  1 

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi  1 

Turkish Studies (Elektronik)  12 

Vergi Dünyası Dergisi 5 

Vergi Raporu  5 

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi  4 

Terazi Hukuk Dergisi  4 

Milli Eğitim  3 

Tablo 3. 2. Yayınlanan Makalelerin Dergi Dağılımı 

 

Vergi Sorunları Dergisi  3 

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  2 

İstanbul hukuk mecmuası  2 

İşletme Araştırmaları Dergisi 2 

Legal Mali Hukuk Dergisi  2 

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 2 

Sağlık ve Toplum  2 

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi  2 

Yükseköğretim Dergisi 2 

Alternatif Politika  1 

Anestezi Dergisi 1 

Banka ve Finans Hukuku Dergisi  1 
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Beslenme ve Diyet Dergisi  1 

Bilgi Dünyası  1 

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  1 

Çocuk Enfeksiyon Dergisi  1 

Dicle Tıp Dergisi  1 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi  1 

Erciyes İletişim Dergisi  1 

Eurasian Journal of Veterinary Sciences  1 

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi  1 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  1 

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  1 

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 1 

Journal of Tourism and Gastronomy Studies  1 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi  1 

Klinik Psikiyatri Dergisi  1 

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  1 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi  1 

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 1 

Memleket Siyaset Yönetim  1 

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi  1 

Namık Kemal Tıp Dergisi  1 

Nöropsikiyatri Arşivi  1 

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  1 

Planlama 1 

Toplum ve Sosyal Hizmet  1 

Turizm Akademik Dergisi  1 

Turkish Studies - Social Sciences  1 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  1 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi  1 

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi  1 

Yargıtay Dergisi  1 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  1 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  1 

Toplam 101 

Tablo 3, 3.1 ve 3.2’de Türkiye’de koronavirüs konulu makalelerin yayınlandığı dergiler 

gösterilmiştir.Tablo 3.1 incelendiğinde, en fazla yayını bulunan Turkish Studies (Elektronik) 

Dergisi 12 makale çalışması ile ilk sırada, ardından ise Vergi Dünyası Dergisi ile Vergi Raporu 5 

makale çalışması, Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi ile Terazi Hukuk 

Dergisi 4 makale çalışmasıyla diğer dergilerden daha fazla yayında bulunmuştur. 

Tablo 4. Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 
  

Konu Adı Konu Sayısı 

İstatistik  1 

Dermatoloji 1 

Biyoistatistik, Halk Sağlığı 1 

Hastaneler  1 

Siyasal Bilimler 1 

Aile Hekimliği 2 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İç Hastalıkları 1 

Gıda Mühendisliği  1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 

Turizm  2 

Hemşirelik 1 

Gazetecilik 1 

Toplam 14 

 

794



 

 

Tablo 4’de Türkiye’de yayınlanan tezlerden koronavirüs ile ilişkilendirilen konular 

sınıflandırılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde, koronavirüs ile ilişkilendirilen en fazla konu aile 

hekimliği ve turizm olduğu gösterilmiştir. Koronavirüsün hızlayayılmasıyla birinci basamak sağlık 

hizmeti olan aile hekimliğinin önemi ile ülke içi veya ülke dışı seyahatlerle koronavirüsün hızla 

yayılmasında etki edenturizmin diğer konulara göre daha fazla yayında bulunduğu saptanmıştır. 

Tablo 5. Değerlendirmeye Alınan Makale ve Tezler 
   

Koronavirüs ile 

İlişkilendirilen Konular 

Açıklama Makale/ Tez Türü 

Tip 1 diyabet, obezite, 

puberte prekoks 

Atar (2021)’ın araştırma sonucuna göre koronavirüs tedbirleri kapsamında evde çok fazla 

zaman geçirmek zorunda kalan çocukların obezite ile puberte prekoks sıklığı artığı bu yönde 

çocuk sağlığı içinönlem ve pediatrik endokrin danışımı yapılarak yol alınması gerektiği 

belirlenmiştir. 

Araştırma Makalesi 

Medya, Analiz Muratdağı ve arkadaşları (2021) ile hazırladığı derleme yazısında Dünya Sağlık Örgütü 

verileri doğrultusunda, Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görülmesi ardından medya gücünü 

kullanılarak halkı bilinçlendirmek için daha doğru bilgilerle haberler yapılmaya başlamıştır. 

Derleme 

Diş hekimliği, Pandemi Geduk ve arkadaşları (2021)’nın araştırma sonucu, dental uygulamalar sırasında hekim ve 

hasta arası virüs buluşma riski yüksek olduğu bu yönde gerekli tedbirler alınarak hizmet 

sunulması gerektiği önerilmiştir. 

Araştırma Makalesi 

 

Tablo 5.1. Değerlendirmeye Alınan Makale ve Tezler 

Medya kullanımı, bilgi 

arama, medya bağımlılığı, 

medyaya güven 

Bozkanat (2021) tarafından ülkeler arasında en güvenilir kaynaklar olan hastalık kontrol ve 

önleme merkezi ile hükümet web siteleri, Dünya Sağlık Örgütü verileri incelendiğinde, 

raporlar bir kaynağı kullanmanın yeterli bir neden olmadığı ayrıca raporlarda pandemi öncesi 

ve sonrası döneme kıyasla, ücretli abonelikplatformlarına üye olma sayılarında artış olduğu 

gözlenmiştir. 

Derleme 

Uzaktan eğitim, 

öğretmenlerin 

değerlendirmeler 

Avcı ve Akdeniz (2021)’in birçok ülkenin ve içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı online form 

çalışmasının verilerini betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Sonuçlara göre, salgın 

döneminin başlamasıyla hem öğretmenler hem de velilerin uzaktan eğitime uyum 

sağlanmasında önemli sorunlar oluşmuştur. Bu sorunlar arasında eğitim sürecin öğretmenlerin 

yoğunolarak teknolojik alt yapı ve internet konusunda sorunlar yaşanmış ve eğitimde fırsat 

eşitsizliği ortaya çıkmıştır. 

Araştırma Makalesi 

Yaşlılar, Koronavirüs 

korkusu, Yetişkinler, 

Arısoy ve Çay (2021)’ın araştırma verileri sonucuna göre koronavirüs korkusu, bireyin sosyo-

demografik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca koronavirüs testi daha önce 

yatırmayan veya yaptırıp testi negatif çıkanlara göre koronavirüs testi pozitif çıkanların daha 

fazla korktuğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma Makalesi 

Vergisel tedbirler, mali 

teşvik 

Güner (2021)’in araştırmaları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan mali 

teşvik paketlerinin büyüklüğü ile vergisel tedbirlerin diğer ülkelere göre karşılaştırıldığında 

geride kalınmış olsa da Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısı göz önünde 

bulundurulduğunda başarılı bir mücadele sürdürdüğü belirlenmiştir. 

Araştırma Makalesi 

Gıda sistemi, gıda 

politikaları 

Demir (2021)’in derleme yazısında koronavirüs salgınının, tüketicilerin gıda satın alma şeklini 

ve alışkanlığını etkilediği, gıda israf oranının arttığı ve güvenli gıdaya ulaşım sorunu yaşandığı 

aynı zamanda gıda politikalarını da etkilediği belirlenmiştir. 

 

Derleme 

Keşifsel veri analizi, SPSS 

Programlama, Çoklu 

Regresyon, Bayes Analizi, 

İnfluenza. 

Albkkoush (2021)tarafından araştırılan çalışmanın sonucuna göre, Covid-19 vaka sayıları ve 

ölüm sayıları ile yorumlanan değişkenler (zaman, coğrafya değişkeni, nüfus yoğunluğu, kültür 

değişkeni) arasında güçlü bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Yüksek Lisans Tezi 

Sosyal medya, sahte haber, 

koronavirüs, Covid-19, 

yalan haber 

Doğan (2020) tarafından hazırlanan araştırmaya göre katılımcıların koronavirüs salgınında 

çıkan sahte haberlerin ortalama tüm kullanıcıların üçte birini (%36) ve sahte haberleri 

hatırlayan bireylerin %26’sını yanıltmıştır. Sahte haberlerin gerçek haberlere benzetildikçe 

daha fazla kullanıcıyı yanıltacağı bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının eğitim 

seviyesininartırılması önerilmiştir. Böylelikle sahte haberlere inanan bireylerin sayısında 

azalma görülebilecektir. 

Yüksek Lisans Tezi 

Anksiyete, hemşirelik, 

obsesyon, salgın 

Demireli’nin 2020 yılına ait çalışmasına katılan hemşirelerin anksiyete düzeyinin artması ve 

koronavirüs salgını kaynaklıobsesif inanış düzeyinin artması arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Yüksek Lisans Tezi 

Pandemi, Güvenlik, 

Neoliberalizm, 

Küreselleşme, Yönetişim 

Gülçiçek (2021)koronavirüs pandemesi yaşanan en büyük salgınlardan birisi olmamasına 

rağmen ekonomik büyüklük olarak ülkeleri uğrattığı zararlar bakımından etkisi olumsuz 

olmuştur. Ayrıca pandemi ile neoliberalizm ve küreselleşmeye etkisiyle de yeni bir dönem 

başlamıştır. 

Yüksek Lisans Tezi 
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Tablo 5.2. Değerlendirmeye Alınan Makale ve Tezler 

Akut Solunum Yolu 

Sendromu, gebelik, 

neonatal sonuçlar, 

maternal sonuçlar, 

obstetrik sonuçlar 

Çalışkan (2021)’nın tez çalışmasında koronavirüs geçirmiş veya 

geçirmekte olan gebelerin doğum şekli (sezaryen, normal) açısından 

anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. 

Tıpta Uzmanlık Tezi 

Koronavirüs 

anksiyetesi, sosyal 

medya bağımlılığı, 

depresyon, pandemi 

Eğren (2021)’in tez çalışmasına göre, bireylerin sosyal medyaya 

bağımlılık düzeyinin depresyon düzeyleri ile ilişkili bulunsa da 

koronavirüs anksiyetesi ile ilişkili olmadığı fakat koronavirüs anksiyete 

düzeyinin depresyon ve düşük eğitim düzeyini etkilediği saptanmıştır. 

Tıpta Uzmanlık Tezi 

Genel anestezi, 

cerrahi 

Akelma ve Kaya tarafından 2020 yılı yazımında Covid-19 hastalarının 

preoperatif ve postoperatif dönemde enfeksiyon riskini engellemek 

amacıyla hastanın ameliyathaneye girişinden kliniğe, klinikten 

transferine kadar geçen 5 aşamalı yöntemden söz edilerek, literatüre katkı 

sağlanılacağı düşünülmüştür. 

Editöre mektup 

Beslenme, pandemi Muslu ve Ersü’nün 2020 yılına ait çalışmasına göre, koronavirüs 

hastalarının durumlarının değerlendirilmesi ve değerledirmeye göre 

beslenmesi, hastalığın sürecini olumlu yönde etkilediği sonucuna 

varılmıştır. 

Derleme 

SARS-CoV-2; 

COVID-19; Yeni 

koronavirüs 

Alp ve Ünal (2020) tarafından hazırlanan derleme yazsısına 

görekoronavirüs hastalık tablosu, tanı ve tedaviile hastalıktan korunma 

yöntemleri ve aşı geliştirme çalışmalarının başlamasına olanak 

sağlamıştır. 

 

Derleme 

Kedi, koronavirüs, 

fıpv, fecv, fip 

Baş ve arkadaşlarının (2020) yazdığı derlemeye göre, feline enfeksiyöz 

peritonitis, evcil ve vahşi kedilerde koronavirüs tarafından sebep olunan 

ölümcül bir hastalık olması nedeniyle, barınakların ve kedi sahiplerinin 

hijyen ve aşılama takvimine özen gösterilmelidir. 

Derleme 

Ücretsiz izin ve fesih 

hakkı 

Yürekli (2020)’e göre, koronavirüs salgını gerekçesiyleişçilere yıllık 

ücretli izin kullanım hakkı ve üç aylık süreyi geçmemek şartıyla 

işverenin işçiyi tamamen veya kısmen olarak ücretsiz izine ayırmasına 

yönelik tedbirler alınması önerilmiştir. 

Araştırma makalesi 

Turizm, Turist 

Rehberi. 

Düzgün ve Kurt (2020)’un araştırması Ankara Turist Rehberleri Odası’na 

bağlı16 turist rehberi ile onlineve telefonla yapılan görüşmelerinden elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiş ve neticede, 

rehberlerin koronavirüs döneminde ekonomik olarakbüyük sıkıntılar 

yaşandığı ve kendilerine sunulan maddi destekteğinyetersiz 

geldiğisonucuna varılmıştır. 

Araştırma makalesi 

Liderlik Tercihi, 

Kimlik, Sosyal Güven, 

Kaygı Durumu 

Özkılıçcı ve Mamatoğlu (2021)’nun araştırmasına dahil olan 

katılımcılara göre, koronavirüs’e yönelik algı ve tutumlar, kaygı ve 

sosyal güven ile liderlik stilleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

 

Araştırma makalesi 

İran, Körfez Ülkeleri, 

Pandemi, 

Ortadoğu’da değişim 

Özoral’ın 2020 yılı hazırladığı araştırmaya göre, virüsten ciddi bir şekilde 

etkilenen Ortadoğu ülkelerinin ortak durum ekonomik ve siyasi anlamda 

değişim taleplerinin şiddetinin artması olmuştur. 

Araştırma makalesi 

 
Tablo 5.3. Değerlendirmeye Alınan Makale ve Tezler 

Sağlık Yönetimi, 

İşletme, Göç, 

Bulaşıcı 

Hastalıklar, Savaş, 

Uluslararası 

İlişkiler, 

Antropoloji 

Taşkın ve Özkoçak (2020) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, 

uluslararası göç sorunu kadar büyük bir sorun haline gelen koronavirüs 

hastalığında sağlık personellerinden devlet büyüklerine kadar dünya genelini 

etkileyen hastalıkla baş edebilmek için ülkeler arası ve ülke içerisinde birlik 

olunması gerektiği savunmuştur. 

 

 

 

Araştırma makalesi 
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SONUÇ 

Koronavirüs, Aralık ayının 2019 yılında Çin’in en büyük şehri olan Wuhan’da yaşayan bir grup 

insanda görülen belirtilerle (öksürük, nefes darlığı, ateş) ortaya çıkan virüs tüm dünyaya kısa 

zamanda yayılarak etkisi altına almıştır (Soysal, 2020, s. 291). Yayılan bu virüsün İran’a 

ulaşmasıyla vaka ve ölüm sayılarının artmasından dolayıTürkiye içinde önemli bir tehdit 

oluşturmaya başlamıştır (Demir ve ark., 2020, s. 81).Tüm dünyada pandemi döneminde yaşanan 

sorunlar sağlık, ulusal güvenlik ve ekonomi sektöründe olumsuzluklara yol açmıştır (Özkoçak ve 

ark., 2020, s. 1192).Sağlık ve ekonomi alanı dışında Türkiye’de aynı zamanda, dini,askeri, hukuki, 

sosyal ve siyasi alanda radikal kararlar alınmış ve eğitim konusunda orta dereceli okullar ve 

üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiştir (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, 2020; 

https://covid19.yok.gov.tr/AnaSayfa). 

Araştırma kapsamında Türkiye’de yapılan koronavirüs konulu çalışmalar incelendiğinde çeşitli 

tedbirleralınarak ülke genelinde virüsün bulaşma hızını azaltmaya çalışılmıştır. Alınan bu 

tedbirlerin bazı sektörleri de olumsuz yönde etkilendiği saptanmıştır. 

Finans sektörü, ülkemizdeki koronavirüs döneminde belirsizlikler ve olumsuzluklardan 

dolayıönemli bir şekilde etkilenmiştir.Yatırımcıların, kısa vadeli yatırımlar yerine uzun vadeli 

yatırımlar yapması gerektiği ve virüsün daha az bulunduğu ülkelere yatırım yapmasının daha karlı 

olunabileceği vurgulanmıştır (Zeren ve Hızarcı, 2020).Turizm faaliyetlerinde ilk tedbir ise 

havayolu uçuşlarının kısıtlanması ve iptal edilmesi olmuştur. 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren 

Türkiye’den Çin’e olan tüm uçuşlar durdurulmuştur.Daha sonra uluslararası ve yurt içi uçuşlar 

durdurulmuş, bununla birlikteizne bağlı olan ve farklı yollarla seyahat eden kişilere 14 günlük 

karantinasüreci uygulanmıştır (Demir ve ark., 2020, s. 83). 

Yaşadığımız bu salgın döneminde özellikle 65 yaş üstü bireylerde koronavirüs vaka ve ölüm 

sayılarının artmasıyla evde kalmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle yaşlıların bu dönemde 

hem kendileriyle hem de toplumla barışık bir şekilde yaşamaları ve kuşaklararası ilişkinin virüs 

sonrası nasıl olacağı önemli bir tartışma konusu olarak ortaya çıkmıştır (Soysal, 2020, s. 299-

300).Ayrıca ülkemizde yasal altyapının tam olarak oluşturulmaması nedeni ile hastaların acil 

olmayan şikayetleri için başvurabileceği teledermatolojinin pratikte de uygulanmasına ihtiyaç 

duyulmuştur (Daşbaşı, 2021, s. 32). 

Ellidört’e (2020, s. 94) göre, salgın dönemi yiyecek- içecek işletmeleri çalışanları da en çok zarar 

gören sektör olmasına rağmençalışan memnuniyetinin örgütsel bağlılıklarına etkilediği 
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gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışan memnuniyeti en üst düzeyde tutmaya yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. 

Kurtçu (2021, s. 42) tarafından Çorum ilinde yaşayan 640 kişiye yapılan anket çalışmasına göre 

%49,2’sinin yani katılımcıların yarısının koronavirüsün bir ülke tarafından biyolojik bir silah 

olarak tasarlandığınıdüşünmektedir. Ünal’ın (2020, s. 35) çalışmasını incelendiğimizde, 

koronavirüs ile ilgili bilgi kaynağı olaraken çok %87,71 oranında Sağlık Bakanlığınınresmî sitesine 

ve en az %36,44 ile medyasitelerine başvuru yapıldığıgörülmüştür. Buna rağmen, algı düzeyi 

arttıkça davranışsal korunma yöntem puanları artsa dabilgi düzeyi ile arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır. 

Bu çalışmada, veri tabanları Dergi Park’ta 50 araştırma makalesi, 13 derleme, 1 editöre mektup 

(64), TR Dizin’de 64 araştırma makalesi, 19 derleme, 1 kitap tanıtımı, 1 editöre mektup, 3 diğer, 

Ulusal Tez Merkez’inde ise 9 yüksek lisans tezi, 5 tıpta uzmanlık olmak üzere toplam 166 

çalışmaya ulaşılmıştır.Yapılan araştırma sonuçlarına bakıldığında,koronavirüs tedbirleri 

kapsamında evde çok fazla zaman geçirmek zorunda kalan çocukların obezite yaygın hale 

gelmiştir. Bu nedenle doktor kontrolü önerilmiştir (Atar, 2021).Dental uygulamalar konusunda 

hekim ve hasta arası virüs buluşma riski yüksek olduğu bu yönde gerekli tedbirler alınarak hastaya 

sağlık hizmeti sunulmuştur (Geduk ve ark., 2021). Demireli’nin (2020) hemşirelerin anksiyete 

düzeyinin artması ve koronavirüs salgını kaynaklıobsesif inanış düzeyinin artması arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur.Medya kullanımında ise pandemi öncesi ve sonrası döneme kıyasla, ücretli 

abonelik platformlarına üye olma sayılarında artış olduğu gözlenmiştir (Bozkanat, 2021).Salgınla 

mücadelede, sağlık çalışanlarının yoğun iş stresi altında kalması nedeniyle, uzun vadede 

karşılaşabilecekleri ruh sağlığı risk faktörleri belirlenerek bu yönde önemli stratejik adımlar 

atılmalıdır ve destek müdahaleleri gerektiren yoğun stres ya da zihinsel sağlıkla ilgili sorunların 

yaşanması durumunda yönetimden yardım istenmesi tavsiye edilmiştir (Demireli, 2020, s. 61; 

Toktaş, 2021, s. 60). Ayrıca alınan tedbirle salgının yayılma hızı yavaşlatılmıştır. Birçok ülke 

küresel sağlık tehditi nedeniyle koordinasyon içinde hareket etmiştir. Türkiye’de diğer ülkelerde 

olduğu gibi imkanları doğrultusunda salgınla mücadelede bulunmuş ve bulunmaya da devam 

etmektedir (Polat, 2020, s. 788-789). 
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Araştırma sonucunda koronavirüs ile ilişkilendirilen konular arasında diyabet, obezite, medya 

kullanımı, dental uygulamalar, anksiyete, göç ve sağlık yönetimi, uzaktan eğitim, koronavirüs 

korkusu, gıda politikaları, sosyal medya ve liderlik konuları görülmektedir.Yıllar bazında 

koronavirüs konulu makale ve tezler incelendiğinde 2020 yılında daha fazla çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Koronavirüs konusunda en fazla yayında bulunan üniversitenin Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi,derginin ise Turkish Studies (Elektronik) Dergisinin olduğu görülmüştür.  
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ÖZET 

20. yüzyılın sonlarına doğru ülkelerin sahip oldukları ekonomik anlayışlar değişmeye başlamıştır. 

Bu yıllarda yaşanan değişimler neo-liberal politikaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Neo-

liberalizm kamu hizmetlerinin sununmunda devletin rolünün ne olması gerektiği konusunda 

tartışmaların oluşmasına neden olmuştur. Yaşanan bu tartışmalar sonucunda kamu hizmetlerini 

üreten ve sunan devlet anlayışından sunulacak kamu hizmetlerine yönelik politika belirleyen ve 

hizmetleri düzenleyen devlet anlayışına doğru bir geçiş süreci yaşanmaya başlamıştır.Yaşanan tüm 

bu değişim süreçleri devletleri kamu hizmet sunumunda yeni finansman modelleri arayışına sevk 

etmiştir ve bu model arayışı kamu özel ortaklığı şeklinde adlandırılan yeni bir finansman 

yönteminin oluşmasını sağlamıştır. Kamu özel ortaklıkları bir sözleşmeye bağlı olarak sunulacak 

hizmetlerin maliyet, gelir ve risklerinin özel sektör ile kamu arasında paylaşılması şeklinde kısaca 

özetlenebilmektedir. Günümüzde söz konusu kamu özel ortaklığı finansman modeli büyük çaplı 

altyapı yatırımlarından eğitim ve sağlığa birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır ve kullanım 

alanları giderek genişlemektedir. Bu çalışmanın amacı da sağlık hizmetleri sunumunda kamu özel 

ortaklıklarının kullanımına yönelik olarak teorik bir çerçeve çizmektir. Çalışmada ilk olarak kamu 

özel ortaklığı ve yapısı açıklanmış daha sonra kamu özel ortaklığının Türkiye’deki gelişim süreci 

incelenmiş ve son olarak ise Türkiye’de sağlık alanında yapılan kamu özel ortaklıkları detaylı bir 

şekilde anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Hizmetleri, Kamu Özel Ortaklığı, Sağlık Hizmetlerinde Kamu 

Özel Ortaklığı 
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PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTHCARE 

 

 

 

ABSTRACT 

Towards the end of the 20th century, the economic understanding of countries began to change. 

Changes in these years led to the emergence of neo-liberal policies. Neo-liberalism has led to 

debates about what the role of the state should be in the delivery of public services. As a result of 

these discussions, there has been a transition process from the understanding of the state that 

produces and provides public services to the understanding of the state that determines the policy 

for the public services to be provided and regulates the services. All these processes of change have 

led states to seek new financing models in public service provision, and this search for a model has 

led to the formation of a new financing method called public-private partnership. Public-private 

partnerships can be briefly summarized as sharing the costs, revenues and risks of services to be 

provided under a contract between the private sector and the public. Today, the said public-private 

partnership financing model has started to be used in many areas from large-scale infrastructure 

investments to education and health, and its usage areas are gradually expanding. The aim of this 

study is to draw a theoretical framework for the use of public private partnerships in the provision 

of health services. In the study, firstly, the public-private partnership and its structure were 

explained, then the development process of the public-private partnership in Turkey was examined, 

and finally, public-private partnerships in the field of health in Turkey were explained in detail. 

Keywords: Health, Health Service, Public Private Partnership, Public Private Partnership in Health 

Services 
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1. GİRİŞ 

20. yüzyılın sonlarına doğru hem küresel hem de ulusal düzeyde ülkelerin sahip olduğu ekonomik 

anlayışlar birtakım değişimler yaşamaya başlamıştır (Ayhan ve Önder 2018). Yaşanan bu 

değişimler sonucunda neo-liberal politikalar oluşmuş ve ülkelerin gündemlerine taşınmıştır. Neo-

liberalizmin etkisiyle birlikte sunulan kamu hizmetlerinde devletin sahip olduğu rolün ne olması 

gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Bunun sonuncunda kamu hizmetlerini üreten ve sunan devlet 

anlayışından sunulması gereken hizmetlerin politikalarını belirleyen ve düzenleyen devlet 

anlayışına doğru bir geçiş süreci başlamıştır (Kalkınma Bakanlığı 2012, Gökkaya ve ark 2018). 

Tüm bu yaşanan süreçler devletleri kamu hizmetlerinin sunulması için gerekli olan ve özel 

sektöründe içerisinde olabileceği yeni bir finansman modeli arayışına sürüklemiştir. Ortaya çıkan 

bu model arayışı kamu özel ortaklığı ismi verilen yöntemin doğmasına sebebiyet vermiştir (Canbaz 

2019). Kamu özel ortaklıkları bir sözleşmeye bağlı şekilde söz konusu yatırım ve hizmetlerin 

maliyetinin, getirilerinin ve oluşabilecek risklerinin kamu ve özel sektör tarafından paylaşılması 

şeklinde tanımlanabilmektedir (Baş 2018). Kamu özel ortaklıkları günümüzde farklı gelişmişlik 

seviyelerine sahip ülkelerde yaygın şekilde kamu hizmetlerinin sunumu ve finansmanı için 

kullanılan bir modeldir. Bu modelin hizmet sunumunda kullanılmasının temel amacı kamu 

hizmetlerinin örgütlenmesi, sunumu ve finansmanına esneklik kazandırmaktır (Gökkaya ve ark 

2018). 

Kamu özel ortaklığı, devletin hizmet sunumundan bütünüyle çekilmekten kaçındığı ve özel sektör 

kuruluşlarının da tek başına kamu kuruluşları olmaksızın hizmet sunmak istemediği alanlara özel 

sektörü çekebilmek ve devletin yaşayabileceği finansman sorunlarını çözmek amacıyla 

geliştirilmiş bir modeldir (Acartürk ve Keskin 2012, Ertaş ve Dömbekci 2018). 

Bu çalışmanın ilk bölümünde kamu özel ortaklığı ve yapısı açıklanmış, ikinci bölümünde kamu 

özel ortaklığının Türkiye’deki gelişimi incelenmiş ve son olarak üçüncü bölümde ise Türkiye’de 

sağlık alanın yapılan kamu özel ortaklıkları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

2. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (KÖO) MODELİ VE YAPISI 

KÖO modelini kamu tarafından verilen hizmetlerin devlet eliyle klasik yollardan karşılanması ile 

özel sektör tarafından sunulması arasında yer alan, kamu sektörü ve özel sektörün birlikte hareket 

etmesini gerektiren bir mal ve hizmet sunum şekli olarak tanımlanabilir (Tengilimoğlu ve ark 

2018). Kalkınma Bakanlığının 2012 yılında yayınladığı raporunda modeli bir sözleşmeye bağlı 
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olarak yatırım projesinin olası risk ve getirilerinin kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından 

paylaşılması şeklinde açıklanmıştır (Kalkınma Bakanlığı 2012). Bu modelin temel düşüncesi 

devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin bir sözleşmeye dayalı olarak özel sektöre 

yaptırılmasıdır. Bu model dünyanın birçok yerinde ve farklı uygulama şekilleri ile kullanılmaktadır 

(Baş 2018). 

KÖO modeli kullanılmaya başladığı ilk zamanlarda, ülkelerin altyapı yatırımlarının finansmanının 

sağlanması için başvurulan bir yöntem olarak görülmekteydi. Günümüzde ise bu model özel sektör 

kuruluşlarının işletmecilik yeteneklerinden faydalanılan ve kamu kuruluşlarının projelerin 

planlama, koordinasyon, kontrol gibi alanlarına odaklanmasını sağlayan bir yöntem olarak 

görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı 2012, Olca 2019). 

2.1. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Tarihçesi 

KÖO modelinin ismi günümüze çok yakın zamanlarda kullanılmaya başlansa bile modelin 

kökenleri Eski Roma’ya kadar uzanmaktadır (Uz 2007). Dünyada gerçekleşen ilk KÖO örnekleri 

köprü ve kanal projelerinin imtiyaz yoluyla yaptırılması şeklinde görülmektedir (Sözer 2013). 

Kamu özel ortaklığının tarihsel süreçte diğer örnekleri olarak ise 16 ve 17. yüzyılda Fransa’da 

kanal yapımında kullanılan imtiyaz yöntemi, 19. yüzyılda Avrupa’da bazı kamu hizmetlerinin özel 

sektör tarafından gerçekleştirilmesi, 1992 yılında İngiltere’de başlatılan PFI (Private Finance 

Initiative) yöntemi, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD, Japonya, Fransa gibi ülkelerde karayolları 

ağının özel sektör tarafından yapılması verilebilir (Uz 2007, Sözer 2013, Olca 2019). 

20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler, 

devletlerin altyapı hizmetlerinde üstlenmiş olduğu rolleri değişime uğratmıştır. Yaşanan değişim 

sonucunda kamu hizmetlerinde devlet kurumları politika belirleme ve düzenleme rolünü 

üstlenmeye başlamıştır (Kalkınma Bakanlığı 2012). 

İngiltere ve ABD’de 1980’li yıllarda Margaret Thatcher, Ronald Reagan gibi isimlerin iktidar 

olmasıyla birlikte kamunun sunduğu bazı hizmetlerin özel sektör tarafından sunulması fikri kabul 

görmüştür. Böylece ekonomik hayatta kamu etkisi azalmaya başlamış, liberalleşme politikaları 

hükümetlerin öncelikli uygulamaları arasına girmiştir (Özer 2016, Çalışkan 2019). 

KÖO ile ilgili ilk özel kanun 1997 yılında İngiltere’de çıkarılmıştır (Çalışkan 2019).1990-2009 

yıllarını kapsayan zaman dilimi incelendiğinde Avrupa’da uygulanan KÖO projelerinin çoğunluğu 

İngiltere’de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla İngiltere, KÖO proje sayısı ve ekonomik değeri 

anlamında dünyada ilk sırada yer almaktadır (Sözer 2013). 
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2.2. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Özellikleri 

Kamu özel işbirlikleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde kamu özel ortaklığı modelinin 

aşağıda belirtilen özellikleri taşıdığı görülmektedir (Baş 2018, Özzeybek Taş 2018, Tengilimoğlu 

ve ark 2018): 

-KÖO modelinin en önemli özelliği sunulan hizmetlerin finansmanının özel sektör tarafından 

karşılanmasıdır.  

-KÖO modeli yalnızca dış kaynak kullanımı (outsourching), finansman modeli ya da imtiyaz 

sözleşmesi değildir. KÖO tüm bunları içerisinde bulunduran, projelerin tasarım, finansman, yapım 

ve işletim gibi aşamalarını içeren daha kapsamlı bir kavramdır. 

-KÖO modeli kamu ve özel sektörün birlikte hareket ederek işbirliği yapmasını ve yapılan 

projelerin çeşitli risklerinin iki taraf arasında paylaşılmasını öngören bir modeldir. 

-KÖO modeli gerçekleştirilen projelere artı değer katan bir yapıdadır. Sözü edilen bu artı değer 

çoğu zaman yenilik ve maliyetlerde azalma şeklinde görülmektedir. 

-KÖO modelinde kamu sektörünün üstlendiği görev projenin organizasyonunu sağlamak ve 

denetlemektir. 

-KÖO modeli ile yapılan projelerin sözleşmeleri genellikle uzun ömürlü olarak planlanmaktadır. 

Sözleşmelerin vadeleri 20 ile 49 yıl arasında değişmektedir. 

-KÖO kapsamında yapılan hizmet tesisleri sözleşme bittikten sonra özel tarafından kamuya 

bırakılmaktadır. 

2.3. Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Avantaj ve Dezavantajları 

Kamu kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle gerçekleştirilen büyük projeler özel sektör işbirliği ile 

ortak şekilde hayata geçirilmektedir. Aşağıda kamu özel ortaklıklarının potansiyel faydalarına 

değinilmiştir (Acartürk ve Keskin 2012, Ayhan ve Önder 2018, Baş 2018):  

-KÖO modelinin bilinen en önemli faydalarından birisi kamu sektöründe oluşan finansman 

sorunları yüzünden büyük çaplı projelerin yapılamaması sorununu özel sektör finansmanı 

yöntemiyle gidermesidir. 

-Bu model sayesinde kamu hizmetleri daha kaliteli ve daha hesaplı şekilde sunulabilmektedir. 

Model kamu hizmetlerinin minimum maliyet maksimum etkinlik doğrultusunda sunulmasını 

hedeflemektedir. 

-KÖO modeli, projelerde maliyet düşüşü sağlamaktadır. Büyük finansman ihtiyacı olan projeler 

kamu özel sektör işbirliği ile gerçekleşebilir ve bu durumun ciddi maliyet avantajı sağlayacağı 
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söylenebilmektedir. 

-KÖO projeleri altyapıyı kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır ve altyapı geliştirme ile ilgili olan 

sektörlere destek vererek ekonomide kalıcılık sağlanmasına destek olmaktadır. 

-KÖO projeleri gelişmiş operasyonel verimliliği artırarak kamu hizmetlerinin daha iyi 

sunulmasının bir yolu olduğu söylenebilir. 

-Model ülke içinde atıl duran sermayenin piyasaya girmesine olanak tanımaktadır. 

Kamu Özel Ortaklıklarının olası potansiyel riskleri şu şekildedir (Acartürk ve Keskin 2012, Ayhan 

ve Önder 2018, Baş 2018): 

-KÖO projelerin sözleşmeleri genellikle uzun bir süreyi kapsadığı için kamuya uzun vadeli ödeme 

zorunluluğu yaratmaktadır ve bu duruma bağlı olarak genel bütçe esnekliği azalmaktadır.  

-Sözleşme tasarımında yapılacak olan bazı hatalar uzun dönemli ciddi sorunların oluşmasına neden 

olabilmektedir. 

-Özel sektör kuruluşları, yapması gerekenden daha fazlasını yapmayacaktır. Bu durum hizmet 

kalitesinin düşmesine yol açabilecektir. 

-Kamu hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşanabilecektir. 

-Projeler uzun vadeli olduğu için proje geliştirme aşamasında karşılaşılabilecek beklenmedik 

durumları tespit etmek oldukça zordur ve bu durum proje ile ilgili daha ciddi sorunlara yol açabilir. 

-Bazı KÖO projeleri diğerler projelere göre politik ve sosyal açıdan daha zorlayıcı olabilmektedir. 

-KÖO modelinde özel sektör şirketlerin kamu kaynakları üzerinden kâr elde etmesi gibi bir 

problem yaşanabilmektedir. 

2.4. Kamu Özel Ortaklığı Finansman Modelleri 

KÖO tek bir kavram şeklinde incelense de içerisinde birçok farklı finansman modelini 

barındırmaktadır. Bu finansman modellerini; yap devret, yap kirala işlet devret, yap devret işlet, 

yap işlet devret, yap sahiplen işlet, yap sahiplen kiraya ver devret, işletme haklarının devri ve 

tasarla yap finanse et işlet devret şeklinde sıralamamız mümkündür.  

2.4.1. Yap devret 

Bu finansman modelinde, kamu projenin tasarım ve inşaatına dair kalite ve maliyet kriterlerini 

belirlemektedir. Özel sektör kuruluşu bu kriter doğrultusunda projeyi gerçekleştirmekte ve inşaat 

tamamlandıktan sonra işletilmesi için projeye konu olan tesis kamuya devredilmektedir (Teker 

2008). 
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2.4.2. Yap kirala işlet devret 

Bu finansman modelinde, firmalar proje kapsamında yapılacak olan tesisi inşa eder ve inşanın 

sonunda sahipliğini kamuya devreder daha sonra da bu tesisi devletten belli bir süre için kiralar ve 

işletir. Otoyol, köprü ve tünel projelerinde bu finansman yöntemi kullanılmaktadır (Teker 2008). 

2.4.3. Yap devret işlet 

Bu modelde, özel sektör firması gerçekleştirilecek projenin finansman ve inşaatından sorumludur. 

Tesisin inşaatı bittikten sonra mülkiyeti kamuya devredilir ve devlet tarafından tesisin işletim hakkı 

belli bir süreliğine özel sektör kuruluşuna verilir(Teker 2008). 

2.4.4. Yap işlet devret 

Yap işlet devret finansman modeli yüksek teknoloji ve finansmanın gerekli olduğu projeler için 

geliştirilen özel finansman şeklidir. Bu modelde özel sektör kuruluşu KÖO projesini yapar ve belli 

bir süre işletir daha sonra projenin tüm hakları kamuya devredilir (Emek 2002, Çalışkan 2019). 

2.4.5. Yap sahiplen işlet 

Yap sahiplen işlet modeli projenin tasarım, finans, inşa ve işletim süreçlerinin tümünü özel sektör 

kuruluşuna vermektedir bu finansman modelinde kamuya bir mülkiyet devri gerçekleşmez. Ancak 

yine de devlet tesisin işletilmesi ile ilgili bazı düzenlemeler yapma hakkına sahiptir (Teker 2008). 

2.4.6. Yap sahiplen kiraya ver devret 

Yap Sahiplen Kiraya Ver Devret modeline bakıldığında, özel sektörün projeyi inşa ettiği ve yapılan 

sözleşme doğrultusunda belli bir süre sahibi olduğu, ancak tesisi çalıştırmayıp kamuya kiraya 

verdiği görülmektedir. Sözleşmede belirtilen süre bittikten sonra tesis özel sektör kuruluşu 

tarafında kamuya devredilmektedir (Baş 2018). 

2.4.7. İşletme haklarının devri 

Bu modelin yapısına bakıldığında idarenin; işletme haklarını belirli bir süre için ve birtakım şartlar 

dâhilinde özel sektör yatırımcılarına devrettiği görülmektedir (Tengilimoğlu ve ark 2018). 

2.4.8. Tasarla yap finanse et işlet devret 

Bu model şehir hastanelerinin yapımında kullanılan modeli tarif etmektedir. Özel sektör 

kuruluşunun ön proje üzerinden şehir hastanesini tasarlaması, inşaatını gerçekleştirmesi ve inşaat 

sonunda tüm ekipmanı ile hastaneyi kamuya kiralaması şeklinde ilerleyen süreç şehir hastaneleri 

projelerini tam anlamıyla ifade eden bir süreçtir (Özdede 2019).  

2.5. Kamu Özel Ortaklığı Konusunda Ülke Örnekleri 

Avrupa kıtasında 1990-2018 yıllarını kapsayan 28 yıllık dönem incelendiğinde kamu özel ortaklığı 

811



 

 

projelerinin toplam finansal büyüklüğünün 383,2 milyar Avro olduğu görülmektedir. Kıtadaki 

proje sayısı ve yatırım büyüklüğü ile kamu özel ortaklığı konusunda ilk sırada yer alan ülke 

İngiltere’dir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019, https://data.eib.org/epec).Benzer şekilde aynı 

yıllar içerisinde Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki kamu özel ortaklığı projeleri 

incelendiğinde toplam yatırım büyüklüğü bakımından Brezilya’nın 74 milyar ABD Doları yatırım 

büyüklüğü ile bölgedeki kamu özel ortaklığı alanında en büyük paya sahip ülke olduğu 

görülmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019, Dünya Bankası 2021).Yukarıda sözü edilen 28 

yıllık süreçte Güney Afrika’nın Sahraaltı Afrika bölgesinde 5,7 milyar ABD Doları yatırım tutarına 

sahip 3 kamu özel ortaklığı projesi ile en büyük yatırım payına sahip ülke olduğu görülmektedir 

(Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019, Dünya Bankası 2021). 

2.5.1. İngiltere  

İngiltere hazinesi tarafından açıklanan resmi verilere göre 1993-2017 yılları arasında ülkede 715 

KÖO projesi gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin 699 tanesi kamu hizmetine açılmıştır, geriye kalan 

16 projenin ise yapımı devam etmektedir. Projelerin toplam yatırım tutarı 73,6 milyar ABD 

Dolarıdır. İngiltere’de gerçekleştirilen projeler incelendiğinde en çok yatırım sektörün sağlık 

sektörüne yapılmıştır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019). 

Grafik 2.1. İngiltere’de KÖO Proje Sayılarının Yüzdesel Dağılışı 

 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkalığı 2019, Dünya Bankası 2021 

 

2.5.2. Brezilya  

Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilerine göre 1990-2018 yıllarını kapsayan 28 yıllık süreçte 

Brezilya’da tamamlanan kamu özel işbirliği projesi sayısı 911’dir. Gerçekleştirilen projeler 388,6 

milyar ABD Doları yatırım tutarına sahiptir. Bahsedilen dönemde en çok yatırım yapılan sektör 
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elektrik sektörüdür (Strateji ve Bütçe başkanlığı 2019). 

Grafik 2.2. Brezilya’da KÖO Projelerinin Sektör Bazında Dağılımı 

 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkalığı 2019, Dünya Bankası 2021 

2.5.3. Arjantin  

Dünya Bankasının açıkladığı verilere göre 1990-2018 yıllarını içerisine alan dönemde Arjantin’de 

hayata geçirilen kamu özel işbirliği projesi 226 tane olup bu projelerin toplam finansal yatırım 

tutarı 56 milyar ABD Doları şeklindedir. Arjantin’de de en çok yatırım yapılan sektör tıpkı 

Brezilya’da olduğu gibi elektrik sektörüdür (Strateji ve Bütçe başkanlığı 2019). 

Grafik 2.3. Arjantin’de KÖO Projelerinin Sektör Bazında Dağılımı 

 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkalığı 2019, Dünya Bankası 2021 

 

2.5.4. Güney Afrika 

Dünya Bankası verilerine göre Güney Afrika’da 1990-2018 yılları arasında toplam 100 adet 

kamu özel ortaklığı projesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen projelerin tutarı 23,6 milyar ABD 
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Dolarıdır. Güney Afrika’da da en çok yatırımın gerçekleştirildiği sektör elektrik sektörü olarak 

görülmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019). 

Grafik 2.4.Güney Afrika’da KÖO Projelerinin Sektör Bazında Dağılımı 

 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkalığı 2019, Dünya Bankası 2021 
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olduğu somut adımlar ve bu modeller için ayırdığı fonlar ülkemizde özellikle 2003 yılı içerisinde 

iktidarın kamu özel ortaklığı konusunda somut adımların atılması gerektiğini gündeme getirmesine 

ve özel sektörün de bu konuda çeşitli girişimlere başlamasına neden olmuştur (Gümüştekin 1992; 

Akt.; Tekin 2017, Tekin 2004a, Tekin 2004b, Tekin 2017). 

Ülkemizde 1994’de çıkarılan 3996 sayılı Kanun ile kamu özel ortaklıkları yaygınlaşmıştır. 

Otoyollar, havaalanların, limanlar, gümrük kapıları ve bunlara benzer farklı sektörlerdeki pek çok 

proje kamu özel işbirliği modelleri ile gerçekleştirilmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu kapsamında entegre sağlık kampüslerinin kamu özel ortaklığı şeklinde yapılmasının yolu 

açılmış ve ülkemiz kamu özel ortaklıkları yeni bir boyut kazanmıştır (Kalkınma Bakanlığı 2012, 

Çınar 2017). 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim tesislerinin, 351 sayılı Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile de öğrenci yurt ve tesislerin kamu özel ortaklığı 

modelleri ile gerçekleştirilmesinin yasal olarak zemini hazırlanmıştır (Çınar 2017).  

3.2. Türkiye’de Uygulanan Kamu Özel Ortaklığı Modelleri  

Bir önceki bölümde detaylı bir şekilde anlatılan kamu özel ortaklığı modellerinde ülkemizde sadece 

dört tanesi kullanılmaktadır ve bu dört tanesine ilişkin mevzuatımız bulunmaktadır. Bu dört model 

-Yap işlet devret,  

-Yap işlet, 

-Yap kirala devret, 

-İşletme haklarının devri olarak belirtilmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019). 

3.3. Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Uygulamaları  

Strateji ve Bütçe Başkalığının (2019) yayınladığı kamu özel işbirlikleri raporu incelendiğinde 

Türkiye’de 1986-2018 yıllarını kapsayan 32 yıllık süreçte toplam 242 kamu özel ortaklığı 

projesinin sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu 242 projeden 210 adedi işletim aşamasında 

olduğu kalan 32 proje ise ya finansal kapanış ya da yapımı aşamasındadır (Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 2019). 

Sözleşmesi imzalanan 242 kamu özel ortaklığı projesinin yapım modelleri incelendiğinde Yap-

İşlet- Devret (109 proje) ve İşletme Hakkı Devri (108 proje) modellerinin ön planda olduğu 

görülmektedir. Bu iki modeli 20 proje ile Yap-Kirala-Devret, 5 proje ile de Yap-İşlet modelleri 

takip etmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019). 

Ülkemizde gerçekleştirilen projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde (Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 2019):  
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Enerji üretim tesislerinin ilk sırada olduğu görülmektedir. Bu tesisleri sırasıyla otoyollar ve hizmet 

tesisleri, limanlar, sağlık tesisleri, havaalanları, sınır kapıları, yat limanı ve turizm tesisleri, 

madencilik projeleri, sanayi tesisleri, demiryolları ve kültür ve turizm tesisleri izlemektedir. 

 

4. BULGULAR  

4.1. Türkiye’de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı 

Türkiye’de sağlık sektöründe kamu özel ortaklıkları hizmet alımı şeklinde ortaya çıkmıştır (Tekin 

2017). 4 Ocak 1985’te Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerindeki temizlik hizmetinin dışarıdan 

hizmet alımı şeklinde temin edilebilmesi için bir genelge yayınlamıştır (Baş 2018). 

1987 yılında çıkarılan ve o dönemde sahip olunan “işletmecilik” mantıklı yönetim anlayışına 

oldukça uygun olan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sağlık hizmetlerinin piyasalaşması hakkında 

oldukça geniş maddeleri bulunan yasal bir düzenlemedir. Kanunun 5. Maddesinde bulunan sağlık 

kuruluşlarının Bakanlar Kurulu kararıyla sağlık işletmesine dönüştürülebileceği ifadesi başta 

olmak üzere birçok maddesi sağlık hizmetleri için önemli bir dönüm noktasıdır (Büber 2008, 

Karasu 2011). 

2003’te 657 sayılı Kanunun 36. Maddesinde yapılan değişiklik sağlık hizmetlerinde hizmet satın 

alma yöntemi kullanılabileceği şeklindedir. Yapılan bu değişiklik ve dönemin şartları sonucunda 

2000’li yıllarda sağlık sektöründe hizmet alımı uygulamaları çoğalmıştır (Büber 2008, Karasu 

2011). 

Ülkemizde sağlık alanında gerçekleştirilen ilk somut kamu özel ortaklığı düzenlemesi, 2005 yılında 

çıkarılan 5396 sayılı Kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen madde ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik kamu özel ortaklığı modellerinin sağlık tesislerinin yapılmasında 

bir finansman şekli olarak kullanılmasını sağlamaktadır (Tengilimoğlu ve ark 2018). Sözü edilen 

yasa maddesinin uygulamasına yönelik olarak 2006 yılında sağlık hizmetlerinde kiralama karşılığı 

tesis yaptırılmasını açıklayan bir yönetmelik çıkarılmıştır (Karasu 2011).Yukarıda sözü edilen 

yasal düzenlemeler doğrultusunda planlanan bazı sağlık yatırımları yargı kararı ile durdurulmuştur. 

Mevcut hükümet yargı kararlarındaki gerekçeleri göz önünde bulundurarak sağlık sektöründe 

kamu özel ortaklıklarına yönelik olarak 2013 yılında 6428 sayılı Kanunu çıkarmış ve sağlık 

alanında uygulanacak kamu özel ortaklıklarının çerçevesi netleştirilmiştir (Karahanoğulları 2011, 

Sözer 2013). 

Çıkarılan kanunlar kapsamında sağlık sektöründe gerçekleştirilecek olan kamu özel ortaklıkları 
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aşağıda bahsedilen şartlara uygun olarak hayata geçirilecektir (Tengilimoğlu ve ark 2018, Çalışkan 

2019): 

-Kamu özel ortaklığı projeleri kapsamında yapılacak olan sözleşmeleri en fazla 49 yıllığına 

yapılabilir. Fakat belirtilen bu süre sözleşmelerde genellikle 30 yıl olarak gerçekleşmektedir.  

-Gerçekleştirilecek yatırıma yönelik hazırlanan ön proje ve temel şartnameye ilişkin ekler Sağlık 

Bakanlığı tarafından özel sektör firmalarına verilecektir. 

-Projenin yapılacağı arazi özel sektör kuruluşuna devlet tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır. 

-Gerçekleştirilecek projenin detaylandırılması ve projeye ait diğer tüm ayrıntılar özel sektör 

kuruluşu tarafından hazırlanacaktır. 

-Sağlık alanında yapılacak olan kamu özel ortaklığı projesinin özel sektör temsilcisi kamu 

tarafından açılacak olan ihale ile belirlenecektir. İhaleye teklif veren firmalar arasından kazanan 

kuruluş sağlık tesisinin yapımına başlayacaktır. 

Özellikle İngiltere’de uygulanan kamu özel ortaklığı modeline benzeyen bu yöntemle büyük sağlık 

tesislerinin ülkemize kazandırılması planlanmaktadır. “Şehir Hastaneleri” olarak adlandırılan bu 

kamu ortaklığı projeleri kapsamı içinde farklı alanlarda uzmanlaşmış hastanelerin, yüksek 

teknolojili laboratuvarların, ARGE merkezlerinin, sosyal tesislerin, otellerin, idari merkezlerin, 

acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin, merkezi eczane ve depo alanlarının, yeterli büyüklüğe 

sahip otoparkların ve peyzaj alanlarının, yüksek teknolojik ve fiziksel altyapı koşullarının bir arada 

bulunması planlanmaktadır (Tekin 2017, Tengilimoğlu ve ark 2018). 

4.2. Şehir Hastaneleri  

Günümüzde iktidarlar, ülkelerinin yaşlanan nüfuslarını ve artan kronik hastalıkları göz önünde 

bulundurarak sağlık sektöründe büyük yatırımlar yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Büyük yatırımlar 

büyük finansal ihtiyaçlara sebep olmaktadır. Ülke yönetimleri söz konusu finansal ihtiyaçları 

karşılayabilmek için kamu özel işbirlikleri ile ilgilenmektedir (Özdede 2019). Şehir hastanesi 

projeleri de sağlık alanında kamu özel işbirliği kullanımı sonucu karşımıza çıkmaktadır.  

Şehir hastanesi projelerinin temel mantığı; projenin finansmanının özel sektör kuruluşları 

tarafından, sağlık hizmeti sunumu, sağlık personeli ve sağlık tesislerinin müşteri garantisinin ise 

kamu tarafından verilmesi şeklindedir (Yılmaz ve Karakaş 2011, Gökkaya ve ark 2018). 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı KÖO modelini hem finansman hem de iş yapma yöntemi şeklinde 

kullanmaya çalışan ilk bakanlık konumundadır (Yılmaz ve Karakaş 2011, Gökkaya ve ark 2018). 
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4.3. Şehir Hastanelerinin Yönetsel Yapısı 

Şehir hastaneleri projelerinin yap-kirala-devret finansman modeli kullanılarak kamu ve özel sektör 

ortaklığı şeklinde belirli bir sözleşmeye bağlı olarak hayata geçirilmeleri planlanmaktadır. Bu 

sözleşme dâhilinde kamuya ait hazine arazisi üzerinde özel sektör kuruluşu tarafından yapılan 

sağlık tesislerinin 25 yıllığına kamu tarafından kiralanması ve çekirdek sağlık hizmetleri dışında 

kalan diğer tüm hizmetlerin sunumunun projeyi yapan özel sektör kuruluşuna terk edilmesi 

düşünülmektedir (Karahanoğulları 2011, Gökkaya ve ark 2018). 

Özel sektör kuruluşları şehir hastanelerinde sağlık hizmetlerini veren taraf değildir. Özel sektör 

şehir hastanelerinin finansmanının sağlanması, tesislerin tasarlanması ve inşa edilmesi 

aşamalarında bulunmaktadır. Kamu ise sağlık hizmetlerini sunan taraf konumundadır. Başka bir 

ifade ile kamu, özel sektör kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdiği şehir hastanesi projesi kapsamında 

sadece hekimlik ve hasta bakımı ile ilgili hizmetleri sunacak bunun dışında kalan diğer tüm destek 

hizmet sunumları özel sektör kuruluşu eliyle yürütülecektir (Yılmaz ve Karakaş 2011, Çalışkan 

2019). 

Şehir hastaneleri içerisinde yüklenici özel sektör kuruluşu P1 ve P2 adı verilen ve toplamda 19 

hizmeti bünyesinde barındıran hizmetleri yürütmekle görevlidir. Sözü edilen P1 ve P2 hizmetlerin 

dışındaki hizmetler hastane başhekimliği tarafından yürütülmektedir (Gökkaya ve ark 2018). 

Hem kamu hem de özel sektör firması sundukları hizmetleri kendi personelleri ile yürütmektedir. 

Bu durum hastane bünyesinde iki başlı bir yönetim oluşturmakta ve bazen yönetsel çatışmaların 

çıkmasına sebep olabilmektedir (Gökkaya ve ark 2018). 

Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastaneleri projelerinden sorumlu olması için Şehir Hastaneleri 

Koordinasyon Daire Başkanlığı oluşturulmuştur (Gökkaya ve ark 2018). Ülkemizdeki tüm şehir 

hastanelerinin takibi bu kurum tarafından yürütülmektedir 

(https://khgmsehirhastaneleridb.saglik.gov.tr/TR-33940/gorev-tanimi.html). 

4.4. Şehir Hastanelerinin Finansman Boyutu 

6428 sayılı Kanun’un 6. Maddesi şehir hastanelerinin projesini yüklenen firmanın proje için gerekli 

tüm finansmanı sağlamakla yükümlü olduğunu açıkça belirtmektedir (6428 sayılı Kanun 2013). 

Kanunun bu maddesine göre projenin yapımını yüklenen firma şehir hastanesinin yapım sürecinde 

oluşan tüm finansal sorumlulukları üstlenmekle yükümlüdür. Yüklenici firma yatırımı 

gerçekleştirip inşaatı tamamladıktan sonra hastaneyi kullanıma hazır şekilde ve gerekli tüm 

malzemeleri sağlanmış biçimde Sağlık Bakanlığı’na belli bir ücret karşılığında ve belirli bir 
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süreliğine kiralamaktadır (Karasu 2011, Gökkaya ve ark 2018). 

Şehir hastanelerinin en çok tartışılan boyutunu finansman boyutu olarak ifade edilebilir. Çünkü 

şehir hastanelerinin yapım maliyetleri ve bu hastaneler için kamu tarafından yüklenici firmaya 

ödenecek kira bedelleri kamuoyuna net şekilde açıklanmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve özel sektör 

kuruluşu arasında gerçekleştirilen kamu özel ortaklığı sözleşmesine üçüncü kişiler 

ulaşamamaktadır (Gökkaya ve ark 2018, Çalışkan 2019). 

4.5. Türkiye’deki Şehir Hastanesi Projeleri  

Bugüne kadar geçen süreçte ülkemizde birçok şehir hastanesinin yapımı tamamlanmış ve hizmete 

girmiştir. Birçok şehir hastanesinin de yapımı devam etmektedir. Aşağıdaki tablolarda Türkiye’de 

hizmete giren ve 2021 yılı içerisinde hizmete girecek olan şehir hastaneleri ile bazı şehir 

hastanelerinin öngörülen yatırım tutarları gösterilmektedir. 

Tablo 4.1. Ülkemizde Hizmete Giren ve 2021 Yılında Hizmete Girecek Olan Şehir Hastaneleri 
Proje Adı Yatak Kapasitesi Hizmet Durumu 

Adana Şehir Hastanesi 1.550 Hizmete Girdi 

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 3.711 Hizmete Girdi 

Bursa Şehir Hastanesi 1.355 Hizmete Girdi 

Elazığ Şehir Hastanesi 1.038 Hizmete Girdi 

Eskişehir Şehir Hastanesi 1.081 Hizmete Girdi 

Isparta Şehir Hastanesi 755 Hizmete Girdi 

İstanbul Başakşehir Şehir 

Hastanesi 

2.682 Hizmete Girdi 

Kayseri Şehir Hastanesi 1.607 Hizmete Girdi 

Konya Karatay Şehir Hastanesi 1.250 Hizmete Girdi 

Manisa Şehir Hastanesi 558 Hizmete Girdi 

Mersin Şehir Hastanesi 1.294 Hizmete Girdi 

Tekirdağ Şehir Hastanesi 486 Hizmete Girdi 

Yozgat Şehir Hastanesi 475 Hizmete Girdi 

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 3.624 2021 

Gaziantep Şehir Hastanesi 1.875 2021 

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2.060 2021 

Kocaeli Şehir Hastanesi 1.210 2021 

Kütahya Şehir Hastanesi 610 2021 

Kaynak: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 2021 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 2021 yılı Mayıs ayı itibariyle 13 adet şehir hastanesi hizmet 

sunmaktadır. Yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanan 5 şehir hastanesi projesi bulunmaktadır.  
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Tablo 4.2. Bazı Şehir Hastanelerinin Yatırım Tutarları 

Proje Adı Yatırım Tutarı İşletim Süresi 

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü 396 milyon ABD Doları 25 Yıl 

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü 399 milyon ABD Doları 25 Yıl 

Gaziantep Entegre Sağlık 

Kampüsü 

932 milyon ABD Doları 25 Yıl 

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık 

Kampüsü 

614 milyon ABD Doları 25 Yıl 

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 1,2 milyar ABD Doları 25 Yıl 

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 1,6 milyar ABD Doları 25 Yıl 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkalığı 2019 

 

Tablo 2’de bazı şehir hastanelerinin yatırım tutarları ABD Doları cinsinden gösterilmiştir. Tabloya 

göre yatırım tutarı en yüksek olan şehir hastanesi projesi İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü 

projesidir.  

4.6. Türkiye’deki Bazı Sağlık İstatistiklerinin KÖO Modelinden Önceki ve Sonraki Yıllara 

Göre Değerlendirilmesi  

4.6.1. Türkiye’deki hastane ve yatak sayılarının değerlendirilmesi  

Aşağıda verilen tablolarda ülkemizin 2015-2019 yıllarında sahip olduğu hastane sayısı, hastane 

yatağı sayısı, şehir hastanelerinin yatak sayıları verilmiştir. Ayrıca bazı ülkeler ile Türkiye’nin 

yatak sayıları karşılaştırılmıştır.  

Tablo 4.3. Yıllara ve Sektörlere Göre Türkiye’deki Hastane Sayısı 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Sağlık Bakanlığı 865 876 879 889 895 

Üniversite 70 69 68 68 68 

Özel 562 565 571 577 575 

Toplam 1497 1510 1518 1534 1538 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastane sayısı her geçen yıl 

artmıştır. Özel sektöre ait hastane sayısının 2015-2018 yıllarında arttığı, 2019 yılında ise bir önceki 

yıla göre azaldığı görülmektedir. Üniversite hastanelerinin ise 2016 ve 2017 yılında bir önceki yıla 

göre azaldığı, 2018 ve 2019 yılında ise sabit kaldığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 4.4. Türkiye’de Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Yatağı Sayısı Dağılımı 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Sağlık 

Bakanlığı 

122.331 132.921 135.339 139.651 143.412 

Üniversite 38.361 37.707 41.324 42.066 42.925 

Özel 43.645 47.143 49.200 50.196 51.167 

Diğer  5.311 - - - - 

Toplam 209.648 217.771 225.863 231.913 237.504 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021 
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Tablo 4’te görüldüğü üzere ülkemizdeki hastane yatağı sayıları 2015-2019 yıllarında hem Sağlık 

Bakanlığı hem üniversite hem de özel sektör alanında sürekli artış göstermiştir.  

Tablo 4.5. Türkiye’deki Toplam Şehir Hastanesi Yatak Sayısı 

 2019 2021 (Mayıs) 

Hastane 10 13 

Yatak Sayısı 13.120 17.842 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 2021 

 

Tablo 5’e göre ülkemizdeki şehir hastanesi yatak sayısı yaklaşık 17 aylık süreçte 4722 adet artış 

göstermiştir.  

Tablo 4.6. Ülkelere Göre 10.000 Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısının Karşılaştırması (2018 Yılı) 

Türkiye 28,6  

Avrupa Birliği  48,7 

OECD  45,3 

ABD  28.7 

Birleşik Krallık 25.0 

Almanya  80.0 

Japonya  129.8 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021, https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm Erişim Tarihi: 26.05.2021-13.27 

(Not: Türkiye’ye ait veri 2019 yılına, Diğer ülkelere ait veriler ise 2018 yılına veya ulaşılan en yakın yıla aittir.) 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere ülkemizde son yıllarda sürekli hastane yatağı artışı olmasına rağmen 

10.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısında Türkiye hem Avrupa Birliği hem de OECD 

ülkelerinin ortalamasının oldukça altındadır.  

4.6.2. Türkiye’deki sağlık personeli sayılarının değerlendirilmesi 

Aşağıdaki tablolarda ülkemizde sağlık personeli sayısı ve personel sayısının2015-2019 yıllarındaki 

değişimi gösterilmiştir. Ayrıca kişi başına düşen hekim ve hemşire-ebe sayısının ülkeler arası 

karşılaştırılmasına da yer verilmiştir.  

 

Tablo 4.7. 2019 Yılında Sektörlere ve Unvanlara Göre Türkiye’deki Sağlık Personelinin Dağılımı 

 Hekim Diş 

Hekimi 

Eczacı  Hemşire Ebe Diğer Sağlık 

Personeli 

Diğer 

Personel ve 

Hizmet 

Alımı 

Sağlık 

Bakanlığı 

97.145  11.387 3.404 132.333 52.076 124.758 229.335 

Üniversite 33.750 4.425 840 31.324 809 17.050 48.331 

Özel 29.915 17.113 29.597 34.446 3.087 40.648 91.994 

Toplam 160.810 32.925 33.841 198.103 55.972 182.456 369.660 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021 
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Tablo 7’ye göre ülkemizde en çok sağlık personeline sahip kurum Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık 

Bakanlığını özel sektör izlemekte, üniversiteler ise son sırada yer almaktadır.  

Tablo 4.8. Yıllara Göre Türkiye’deki Sağlık Personeli Sayıları 

 Hekim Diş 

Hekimi 

Eczacı  Hemşire Ebe Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Diğer 

Personel 

ve 

Hizmet 

Alımı 

Toplam 

Personel 

2015 141.259 24.834  27.530

  

152.803  53.086

  

145.943 

  

311.337  856.792  

2016 144.827 26.674 27.864 152.952 52.456 144.609 321.952 871.334 

2017 149.997 27.889 28.512 166.142 53.741 155.417 339.241 920.939 

2018 153.128 30.615 32.032 190.499 56.351 177.409 376.367 1.016.401 

2019 160.810 32.925 33.841 198.103 55.972 182.456 369.660 1.033.767 

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021 

Tablo 8 incelendiğinde 2015-2019 yıllarında toplam sağlık personeli sayısının sürekli olarak artış 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Şehir hastanelerinin hizmete girdiği 2017 yılı ve sonrasında personel 

sayısının daha hızlı arttığı Tablo 8’de gözlenmektedir.  

Tablo 4.9. Ülkelere Göre 100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısının Karşılaştırması (2018 Yılı) 

Türkiye 193 

Avrupa Birliği  379 

OECD  352 

ABD  261 

Birleşik Krallık 284 

Almanya  431 

Japonya  249 

Portekiz 515 

Avusturya  524 

Yunanistan  610 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021, https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm Erişim Tarihi: 26.05.2021-14.08 

(Not: Türkiye’ye ait veri 2019 yılına, diğer ülkelere ait veriler ise 2018 veya ulaşılan en yakın yıla aittir.) 

 

Tablo 9’a göre Türkiye 100.000 kişiye düşen hekim sayısında Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinin 

ortalamasının oldukça altındadır. Hekim sayımızın arttırılıp uluslararası ortalamalara 

yaklaştırılması ihtiyacı bulunmaktadır.  
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Tablo 4.10. Ülkelere Göre 100.000 Kişiye Düşen Hemşire ve Ebe Sayısının Karşılaştırması (2018 Yılı) 

Türkiye 306 

Avrupa Birliği  851 

OECD  953 

ABD  1.194 

Birleşik Krallık 825 

Almanya  1.351 

Japonya  1.202 

Finlandiya  1.468 

İsviçre 1.792 

Norveç 1.829 
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı 2021, https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm Erişim Tarihi: 26.05.2021-14.14 

(Not: Türkiye’ye ait veri 2019 yılına, diğer ülkelere ait veriler ise 2018 veya ulaşılan en yakın yıla aittir.) 

 

Tablo 10’a göre ülkemiz 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısında Avrupa Birliği ve OECD 

ülkelerinin ortalamasının oldukça altındadır. Özellikle İsviçre, Norveç gibi ülkelerin 100.000 

kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ile ülkemiz arasında matematiksel olarak neredeyse 6 kat fark 

bulunmaktadır.  

4.6.3. Türkiye’deki sağlık harcamalarının değerlendirilmesi  

Aşağıda verilen tablolarda ülkemizde yapılan sağlık harcamalarının farklı yıllara göre 

karşılaştırılması yapılmıştır. 2019 yılında gerçekleşen sağlık harcamalarının farklı ülkeler ile 

karşılaştırılması da tablolarda verilmiştir.  

Tablo 4.11. Türkiye’de Yapılan Sağlık Harcamaları (Milyar TL) 

Yıllar Toplam Genel Devlet Özel Sektör 

2010 201 157 44 

2014 165 128 37 

2018 95 73 21 

2019 62 48 13 
Kaynak: TUİK 2021 

Tablo 11’e göre Türkiye’de yapılan sağlık harcamaları karşılaştırılan 4 yıl içinde (2010, 2014, 

2018, 2019) hem devlet hem de özel sektör alanında azalış göstermiştir.  
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Tablo 4.12. Ülkelerin 2019 Yılı Kişi Başı Sağlık Harcamaları 

Ülke  ABD Doları/Kişi 

Türkiye 1.337 

Rusya 1.707 

Portekiz 3.379 

İtalya  3.649 

Birleşik Krallık 4.653 

Japonya  4.823 

Hollanda  5.765 

Avusturya  5.851 

Almanya  6646 

  Norveç  6647 

İsviçre  7.732 

ABD  11.072 

Kaynak: OECD 2021 

 

Tablo 12’ye göre ülkemizde 2019 yılında yapılan kişi başı sağlık harcamaları karşılaştırılan diğer 

ülkelerin oldukça altındadır. Ülkelerin kişi başı sağlık harcamaları arasında oluşan farklarda 

ülkelerde benimsenen farklı sosyal güvenlik ve sağlık sigortacılığı yöntemlerinin de etkisi 

bulunmaktadır.  

Tablo 4.13. Ülkelerin 2019 Yılında Yapılan Toplam Sağlık Harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Göre Oranı 

Ülke  % 

Türkiye 4.3 

Rusya 5.3 

Yunanistan  7.8  

Güney Kore  8.0 

İtalya 8.7 

OECD 8.8 

Birleşik Krallık 10.3 

Japonya  11.1 

 Almanya   11.7 

İsviçre  12.1 

ABD 17.0 

Kaynak: OECD 2021, TUİK 2021 

 

Tablo 13 incelendiğinde ülkemizde yapılan toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya 

göre oranı karşılaştırılan diğer ülkelerin oldukça altındadır. Türkiye’ye oransal olarak en yakın ülke 

Rusya, en uzak ülke ise ABD’dir.   

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kamu özel ortaklığı modelleri, dünyada gelişmişlik düzeyi farklı olan birçok ülkede yaygın şekilde 

uygulanmaktadır (Uysal 2020). Bu modeller daha önceki zamanlarda genellikle altyapı 
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hizmetlerinin sunumunda uygulanmaktaydı ancak günümüzde birçok farklı alanda uygulanma 

imkânı bulmuştur (Gökkaya ve ark 2018).  

Sağlık hizmetleri kamu tarafından sunulması gereken hizmetlerin başında gelmektedir. Ancak 

toplumların artan sağlık ihtiyacı, kamu kaynaklarının sınırlı olması, sağlık hizmetlerinde 

sürdürülebilir kalitenin yakalanması gibi durumlar kamu kurumlarının sağlık hizmetleri 

sunumunda özel sektör kuruluşları ile ortak girişimler yapmasını gündeme getirmiştir. Bu 

doğrultuda Türk sağlık sisteminde kamu özel ortaklığının bir sonucu olarak şehir hastaneleri 

projeleri gerçekleştirilmiştir (Gökkaya ve ark 2018, Doğruloğlu 2019). Sağlık hizmetleri KÖO 

modelleri uygulanan diğer alanlara göre daha farklı özelliklere sahiptir. Sağlık hizmetlerinin temel 

insan haklarından biri olması ve toplumsal fayda odaklı sunulması bu alanda uygulanacak KÖO 

projelerinin çok daha özenli ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesini gerektirmektedir (Olca 

2019).  

Sağlık hizmetlerinde kamu özel ortaklıkları ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde şehir 

hastanelerinin gerekli olup olmadığının ve sağlık sisteminde yaratacağı etkinin tartışma konusu 

olduğu görülmektedir. Özellikle yüksek proje maliyetleri, kurumlar arasında imzalanan 

sözleşmelerin kamuoyuna açıklanmaması ve sözleşme sürelerinin uzunluğu eleştirilen konuların 

başında gelmektedir. Bunun yanında şehir hastanelerinin modern ve yüksek teknolojiye sahip 

sağlık tesisleri olması, nitelikli yatak sayılarını arttırması, kaliteli otelcilik hizmetleri sunumu gibi 

özellikleri projelerin avantajları olarak görülmektedir. Özetle sağlık alanında gerçekleştirilen kamu 

özel ortaklığı projeleri olumlu ve olumsuz birçok farklı özelliğe sahiptir (Öztürk ve ark 2018, 

Doğruloğlu 2019, Olca 2019, Gökkaya ve Erdem 2021). 

Kamu özel ortaklığı projelerinin başarılı olmasını sağlamak için gerekli analizler doğru bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. Hayata geçirilmesi planlanan her projede kamu özel ortaklığı modelleri 

kullanılmamalıdır (Ayhan ve Önder 2018). KÖO projelerinin finansmanında başarıyı 

yakalayabilmek için ön hazırlıkları iyi yapılmış, kamuya ekonomik getirisi yüksek olan projelerin 

hayata geçirilmesi ve gerçekleştirilen projeye dair tüm süreçlerde şeffaflığa önem verilmesi 

gerekmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019). 
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A REVİEW OF POSTGRADUATE STUDİES ON PREGNANCY ABOUT READİNESS 

FOR LİFE WİTH A BABY 
 

ÖZET 

Gebelik insan yaşamının en etkileyici deneyimlerinden biri olarak kabul görmektedir.  Gebelik 

süreci, fizyolojik değişimlerle birlikte, anne adayı ve ailesi için sosyal ve duygusal değişiklikleri 

de barındıran bir adaptasyon sürecidir. Gebelik sürecinde değişikliklere hazır olmak ve uyum 

sağlayabilmek gebenin ve bebeğinin fiziksel, gelişimsel ve ruhsal sağlığı için önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla gebeler ve gebelik süreciyle ilgili yapılan çalışmalar oldukça önem taşımaktadır. 2011-

2021 yılları arasında yapılan anne ve baba adaylarına yönelik olarak hazırlık çalışmalarını 

inceleyen lisansüstü çalışmaların farklı değişkenler özelinde incelenmesi çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde “gebe okulu, doğuma hazırlık 

eğitimi, ebeveynliğe geçiş” anahtar kelimeleri ile tarama gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda 41 tane 

lisansüstü çalışmaya erişilmiştir. İki tez erişime açık olmadığı için, ayrı anahtar kelimelerde ortak 

çalışmalar olduğu için ve sonuçlarının belirlenen hedefle ilgili olmadığı için dört tanesi elenmiştir. 

Bu doğrultuda 25 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere toplamda 37 çalışma dahil edilmiştir. 

Belirlenen lisansüstü tez çalışmalarının gerçekleştiği üniversite, enstitü, anabilim dalı, yılı, tezin 

türü, çalışmanın modeli, çalışan örneklem grubu, eğitim içeriği ve elde edilen sonuçlar gibi 

değişkenler üzerinden inceleme yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen lisansüstü çalışmaların 

belirlenen değişkenler üzerinden incelenmesi için Doküman incelemesinden faydalanılarak içerik 

analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda konu ile ilgili çalışmaların son 10 yıl içerisinde en yoğun 

2019 ve 2021 yıllarında ele alındığı görülmüştür. Çalışmaların önemli bir kısmının Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 

tamamlandığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında gebelerle gerçekleştirilen hazırlık 

eğitimlerinin; doğum korkusunun azalması, doğumu algılama, doğum konforu, özyeterlilik algısı, 

algılanan sosyal destek düzeyi, emzirme özyeterliliği ve düşük kaygı düzeyi ile ilişkili olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, klinik pilates egzersizi, gebelik yogası, kahkaha yogası, pelvik taban kas 

eğitimi, NLP teknikleri, özel masajlar ve müzik müdahalesi gibi eğitim içeriklerinin gebelerde 

mental iyi oluş, prenatal bağlanma düzeyi ve özyeterlilik duygusunda artış, daha düşük korku 

düzeyi ile ilişkili bulunmasının yanı sıra, daha düşük ağrı seviyesi, kardiyovasküler ve solunum 

sistemleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Elde edilen çalışma sonuçlarına ek 

olarak, eğitimler esnasında gebelerin yetersiz bilgi ve farkındalık düzeylerine sahip oldukları 

görülmüştür. Bu doğrultuda, gebelerin doğuma ve doğum sonrasına hazırlık eğitimlerinin 

öneminin altı çizilmiş, konu ile ilgili müdahale programlarını kapsayan daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: gebe eğitimi, doğuma hazırlık, hazırbulunuşluk 
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A REVIEW OF POSTGRADUATE STUDIES ON PREGNANCY ABOUT READINESS 

FOR LIFE WITH A BABY 

 

 

ABSTRACT 

Pregnancy is considered one of the most impressive experiences of human life. Pregnancy is an 

adaptation process that includes social and emotional changes for the expectant mother and her 

family, along with physiological changes. Being ready and adapting to changes during pregnancy 

is important for the physical, developmental and mental health of the pregnant woman and her 

baby. Therefore, studies on pregnant women and pregnancy process are very important. The aim 

of the study is to examine the postgraduate studies, which examine the preparatory studies for 

mother and father candidates between the years 2011-2021, in terms of different variables. In this 

context, a search was carried out at the YOK National Thesis Center with the keywords "pregnant 

school, childbirth preparation education, transition to parenthood". In this direction, 41 

postgraduate studies were accessed. Four of them were eliminated because two thesises were not 

accessible, they were collaborative studies on separate keywords, and their results were not related 

to the specified target. In this direction, a total of 37 studies, 25 of which are graduate and 12 

doctorate, were included. The university, institute, department, year, the type of thesis, the model 

of the study, the working sample group, the training content and the results obtained were 

examined. In order to examine the postgraduate studies included in the study over the determined 

variables, content analysis was made by using the document review. As a result of the research, it 

was seen that the studies on the subject were handled most intensively in 2019 and 2021 in the last 

10 years. It was determined that a significant part of the studies were completed in the Institute of 

Health Sciences, the Department of Midwifery and the Department of Obstetrics and Gynecology 

Nursing. Considering the results obtained, the preparatory trainings carried out with pregnant 

women; It was found that it was associated with decreased fear of birth, birth perception, birth 

comfort, self-efficacy perception, perceived social support level, breastfeeding self-efficacy and 

low anxiety level. In addition, educational content such as clinical pilates exercise, pregnancy yoga, 

laughter yoga, pelvic floor muscle training, NLP techniques, special massages and music 

intervention were found to be associated with increased mental well-being, prenatal attachment 

level and sense of self-efficacy, and lower fear level in pregnant women. It has been stated that it 

has a lower pain level, positive effects on the cardiovascular and respiratory systems. In addition 

to the results of the study, it was observed that the pregnant women had insufficient knowledge 

and awareness levels during the training. In this direction, the importance of preparation for birth 

and postpartum training of pregnant women has been underlined, and it has been determined that 

there is a need for more studies covering intervention programs on the subject. 

Keywords: pregnant education, birth preparation, readiness 
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GİRİŞ 

Gebelik dönemi anne adayı için gelişimsel bir kriz dönemi olarak görülmektedir. Gebelik ve doğum 

sonrası dönemde biyolojik, fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik gibi yaşam üzerinde önemli etkileri 

olabilecek bir süreç yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimler ile birlikte anne adayının annelik rolüne 

uyum sağlama süreci gebelik sürecinden itibaren başlamaktadır (Mermer, Bilge, Yücel ve Çeber, 

2010; Şahin & Yurdakul, 2012). Bu sürece uyum sağlamak açısından psikolojik, sosyal, fizyolojik 

ve ekonomik yönlerden gebelerin ve ailelerinin hazır olmaları gerekmektedir (Şahin & Yurdakul, 

2012). Gebelerin bu sürece daha rahat uyum sağlamaları ve değişimlerle baş edebilmeleri için 

gebelik döneminde aldıkları sosyal destek oldukça önemli bir yere sahiptir (Dunkel-Schetter, 

Sagrestano, Feldman ve Killingsworth, 1996; Yıldırım, 1997). Sosyal destekle beraber profesyonel 

bir desteğin varlığı da doğru bir yönlendirme yapmak, bilgilendirmek ve destek sağlamak açısından 

oldukça kıymetlidir.  

Gebelerin, gebelik süreci ve doğum sonrasında yaşayacakları stres ve kaygı düzeylerini azaltmak, 

prenatal bağlanma, doğum süreci ve sonrasında öz yeterlik düzeyini arttırmak amacıyla gebelere 

verilecek olan doğuma hazırlık eğitimleri oldukça önemlidir (Akın, Yeşil, Yücel & Boyacı, 2018; 

Kartal & Karaman, 2018; Serçekuş & Başkale, 2016). Özellikle doğuma hazırlık sınıflarının temel 

amacı gebelik ve doğum sürecine ilişkin bilgi edinimi sağlama, çiftlerin bilgi düzeylerini arttırma, 

bu süreçteki değişimlere uyum sağlamalarını kolaylaştırma ve yaşanılacak deneyimi olumluya 

çevirmelerine katkı sağlamaktadır (Altıparmak & Coşkun, 2016; Beji, 2016). Doğuma hazırlık 

eğitimleri ilk olarak Amerika’da 1960’lı yıllarda başlamış olup ülkemizde 1980’li yıllarda 

uygulanmaya başlanmış ve 2000’li yıllardan itibaren de yaygınlaşarak devam etmektedir (Walker, 

Visger, & Rossie 2009; Serçekuş & Yenal, 2015). Doğuma hazırlık eğitimleri farklı yöntem ve 

teknikler kullanılarak gerçekleşmektedir (Aktan, 2015; Samiye, Ertuğrul ve Uludağ, 2015; Abalı, 

Metinoğlu, Akkuş ve Irmak, 2016; Baygeldi, 2019; Yağcan ve Sezer; 2019; Zülaloğlu Yalçin, 

2019). Bu kapsamda doğum hazırlık ve doğum sonrası yaşama hazırlık eğitimlerinin etkililiğini ele 

alan çalışmaların incelenerek bir sonuca varılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

düşünceden hareketle mevcut çalışmada doğuma ve doğum sonrası yaşama hazırlık eğitimini ele 

alan lisansüstü çalışmaların doküman inceleme yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu ve veri toplama süreci ve verilerin analizine yer 
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verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Gebelerin doğuma ve doğum sonrası yaşama hazır oluşlarını ele alan lisansüstü çalışmaların 

incelenmesini amaçlayan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi modeli 

kullanılmıştır. Doküman incelemesinde, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2021).  

Çalışma Grubu ve Veri Toplama Süreci 

Doküman incelemesi yöntemi; dokümanlara ulaşma, orijinalliği kontrol etme, dokümanları 

anlama, verileri analiz etme ve veriyi kullanma aşamalarını içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2021). Bu kapsamda araştırmanın ilk aşaması olan dokümanlara ulaşma sürecinde Yüksek Öğretim 

Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde 2011-2021 yılları arasında yayınlanmış lisansüstü tezlere 

ulaşılması amaçlanmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezinde “gebe okulu, doğuma hazırlık eğitimi, 

ebeveynliğe geçiş” anahtar kelimeleri ile tarama gerçekleştirilmiştir. Yapılan tarama sonucunda 

toplam 41 lisansüstü çalışmaya erişim sağlanmıştır. Erişilen 41 lisansüstü çalışmadan 4 tanesini 

belirlenen amaçlarla uyumlu olmadığı araştırmalar tarafından ortak karar verilerek elenmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda 25 yüksek lisans, 12 doktora olmak üzere toplamda 37 çalışma 

dahil edilerek çalışma grubu sınırlandırılmıştır.  

Verilerin Analizi  

Doküman incelemesi yönteminin verilerinin analiz edilmesinde; analize konu olan verilerden 

örneklem seçme, kategorilerin geliştirilmesi, analiz biriminin saptanması ve sayısallaştırma 

aşamalarında ilerlemektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu doğrultuda YÖK Ulusal Tez 

Merkezinden erişilen lisansüstü çalışmaların açık erişimde olan versiyonları MAXQDA 2020 

Programına aktarılmıştır. Aktarılan PDF dosyaları aktarım sırasına göre numara verilmiştir. Bütün 

lisansüstü çalışmasının gerçekleştirildiği üniversite, enstitü, anabilim dalı, yayın yılı, tezin türü, 

araştırmanın modeli, çalışma örneklem grubu, eğitim içeriği, araştırmadan elde edilen sonuçlar ve 

genel eğilimler değişkenleri üzerinden analiz yapılmıştır. Numaralarına göre ilgili değişkenler iki 

araştırmacı tarafından kodlanmış ve çapraz kodlamalar ile görüş birliği sağlanarak kodlama süreci 

tamamlanmıştır. Yapılan kodlamalar sonrasında analizlere ait frekanslar belirlenerek sunulmuştur.  
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BULGULAR 

YÖK tez merkezine gerçekleştirilen tarama sonucunda elde edilen veriler tez türü, yıl, tezin 

yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, yöntem, gebelere verilen eğitim ve uygulanan yaklaşım 

değişkenlerine göre incelenmiştir. 25 yüksek lisans, 12 doktora çalışmasına ulaşılmıştır. Yapılan 

analizlere ilişkin bulgular tablolar halinde sunulmuştur.  

Çalışmaların gerçekleştirildiği yıllara göre dağılım Şekil 1’de yer almaktadır.  

 

Şekil 1: Çalışmaların gerçekleştirildiği yıllara göre dağılımı 

Çalışmaların 10 tanesi 2021, 6 tanesi 2020, 8 tanesi 2019, 3 tanesi 2018, 4 tanesi 2017, 2 tanesi 

2016 ve birer tanesi 2015, 2013, 2009 ve 2007 yıllarında yapılmıştır.  

Çalışmaların gerçekleştirildiği üniversitelere göre dağılım Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Çalışmaların gerçekleştirildiği üniversitelere göre dağılımı 

Üniversite f Üniversite f 

Akdeniz Üniversitesi 2 İstanbul Arel Üniversitesi 1 

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 1 İstanbul Medipol Üniversitesi  1 

Beykent Üniversitesi 1 Marmara Üniversitesi 1 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1 

Dokuz Eylül Üniversitesi 1 Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 

Ege Üniversitesi 4 Okan Üniversitesi 1 

Erciyes Üniversitesi 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 

Eskişehir Üniversitesi 1 Pamukkale Üniversitesi 1 

Hacettepe Üniversitesi 1 Sivas Üniversitesi 4 

Haliç Üniversitesi 1 Trakya Üniversitesi 2 

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 2 Üsküdar Üniversitesi 1 

İstanbul Üniversitesi 3 Yozgat Bozok Üniversitesi 1 
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İncelenen 37 çalışmanın 4 tanesi Ege Üniversitesi, 4 tanesi Sivas Üniversitesi, 3 tanesi İstanbul 

Üniversitesi, 2 tanesi Akdeniz Üniversitesi, 2 tanesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan 

yayınlanmıştır.  

Çalışmaların gerçekleştirildiği enstitülere göre dağılımı Şekil 2’de yer almaktadır.  

 

Şekil 2. Çalışmaların gerçekleştirildiği enstitülere göre dağılımı 

 

Çalışmaların 29 tanesi sağlık bilimleri enstitüsünde, 3 tanesi lisansüstü eğitim enstitüsünde, 3 tanesi 

sosyal bilimler enstitüsünde, 2 tanesi ise eğitim bilimleri enstitüsünde hazırlanmıştır. Lisansüstü 

eğitim enstitüsünde hazırlanan çalışmalar aile eğitimi ve danışmanlığı, hemşirelik ya da kadın 

sağlığı ve doğum hemşireliği programlarında hazırlanmıştır. Eğitim bilimleri enstitüsünde 

hazırlanan çalışmaların ikisi de rehberlik ve psikolojik danışmanlık programında hazırlanmıştır. 

Sosyal bilimler enstitüsünde hazırlanan çalışmalar klinik psikoloji, eğitimde psikolojik hizmetler 

ve doğum ve kadın hastalıkları programlarında hazırlanmıştır. Sağlık bilimleri enstitüsünde 

hazırlanan çalışmalar hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, kadın sağlığı ve doğum hemşireliği 

veya doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği ya da ebelik programlarında hazırlanmıştır.  

Çalışmaların gerçekleştirildiği lisansüstü programlara göre dağılımı Şekil 3’te yer almaktadır.  
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Şekil 3. Çalışmaların gerçekleştirildiği programlara göre dağılımı 

 

37 çalışmanın 12 tanesi ebelik, 9 tanesi hemşirelik ve 8 tanesi kadın sağlığı ve doğum 

hemşireliği/doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği programlarında hazırlanmıştır.  

Çalışmalarda kullanılan desenlere göre dağılımlar Şekil 4’te yer almaktadır.  

 

 

Şekil 4. Çalışmalarda kullanılan desenler 

 

37 çalışmanın 29’u deneysel desende gerçekleştirilirken 8’i tarama deseninde gerçekleştirilmiştir.  

Gerçekleştirilen çalışmalardan yalnızca 3 deneysel çalışmada katılımcılar eşlerden oluşmaktaydı.  

Çalışmalarda denenen uygulamalara ait kodlar ve alt kodların dağılımı Şekil 5’te yer almaktadır.  

 

 
Şekil 5. Çalışmalarda denenen uygulamalar 

 

Tarama çalışmalarında doğum yöntemi tercihini etkileyen faktörler, öz yeterliliği etkileyen 

faktörler, korku düzeyi, doğumu algılama biçimi, bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerine çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Çiftlerle gerçekleştirilen çalışmalarda çiftlerin doğum sonrasında daha 

geleneksel bir tutum sergiledikleri ve güç dağılımındaki eşitliğin bozulduğu saptanmış; doğum 

sonrası depresyonun, evlilik uyumunun ve ilişki derinliğinin özyeterlilik algısını etkilediği 
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belirtilmiştir.  Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre gebelerin doğuma algılama 

biçimlerinin, bilgi düzeylerinin ve tutumlarının farklı değişkenlerden olumsuz yönde 

etkilenebileceği ve bu nedenle öz yeterlik düzeylerinin düşebileceği ve korku düzeylerinin 

artabileceği saptanmıştır. Deneysel çalışmalarda katılımcılarla gerçekleştirilen uygulamalar 

doğuma hazırlık eğitimi, gebe eğitimi, pilates, müzik uygulamaları, masaj uygulamaları, 

motivasyon görüşmeleri, destekleyici hemşirelik, hemşirelik bakımı, çözüm odaklı yaklaşım, yoga 

ve meditasyon, NLP, kahkaha yogası ve evlilik ilişkisi eğitimi olarak aktarılmıştır (Tablo 6). 

Belirtilen uygulamalar tek başına ya da birleştirilerek gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 

uygulamaların stres, doğum korkusu, durumluk ya da süreğen kaygı, öz yeterlilik, benlik saygısı, 

anne-bebek bağlanması, zihinsel iyi oluş, sosyal destek, annelik fonksiyonu, doğuma hazır oluş, 

gebelik semptomları, uyku kalitesi, ağrı, emzirme ve tercih edilen doğum yöntemi gibi değişkenler 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Değişkenlerin tek başına ya da birlikte sınandığı saptanmıştır. 

Sınanan değişkenlerin büyük çoğunluğunun psikososyal faktörlerden oluştuğu görülmüştür. 

Gerçekleştirilen deneysel çalışmaların tamamında gerçekleştirilen uygulamaların korku, stres, 

kaygı gibi psikososyal değişkenler üzerinde etkili olduğu; gebelerin kardiyovasküler sistem, 

dolaşım sistemi, solunum sistemine katkı sağladığı ve ağrı düzeylerinin düşürdüğü, normal doğum 

için cesaretlendirdiği; yenidoğanın apgar skoru ve emmeye başlama zamanını olumlu etkilediği; 

doğum öncesi ve sonrası anne-bebek bağlanmasını güçlendirdiği ve eşler arasındaki ilişkinin 

olumlu etkilemesi gibi sonuçlar saptanmıştır. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma, Türkiye’de 2011-2021 yılları arasında gebelerin doğuma ve doğum sonrası sürece 

hazır oluşlarını konu alan lisansüstü çalışmaları bazı değişkenler kapsamında doküman analizi 

yöntemiyle incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirlenen yıllar arasında açık erişimi olan 37 

lisansüstü çalışmaya ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların yıllara göre dağılımı 

incelendiğinde, 2017 yılı ve sonrasında konuya olan ilginin arttığı ve yapılan çalışma sayısında 

giderek artış olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye’de doğuma hazırlık eğitimlerinin 1980’li 

yıllardan başlayarak özellikle geçtiğimiz on yıl içerisinde gördüğü önemin artmasıyla açıklanabilir 

(Serçekuş ve Yenal, 2015). Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan 

“Gebe Bilgilendirme Sınıfları” genelgesiyle, her ilde doğuma hazırlık sınıflarını yaygınlaştırılma 

faaliyetlerinin de etkili olduğu düşünülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2014).  
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İncelemeye alınan lisansüstü tez çalışmalarının çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde 

gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Çalışmaların gerçekleştirildiği programların genel eğilimleri göz 

önünde bulundurulduğunda çoğunlukla ebelik, hemşirelik ve kadın sağlığı ve doğum hemşireliği 

programları tarafından gerçekleştirilmesi olağan bir durum olarak değerlendirilmektedir.  Bununla 

birlikte bebekli yaşama geçiş süreci; birey, çiftler ve aile üzerinde etkili olan bir psikososyal faktör 

olarak belirtilmiştir. Aile içerisindeki bireyleri ve bireyler arasındaki ilişkiyi etkileyen bu sürecin 

sosyal bilimler ve eğitim bilimleri gibi enstitülerce araştırılmasının, farklı disiplinlerden gelecek 

görüşlerle sunulan hizmetlerin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bununla beraber çalışmaların disiplinler arası iş birliğiyle gerçekleştirilmesinin 

ve olgunlaşma sürecindeki ailenin bütüncül olarak ele alınmasının çalışmaların etkililiği açısından 

oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla da sağlık alanında 

disiplinler arası çalışmanın önemi vurgulanmıştır (Coşkun, 1996; Öğüt ve Kaya, 2011; Çıraklı, 

Çelik ve Beylik, 2015; Tercan ve Bıçakçı, 2016; Aral, Aysu, Aydoğdu ve Gürsoy, 2021).  

Çalışmalardaki anne adaylarının bebekli yaşama hazır oluşuyla ilgili çalışmaların genel 

eğilimlerine bakıldığında, gerçekleştirilen uygulamalarda doğuma hazırlık eğitimi, gebe eğitimi, 

pilates, müzik uygulamaları, masaj uygulamaları, motivasyon görüşmeleri, destekleyici hemşirelik, 

hemşirelik bakımı, çözüm odaklı yaklaşım, yoga ve meditasyon, NLP, kahkaha yogası ve evlilik 

ilişkisi eğitimi gibi farklı yaklaşım ve yöntemlere yer verildiği belirlenmiştir. Çalışmalarda 

uygulamaların etkililiği tek başına veya birlikte denenerek belirlenmiştir. Benzer şekilde 

Türkiye’de doğuma hazırlık eğitimi veren internet sitelerinin incelendiği çalışmada, eğitimi 

düzenleyen eğiticilerin %28,9’unun multidisipliner ekipten oluştuğu ve multidisipliner ekipteki 

eğitimcilerin de %80’inin doktor, %40’ının ebe, %35’inin doğum koçu/doula, %25’inin psikolog, 

%20’sinin pilates/yoga uzmanı, %15’inin hemşire/akademisyen, %15’inin fizyoterapist ve 

%15’inin diyetisyen ağırlıklı olduğu belirlenmiştir (Başgöl ve Koç, 2021). Farklı alanlardan 

uzmanların doğuma hazırlık sürecindeki önemi açısından araştırma sonuçları umut vericidir. 

Gebelik süresince ve doğumdan sonra bebeğin gelişimine hâkim olan çocuk gelişimcilerin de 

doğuma hazırlık eğitimlerine katkısının olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte doğuma hazırlık 

ve doğum sonrası sürece farklı alanlardan uzmanların oluşturduğu multidisipliner ekiplerce 

tasarlanan, farklı uygulamalarının etkisini değerlendiren çalışmaların sayılarının artması 

gerekmektedir.   

Analize alınan çalışmaların genel eğilimleri incelendiğinde, çalışma grubunun tamamına yakınının 
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anne adaylarından oluştuğu görülmektedir. Bununla beraber incelenen tezlerin büyük 

çoğunluğunun deneysel modelde olduğu belirlenmiştir. Deneysel desende tasarlanan yalnızca üç 

çalışmada katılımcılar çiftlerden oluşmaktadır. Ulaşılan bu sonuç, çiftlerin gebelik sürecine ve 

doğum sonrası döneme birlikte katkısının önemi açısından umut vericidir. Buna karşın, çalışma 

sayılarının oldukça sınırlı olması konunun güncel çalışma alanı adayı olduğunu göstermektedir.  

Çiftler arasındaki ilişkinin sağlamlığı doğum sonrası sürecin yürütülmesindeki etkisi büyüktür. 

Aralarında olumsuz etkileşim olan çiftlerin doğum sonrasında depresyon ve anksiyete belirtilerinin 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Figueiredo ve ark., 2018). Çiftlerle birlikte gerçekleştirilecek 

çalışmaların arttırılmasının, doğum sonrası bebekli yaşama hazırlık açısından oldukça kıymetli 

olduğu düşünülmektedir.  

İncelenen lisansüstü tez çalışmalarında doğum sonrasında yaşanan depresyonun, evlilik uyumunu, 

ilişki derinliğini ve bireyin özyeterlilik algısını etkilediği belirlenmiştir. Bebekli bir yaşama geçiş, 

aileler için hem olumlu hem olumsuz duygusal tepkilerin bir arada yaşandığı karmaşık bir süreçtir.  

Alanyazında bebek sahibi olmanın hem anne adayı için hem de baba adayı için yüksek stres düzeyi, 

depresyon ve postnatal psikoz gibi çeşitli psikolojik sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Bastos, Furuta, Small, McKenzie-McHarg ve Bick, 2015). Sürecin olumsuz 

etkilerini en aza indirebilmek için sosyal desteğin ve gebelik dönemi ve doğum sonrası süreçle 

ilgili bilgi ve farkındalık düzeyinin artması oldukça fayda sağlayacaktır. Hughes ve ark. (2020) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, ebeveynliğe geçiş sürecinde annelerin 

arkadaşları tarafından gördükleri ve babaların ailelerinden gördükleri sosyal desteğin distres 

düzeylerini düşürdüğün, belirlemiştir. Ülkemizde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; gebelik 

sürecinde en çok eşi tarafından desteklendiğini bildiren anne adaylarının distres düzeylerinin daha 

düşük olduğunu görülmüştür (Sayık ve ark., 2019). Bu kapsam yapılmış çalışmalardan da 

anlaşıldığı üzere sosyal desteklerin özellikle çiftlerin birlikte ele alındığı çalışmaların kıymetli 

olduğu ve incelenen lisansüstü tezlerden elde edilen sonuçlara paralel olduğu görülmektedir.  

İncelenen lisansüstü çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda araştırmada anne adaylarının 

gebelik ve doğum sonrası süreç hakkında düşük düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında doğum öncesinde verilen eğitimin, gebenin bilgi düzeyi ile 

memnuniyet durumuna etkisini araştıran çalışmada, gebelere verilen “Üreme Organ Yapı ve 

İşleyişi ile Gebeliğin Oluşumu”, “Gebelikte Oluşan Değişiklikler ile Olağan Şikayetlerle Baş 

Etme”, “Gebelikte Öz Bakım Gereksinimleri”, “Gebelikte Tehlike Belirtileri”, “Doğum Eylemi” 
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ve “Lohusalık Dönemi, Emzirme ve Aile Planlaması” bölümlerinden oluşan eğitim sonunda 

gebelerin bilgi düzeylerinde artış olduğu ve aldıkları eğitimden memnun kaldıkları belirlenmiştir 

(Altıparmak ve Coşkun, 2016). Alanyazında gebelik dönemi eğitimi alan babaların bilgi 

edindikleri, ebeveynlik rolüne daha kolay uyum sağladığı, özyeterliliklerinin arttığı ve iyi olma 

halinin arttığı belirlenmiştir (Erbaş ve Demirel, 2019). Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda 

düzenlenecek olan gebe eğitimi programlarına baba adaylarının da dahil edilmeleri oldukça 

önemlidir.  

İncelenen lisansüstü çalışmalar sonucunda gebe okulu programının; gebelik, doğum ve doğum 

sonrası döneme olumlu katkıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında gerçekleştirilen 

doğuma hazırlık eğitimlerinin ise doğum korkusunun azalması (Uçar ve Golbasi, 2019), algılanan 

yüksek sosyal desteğin artması ve kaygı düzeyinin azalması (Zarrabi Jourshari ve ark., 2020), 

yüksek özyeterlilik algısı (Howarth ve Swain, 2019) ve yüksek emzirme özyeterliliği ile (Citak 

Bilgin ve ark., 2020) ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu durum araştırma kapsamında incelenen 

lisansüstü tezlerde gerçekleştirilen çalışma sonuçlarına paralellik göstermektedir.  

Genel olarak bakıldığında gebelik dönemi ve doğum sonrası süreçle ilgili çalışmaların sayıları son 

dönemde giderek artmakta olduğu görülmektedir. Genellikle çalışmaların sağlık alanındaki 

disiplinler tarafından ele alındığı ve çoğunluğunun deneysel desende gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bununla beraber deneysel yöntemlerde farklı yöntem ve teknikler kullanılarak 

çalışmaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

 Konuyla ilgili anne adaylarıyla birlikte babaların da sürece dahil edildiği daha fazla disiplinler arası 

ve deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

 Doğuma hazırlık eğitimleri planlanırken eğitim içeriğine babaları da dahil edecek şekilde 

düzenlemeler yapılması ve ileride gerçekleştirilecek çalışmalara bu doğrultuda çiftleri birlikte ele 

alarak program içeriklerini düzenlemesi, 

 Doğuma hazırlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, gebelik izlem sürecine dahil 

edilebilecek zorunlu eğitim uygulamalarının düzenlenmesi, 

 Gebeliğe hazırlık uygulamalarının içeriğini zenginleştirmek adına farklı alanlardan uzmanların 

(hekim, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, diyetisyen vb.) eğitim sürecine katkı sağlamasının 

teşvik edilmesi önerilmektedir.  
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ABSTRACT 

Abiotic stresses such as salinity and drought are the main causes of crop loss in agricultural 

production around the world.  Abiotic stresses show their effects by creating changes on the 

morphological, physiological, biochemical and molecular properties of the plant. In order to reduce 

the negative effects of stress on plants, various applications such as fertilizers, hormones, 

biostimulators, etc. are carried out in plant production. One of them is the use of vermicompost. 

Vermicompost is obtained as a result of the decomposition of organic material by the interaction 

of earthworms and microorganisms. Vermicompost, which has been employed widely in 

agricultural production in recent years, is an organic material used especially as soil conditioner 

and fertilizer. In addition, vermicompost is used to increase the tolerance of plants to various abiotic 

stresses. The positive effect of vermicompost against stress conditions may be due to its porous 

structure, high water storage, hormonal substances and nutrients, etc. In this review, the effects of 

vermicompost used against abiotic stresses in plants are presented in line with various literatures.    

Key words: Stress, Salinity, Drought, Vermicompost 
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1. INTRODUCTION 

Agricultural production is profitable when the quality and yield of the plant are high, and the plant 

growth and development are optimum. The occurrence of undesirable conditions and events, 

especially around the plant, adversely affects agricultural production and causes significant 

economic losses. These environmental factors that negatively affect the growth and development 

of the plant are factors such as drought, salinity, heavy metals, high and low temperatures. Drought 

and salinity, which are the leading abiotic stresses, are important problems in many parts of the 

world, and it is expected that more than 50% of all arable land will face salinization problem in the 

next 30 years (Vinocur and Altman, 2005). Generally, abiotic stresses such as salinity, drought, 

and high temperature are estimated to cause an average of 50% yield loss for many crop plants 

(Bray et al. 2000).  The response of plants to these stresses may differ according to the species and 

developmental stage. Abiotic stresses not only affect the photosynthetic process, but also affect 

protein, lipid and mineral substance metabolism in the plant. As a result of changes in metabolic 

processes caused by abiotic stresses, significant damage occurs in plant growth and development 

(Kumar, 2020). 

For many years, studies have been carried out to eliminate or alleviate the negative effects of abiotic 

stresses on the plant. In particular, the process of obtaining tolerant species or varieties by breeding 

is a practice that takes a long time and uses high inputs as labor and cost. Therefore, in recent years, 

molecular techniques and external applications to plants (fertilizer, phytohormone, plant growth 

rhizobacteria, etc.) have been used to increase stress resistance or tolerance physiology. 

Vermicompost is obtained as a result of the decomposition of organic material by the interaction 

of earthworms and microorganisms. Vermicompost, which has been used widely in agricultural 

production in recent years, is an organic material used especially as soil conditioner and fertilizer. 

In addition, vermicompost is used to increase the tolerance of plants to various abiotic stresses. 

Vermicompost is a soil conditioner or organic fertilizer rich in enzyme, humic and fulvic acids, 

obtained by converting various organic wastes into humus-like substances by earthworms (Demir 

and Kıran, 2020). Worms, which are effective as bioindicators in the soil, have functions in soil 

improvement, recycling of organic wastes, wastewater treatment and biofertilizer (Singh et al., 

2020). Due to its hydrophilic groups, vermicompost increases soil temperature and water retention, 

increases plant growth and yield. It also plays a role in increasing soil fertility and productivity and 

stabilizing soil particle aggregation (Singh et al., 2020). The use of vermicompost is increasing day 
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by day due to its many benefits such as promoting plant growth and development, improving soil 

properties, providing nutrients and mitigating the damage of various abiotic stresses (Jadia and 

Fulekar, 2008; Beykkhormizi et al., 2016; Benazzouk et al., 2020; Ebrahimi et al., 2021). 

 

2. SALT STRESS AND VERMICOMPOST 

Salinity affects agricultural production and quality mostly in arid and semi-arid regions where 

rainfall is insufficient.  Salinity is caused by excessive accumulation of dissolved salts in soil water 

and sodium ions in the rhizosphere by natural or man-made causes. The removal of water by 

evapotranspiration causes an increase in the salt concentration in the soil. Naturally occurring 

salinity is mainly caused by the emergence of various types of soluble salts, such as chloride, 

sulfate, carbonate, and bicarbonates of sodium, magnesium and calcium, into the soil or 

groundwater, which occurs through the weathering of major minerals. Overgrazing, deforestation, 

increased use of chemicals, and accumulation of air or waterborne salts were the causes of human-

induced salinization (Dajic, 2006). In general, salinity inhibits the growth of the plant, and in case 

of prolonged exposure, it causes aging and death. Salt stress induces abscisic acid synthesis, 

reduces photosynthesis by causing stomata closer, and oxidative stress occurs. Excessive sodium 

ions accumulating on the root surface disrupts the plant nutrition balance, especially preventing 

potassium uptake. It also inhibits the activities of many enzymes in the cytoplasm (Zhu, 2007). 

Genetic and biochemical studies have recently gained importance to examine plant responses to 

salt stress in plants. However, some traditionally used hormones, fertilizers, biocidulants, etc. are 

still preferred to increase salt stress tolerance. The use of vermicompost, which has gained 

popularity in recent years, is one of them.  

In addition to the increase in plant growth and development with vermicompost in various plants, 

there are studies in which important results have been obtained showing an increase in tolerance to 

salt stress. It has been stated that vermicompost application improves plant growth in tomatoes and 

reduces Na+ accumulation in plants under salt stress, delays senescence in young leaves by 

reducing ethylene synthesis and increasing proline and anthocyanin contents (Benazzouk et al., 

2020). Similarly, vermicompost decreased the accumulation of Na+ in tomato plants and partially 

eliminated the harmful effects of salt stress on growth and photosynthesis (Benazzouk et al., 2018). 

Vermicompost reduced the toxic effect of salinity in lettuce plants in saline areas and improved the 

imbalance in nutrient uptake (Demir and Kıran, 2020). Vermicompost increases salt resistance in 
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plants due to the fact that it contains various nutrients, humic acid and antioxidant compounds 

(Benazzouk et al., 2020; García-Galindo et al., 2021). Vermicompost delays salt-induced aging 

processes by improving the mineral nutrition pattern associated with the uptake of Na from the 

xylem in salt-stressed plants and not maintaining stomatal conductivity without a significant 

decrease in water content (Benazzouk et al., 2020). With the macro and micro nutrients provided 

by vermicompost application in saffron plant, onion, root and leaf growth improved, photosynthetic 

activity increased, and as a result, a high rate of flower and stigma production occurred under 

salinity stress conditions (Feizi et al., 2021). Vermicompost extract improved the germination and 

growth of fennel in salt environment and alleviated the negative effects of salinity stress on fennel 

(Beykkhormizi et al., 2018). Similarly, priming with vermicompost resulted in higher germination 

and seedling growth in salt-stressed onion seeds (Muhie et al., 2020). The number of studies that 

show that the harmful effects of salt stress on plants can be reduced and that an increase in plant 

growth and development can be achieved with vermicompost applications is increasing day by day. 

The mechanisms by which vermicompost application in different plant species are effective in 

increasing plant tolerance to salt stress are given in Table 1. 

 
  

847



 

 

Table 1. The effects of vermicompost on some plants under salt stress conditions 

Plant Vermicompost effects under salt stress References 

Solanum lycopersicum L. - improve plant growth 

- reduce in Na+ accumulation 

- delaying senescence of young leaves  

- inhibiting ABA increase and ACC accumulation 

Benazzouk et al., 2020 

 

 

 

 

- reducing Na+ concentrations in leaves 

- maintaining of net photosynthesis and K+/Na+ 

ratio 

- increasing proline content in leaves and sugar 

content in roots 

Benazzouk et al., 2018 

Lactuca sativa var. Crispa -decrease in Na content 

-increase in other mineral element content  

-reduce in the toxic effects of salinity on the plant 

Demir and Kıran, 2020 

 

 

-improve in the imbalance in nutrient uptake 

-increase in the relative water content, gs, total 

chlorophyll and carotenoid contents, SOD and CAT  

-decrease in malondialdehyde and electrolyte 

leakage 

Kıran, 2019a 

Phaseolus vulgaris L. -increase in the photosynthetic rate and content of K 

and Ca in leaf and root  

-ameliorate negative effects of salinity and improve 

the growth of bean plants 

Beykkhormizi et al., 2016 

 

 

 

-increase in photosynthesis rate of plant 

-increase in water use efficiency  

-improve in the photosynthetic rate 

Beyk et al., 2012 

Capsicum annuum L. -increase of leaf fresh weight and gs 

-minimize of Na+ concentration in the leaves  

-increase of sugar concentration in the roots and 

proline in the leaves 

Ahmadi and Akbari, 2021 

 Cicer arietinum L. 

 

-increase in radicle length, radicle dry weigh and 

consumed endosperm 

-increase in germination of seed 

Ahmadpour et al., 2016 

Borago officinalis 

 

-increase in chlorophyll b, carotenoids and 

malondialdehyde 

-maximum activity in antioxidant enzymes  

-increasing in the photosynthetic pigments 

Sorkhi, 2021 

 

3. DROUGHT STRESS AND VERMICOMPOST 

Another important stress factor limiting crop productivity is drought. Drought, which negatively 

affects the growth and development of the plant, causes the plant-water relationship to deteriorate 

and the water use efficiency of the plant to decrease (Farooq et al., 2012). With drought stress, 

various physiological and biochemical reactions occur in the plant, resulting in a decrease in leaf 

size, stem elongation and root proliferation. Drought affects growth and development in plants with 

a number of mechanisms such as stomatal closure in leaves, decrease in CO2 assimilation, 

membrane damage, decrease chlorophyll content, deterioration in the activity of various enzymes, 

damage caused by reactive oxygen species, etc. (Farooq et al., 2009; Fathi and Tari, 2016). In 

sustainable farming systems, environmentally friendly inputs such as vermicompost are used to 

reduce the impact of environmental stresses such as drought. In the studies, it has been determined 

that vermicompost has important effects on the quality and growth of plants under drought stress. 
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Vermicompost increases the water capacity of the soil and the nutrient uptake in plants, it also 

improves the rhizosphere and indirectly changes the physical properties of the soil (Feizabadi et 

al., 2021). In chickpea, it was determined that water stress significantly reduced plant growth, 

however, photosynthetic and physiological properties were improved with vermicompost 

application in moderate drought stress. The researchers determined that under moderate stress 

conditions, vermicompost significantly increased photosynthetic pigments, CO2 assimilation rate, 

leaf interior CO2 concentration, transpiration, maximum quantum yield of PSII photochemistry, Ca 

and K content in root and leaf, proline and soluble protein contents (Hosseinzadeh et al., 2018). 

Vermicompost used in the growing medium had significant effects on basil plants exposed to water 

stress and improved plant dry weight, root dry weight, and leaf dry weight at 10% -20% 

concentrations (Celikcan et al., 2021). In eggplant, soil application with biochar had positive effects 

on plant growth and yield due to the increase in soil organic matter content, water and nutrient 

holding capacity, and positive effects on various properties of the soil (Ebrahimi et al., 2021). The 

effect of vermicompost in arid conditions may be due to the fact that it has a high amount of macro 

and micro elements that plants can use over time, while conserving water and nutrients (Ebrahimi 

et al., 2021). It has been determined by many researchers that the harmful effects of drought stress 

on plants can be reduced with vermicompost, and that plant growth and development can be 

increased with various mechanisms. The mechanisms by which vermicompost application in 

different plant species are effective in increasing plant tolerance to drought stress are given in Table 

2. 
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Table 2. The effects of vermicompost on some plants under drought stress conditions 
Plant Vermicompost effects under drought stress References 

Cicer arietinum L. -increasing in total chlorophyll content, intercellular CO2 

concentration, net photosynthetic rate, transpiration rate 

and maximal quantum yield of PSII photochemistry 
(Fv/Fm) 

Hosseinzadeh et al., 2016 

 

 
 

 

-increase in the availability of major nutrients in the soil  
-improve in the allocation of biomass to leaves  

- increase in grain yield during grain-filling to maturity 

period 

Gholipoor et al., 2011 
 

-increase in plant height, number of pods, leaf area, leaf dry 
weight, carotenoids, and water-use efficiency  

- improve in the morphological features, soil biological 
activity, and quality 

Amiri et al., 2017 

Lactuca sativa var. crispa -increasing in shoot height, shoot fresh weight, relative 

water content, stomatal conductance, chlorophyll (a, b and 

total) and carotenoid contents under drought stress  
-increasing in SOD and CAT enzyme activities and 

lowering in MDA content  

-enhance in antioxidant enzyme activities 

Kıran, 2019b 

Solanum melongena L. -increase in water use efficiency  

-increase in N, P, K, Fe and Mn content of leaf 

Ebrahimi et al., 2021 

Olea europaea L. -increase in vegetative growth parameters  

-decrease in ion leakage 
-increase in chlorophyll and proline contents and 

antioxidant enzyme activity 

Mousavi et al., 2018 

Thymus vulgaris -Increase in chlorophyll b, hydrogen peroxidase, 
alphaterpinene, thymol, carvacrol, essential oil percentage, 

plant height, number of sub-branches, fresh weight and dry 

weight of plant 
-increase in secondary metabolites, growth and fresh and 

dry weight of the plant 

Sharafi et al., 2021 

Lens culinaris Medik. -increase in the plant height, number of pod, root dry 

weight, shoot dry weight, leaf area and root area 

Ahmadpour et al., 2017 

 

4. HEAVY METAL STRESS AND VERMICOMPOST 

Heavy metals are metals with a density higher than 5 g cm-3, and they cause harmful effects on 

plants when heavy metals such as iron, copper, zinc, cobalt or nickel are present in excessive 

concentrations in root rhizosphere. In addition, metals such as cadmium, lead, and mercury were 

also highly toxic metals (Gasic and Korban, 2006).  With excessive heavy metal accumulation in 

the plant, it causes deterioration of various biochemical, physiological and morphological functions 

and decrease in crop yield. Heavy metals induce detrimental effects on various physiological 

processes in plants such as seed germination, plant growth, and photosynthesis etc. Reactive 

oxygen species are formed with heavy metal toxicity and oxidative stress occurs by disrupting the 

redox balance (Shahid et al., 2015). Contamination of agricultural soils with heavy metals is a 

critical environmental problem due to its negative ecological effects. Various applications to 

eliminate or reduce this problem have been the focus of research. Various plants, fertilizers and 

biostimulants etc. are used for phytoremediation/remediation in heavy metals polluted areas. 

Vermicompost is a peat-like material with structural properties that facilitate water retention and 

aeration, and it increases the cation exchange capacity (CEC) in soils by promoting the adsorption 
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of positive ions, including heavy metals (Belliturk et al., 2015). 

It is stated that vermicompost helps phytoremediation by increasing plant growth and temporarily 

immobilizes metal pollutants. It is known that worms are also used because they biologically 

improve the metal content of compost produced from urban wastes such as biological accumulators 

(Belliturk et al., 2015). Earthworms are organisms that improve the ecological and biological 

condition of the soil, change the soil properties contaminated with pesticides or heavy metals and 

overcome this pollution (Singh et al., 2020). In Berberis integerrima, which has Cd in its growing 

medium, vermicompost has effects such as a decrease in Cd accumulation in plant tissues, an 

increase in total phenolic content and promoting high accumulation of total flavonoid content 

(Khosropour et al., 2021). In soybeans, vermicompost decreased the toxic effects of cadmium 

chloride, increased Fv/Fm, grain weight per plant, pod number per plant and percentage of seed oil 

(Pireh et al., 2017). Vermicompost can be used to rehabilitate metal-contaminated areas as it can 

bind metals and act as a natural fertilizer that increases nutrient uptake by providing high biomass 

yields (Jadia and Fulekar, 2008). In addition, Jadia and Fulekar (2008) stated that it may be possible 

to increase the resistance of the plant against heavy metal toxicity (Zn, Cu, Ni, Pb and Cd) with the 

addition of vermicompost. 

 

5. CONCLUSION 

Apart from drought, salinity and heavy metal stress given in this review, other abiotic stress factors 

are also effective factors in the loss of yield and quality in agricultural production. Especially since 

environmental factors are a factor that determines the feasibility of production, it has caused 

researchers to work intensively on this subject. Although the level of resistance or tolerance to 

stress depends on plant genetic factors, stress tolerance can also be obtained with some cultural 

practices during cultivation. Especially in recent years, vermicompost, which has been used as a 

biofertilizer, has effects that increase the tolerance mechanism against various abiotic stresses in 

parallel with the increase in plant growth and development. In line with sustainable agriculture 

systems, the use of vermicompost as a biofertilizer that is effective both in plant growth and 

development and in increasing stress tolerance should be increased in line with the principle of 

using inputs that do not harm the environment in plant production. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye arıcılığının ve GAP kapsamındaki illerin ülke yetiştiriciliğindeki payı, 

mevcut durum, sorun ve çözüm önerilerini belirleyerek ileriye dönük tahminler yapılması 

amaçlanmıştır. Ülkemiz farklı iklim ve doğa koşulları, zengin bitki örtüsü ve bal arısı 

popülasyonlarındaki genetik çeşitlilik bakımından büyük arıcılık potansiyeline sahiptir. Arıcılık 

özellikle kırsal bölgelerde birçok ailenin geçim kaynaklarından biri olmakla birlikte başta bal 

olmak üzere polen, propolis ve balmumu gibi ürünler elde edilmektedir. Ülkemizde Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde de arıcılığa olan ilgi son yıllarda artarak devam etmektedir. Bölgenin farklı 

ekolojik, topoğrafik ve flora özellikleri mevcut olup ülkemizde üretime katkı sağlama açısından 

önemli bir potansiyeli vardır. Çalışmanın sonucu olarak, yetiştiricilere verilecek desteklerin 

arttırılması, yetiştiricilik üzerine eğitimlerin verilmesi ve modern arı yetiştirme yöntemlerinin 

yetiştirici bazında uygulanması ile birlikte bölgenin üretimdeki payının da artacağı sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Arı Kovanı, Bal üretimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye 
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THE CURRENT SİTUATİON, PROBLEMS AND SOLUTİON SUGGESTİONS OF 

SOUTHEASTERN ANATOLİA REGİON BEEKEEPİNG İN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to make forward-looking predictions by determining the share of 

beekeeping in Turkey and the provinces within the scope of the GAP in the country's cultivation, 

the current situation, problems and solution proposals. Our country has great beekeeping potential 

in terms of different climatic and natural conditions, rich vegetation and genetic diversity in honey 

bee populations. Beekeeping is one of the livelihoods of many families, especially in rural areas, 

and products such as honey, pollen, propolis and beeswax are obtained. The interest in beekeeping 

in the Southeastern Anatolia Region of our country has been increasing in recent years. The region 

has different ecological, topographic and flora features and has an important potential to contribute 

to production in our country. As a result of the study, it has been concluded that the share of the 

region in production will increase with the increase of the support to be given to the breeders, the 

training on breeding and the application of modern bee breeding methods on the basis of the 

breeder. 

Keywords: Beekeeping, Bee hive, Honey production, Southeastern Anatolia Region, Turkey 
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GİRİŞ 

Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki coğrafik konumu, doğal kaynakları ve özellikle dünya ballı 

bitkiler florasının ¾ ‘ne sahip bir ülke olarak, önemli bir arıcılık merkezi durumundadır (Burucu, 

2020). 

Arı yetiştiriciliği; iklim ile floraya bağlı olarak yapılabilen, bal arısı kolonilerinin üretmiş olduğu 

bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri gibi ürünleri ürettiği, böylelikle bal başta olmak üzere diğer 

arıcılık ürünlerini elde etmeye yönelik yapılan bir faaliyetler bütünüdür. Bal arıları hayatlarını 

devam ettirebilmeleri için başta bal olmak üzere farklı arı ürünlerini üretebilmeleri, floradaki bitki 

çeşitliliğine ve arıların uygun koşullarda sağlıklı bir şekilde yetiştirilmelerine bağlıdır (Fıratlı ve 

Gençer, 1994). 

Arı yetiştiriciliği sonucunda elde edilen arı ürünleri yalnız insan gıdası olarak önemli olmasının 

yanı sıra, polinasyon (tozlaşma) sonucunda etkin rol oynayarak bitkisel üretimde de verim artışına 

katkıda bulunan çok önemli bir tarımsal faaliyettir. Arıcılık faaliyetinin, diğer hayvancılık 

faaliyetlerine göre daha az sermaye ve işgücü gerektirmesi, arazi varlığı olmadan da 

gerçekleştirilebilmesi gibi önemli avantajları bulunmaktadır (Çevrimli ve Sakarya, 2018). 

 

TÜRKİYE ARICILIĞININ DÜNYADAKİ DURUMU  

Kovan sayısı bakımından, 2018 yılı verilerine göre 13,1 milyon kovan sayısı ile Hindistan, dünya 

toplam kovan miktarında %14,1’lik bir paya sahip olup birinci sırada yer alırken, 9,1 milyon kovan 

ile %9,8 paya sahip olan Çin, ikinci sırada ve 8,1 milyon kovan ile %8,6 paya sahip olan Türkiye 

ise üçüncü sırada yer almaktadır (TUİK, 2020). 

Dünya bal üretiminde 2018 yılı verilerine göre %24,1’lik paya sahip olan Çin, 447 bin ton bal 

üretimi ile ilk sırada yer alırken, %5,8‘lik paya sahip Türkiye 108 bin ton ile ikinci, %4,3’lük pay 

ile Arjantin ise 80 bin ton bal üretimi ile üçüncü sırada yer almaktadır (TUİK, 2020).  

2018 yılında dünyada kovan başına verim yaklaşık olarak 20,1 kg olarak gerçekleşirken, 2018 yılı 

dünya kovan sayısında lider konumda olan Hindistan’ın kovan başına bal verimi 5,2 kg, ikinci 

sırada yer alan Çin’in bal verimi 49,4 kg ve üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin bal verimi ise 13,6 

kg olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2020). Ülkelerin bal üretimleri arasındaki verim farklarının 

birçok sebebi olmasına karşılık uygulanan modern arı yetiştiricilik yöntemlerinin ve kullanılan 

modern kovanların bu farkın oluşumunda büyük etkisi mevcuttur. 2018 yılında dünya balmumu 

üretiminde Hindistan %37,2’lik payı ile birinci sırada, %8,2’lük paya sahip olan Etiyopya ikinci 
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sırada, %7,1’lik üretimi ile Arjantin üçüncü sırada ve %5,7’lik paya sahip Türkiye ise dördüncü 

sırada yer almaktadır (TUİK, 2020). 

 

GAP KAPSAMINDAKİ İLLERİN TÜRKİYE ARICILIĞINDAKİ DURUMU 

GAP kapsamında bulunan 9 ile ait arıcılık yapan işletme sayısı, eski tip kovan sayısı, yeni tip kovan 

sayısı ve toplam kovan sayısı, bal üretimi (ton) ve balmumu üretimi (ton) çizelge 1’de verilmiştir. 

İşletme sayısı en yüksek il 936 işletme ile Adıyaman olurken en az işletmeye sahip il 95 işletme 

ile Kilis olmuştur.  

Eski tip kovan sayısı bakımından en fazla eski kovana sahip il 44.751 kovan ile Siirt ili olurken en 

az eski kovana sahip il 634 kovan ile Mardin ili olmuştur.  

Yeni tip kovan sayısı bakımından ise en fazla kovana sahip il 116.429 adet kovan ile Şanlıurfa ili 

olurken en az yeni tip kovana sahip il 4.138 adet kovan ile Kilis ili olmuştur. Toplam kovan sayısı 

bakımından en fazla kovana sahip il 158.770 adet kovan ile Siirt ili olurken, en az kovana sahip il 

6.036 adet kovan ile Kilis ili olmuştur.  

Bal üretimi bakımından ise en fazla bal üretimi 1.931 ton ile Şanlıurfa olurken, ikinci sırayı 1.365 

ton ile Diyarbakır almıştır. En az bal üretimi, kovan sayısı bakımından da en düşük olan il Kilis ili 

olmuştur. Bal mumu üretimi bakımından en yüksek balmumu üreten il 49 ton ile Şırnak olurken en 

az bal mumu üreten il Kilis ili olmuştur. 

TUİK 2019-2020 yılı bal istatistiklerinin verildiği çizelge 1’ de en yüksek kovan sayısına sahip il 

158.770 adet ile Siirt ili olmasına rağmen toplam bal üretimi bakımından Şanlıurfa, Diyarbakır ve 

Adıyaman illerinin gerisinde kalmıştır. Burada kovan sayısının fazla olması en fazla bal ve 

balmumu üretileceği anlamı taşımamaktadır. Buradaki asıl sorunun modern arı yetiştirme 

kurallarına uyulup uyulmaması ile doğrudan ilişkilidir. Flora takibinin yapılması, özellikle 

kolonilerde kullanılan ana arının kaliteli olması, hastalık ve zararlılara karşı zamanında önlem 

alınması, kullanılan kovanların polen tuzaklı modern kovanlar olması vs. kurallara harfiyen 

uyulması bal ve diğer arı ürünlerinde hem kaliteli hem de verimin artmasına yol açacaktır. 

Arı yetiştiriciliğinde temel anahtar, modern arıcılık tekniklerinin uygulanıp uygulanmamasıyla 

doğrudan ilişkilidir. Çizelge 1’de görüldüğü üzere GAP Bölgesi illeri, arıcılık yapan işletme sayısı 

bakımından Türkiye’ nin %6’ sını, eski tip kovan sayısı kullanımının %30.9’ unu, yeni tip kovan 

sayısı kullanımının ise %7.7’sini, toplam kovan sayısı bakımından ise %5.8’ ini oluşturmaktadır. 

Türkiye bal üretiminin %5.6’ sı GAP illerinde üretilmekte olup, oldukça düşük bir orana sahiptir. 
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Balmumu üretimi bakımında da %5’ lik bir katkı sağlamaktadır. GAP illerindeki bal üretiminin 

Türkiye bal üretimine katkısının düşük olmasının belki de birincil sebebinin bölgede eski kovan 

tiplerinin kullanılmasının fazla olması ve modern arı yetiştiricilik uygulamalarının yetersiz olması 

ile açıklanabilir. 

Çizelge 1. TUİK Hayvansal Üretim 2019-2020 Yılı Bal İstatistikleri (TUİK, 2020) 
 

 

       İller 

Arıcılık 

Yapan 

İşletme 

Sayısı 

Eski Tip 

Kovan Sayısı 

Yeni Tip 

Kovan Sayısı 

Toplam 

Kovan Sayısı 

Bal Üretimi 

Ton 

Balmumu 

Üretimi Ton 

Şanlıurfa 506 1.662 116.429 118.091 1.931 20 

Diyarbakır 600 2.300 107.324 109.624 1.365 31 

Adıyaman 936 968 70.182 71.150 688 29 

Siirt 915 44.751 114.019 158.770 663 33 

Batman 393 940 51.581 52.521 606 10 

Şırnak 766 4.335 68.517 72.852 455 49 

Mardin 362 634 63.184 63.818 263 22 

Kilis 95 1.898 4.138 6.036 36 2 

Gaziantep 343 6.452 21.007 27.459 137 3 

GAP 4916 61663 616381 473397 6144 199 

Türkiye 80.675 198.992  7.929.368 8.128.360 109.330 3.971 

GAP /Türkiye 

Değişim Oranı 
%6 %30.9 %7.7 %5.8 %5.6 %5 

Dünya 2020  222.152 7.956.933 8.179.085 104.077 3.765 

 

GAP BÖLGESİ ARICILIĞININ SORUNLARI 

GAP Bölgesi illeri ile ilgili genel durum çizelge 1’ de anlatılmış olup arı ürünleri üretimi 

bakımından diğer bölgelerin gerisinde kalmasının sebeplerini, arıcılığın sorunları konusu içerisinde 

değinilecektir. Buna göre, bölge arıcılarının karşılaşmış oldukları birçok sorunları şu başlıklar 

altında sıralayabiliriz. 

 Bal üreten ve pazarlayan işletmelerin sosyo-ekonomik ve yapısal özellikleri ile ilgili sorunlar 

 Eğitim ve araştırma ile ilgili sorunlar 

 Kovan tipleri ile ilgili sorunlar 

 Ana arı yetiştiriciliği, bölgeye uygun arı ekotiplerinin belirlenememesi yani damızlık sorunu  

 Üretim sürecinde girdi maliyetleri ile ilgili sorunlar 

 Bal arısı hastalıkları parazit ve zararlıları ile ilgili sorunlar 

 Arı yetiştiriciliği yapılan bölge ve civarında kullanılan zirai ilaçların zararı ile ilgili sorunlar 

 Arıcıların örgütlenmesi, ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlama ile ilgili sorunlar 

 Arıcıların üretim ve pazarlama için kredi desteğinin yeterliliği, doğrudan devlet ve hükümetlere 

dayalı sorunlar 
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 Bölgenin arı yetiştiriciliği için uygun olan yaylalarının terör yüzünden uzun süreler 

kullanılamaması ile ilgili sorunlar 

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Ülkemizde floral kaynakların ve koloni varlığının zengin olması, birbirinden farklı iklim ve 

bölgelerin bulunması, tarımsal amaçlı işlenmeyen alanların fazlalığı, tarımsal savaşım ilaçlarının 

kullanımının az olması, arı gen kaynaklarınca zengin olması ile gezginci ve sabit arıcılığın uygun 

olması arıcılığı avantajlı hale getirmektedir (Sancak ve ark. 2013). Sorunlar kısmında değinildiği 

gibi, arı yetiştiricilerinin eğitim ile ilgili eksiklikleri düzenlenecek kurslarla tamamlanmalı, 

yetiştiricilere bu kurslarla eksik olan temel bilgiler uygulamalı bir şekilde verilmelidir. 

Yetiştiriciler, kullanmış oldukları kovan çeşitlerinin bal verimlerini etkilediği, özellikle içerisine 

müdahale edilmesi ve arıcılık tekniklerinin uygulanamadığı kara kovan, kör kovan adı verilen basit 

kovanların yerine içerisine müdahale şansı olan ve daha yüksek bal verimi elde edilen modern 

kovanları kullanmaya yönlendirilmelidirler. Arı yetiştiriciliğinde ana arının kaliteli olmasının bal 

verimini önemli derecede etkilediği, iyi ana arılar ile daha yüksek verim alınabileceği, yine 

özellikle bölgede büyük bir eksiklik olan ve bölgeye uygun arı ekotiplerinin geliştirilmesine olanak 

sağlanmalıdır. Arıcıların arı hastalık ve zararlılarından korunabilinmesi için teknik destek 

sağlanmalı, özellikle hastalık ve zararlıların tedavi ve etkilerinden kurtulmanın yanında bu hastalık 

ve zararlılara karşı koruyucu önlemlerin alınmasının çok daha önemli olduğu yetiştiricilere 

anlatılmalıdır. Kooperatifleşmenin önemli olduğu, Arı ve Bal Birliklerine üye olunarak bu 

birliklerden destek alınması sağlanmalı ve özellikle arı ürünlerinin pazarlanması konusunda destek 

verilmelidir. Ayrıca yapılacak projelerle arı yetiştiricilerine teşvik ve desteklerden en iyi şekilde 

yararlanmaları sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Bu makalede; büyükbaş hayvan sayıları ile yıllara göre büyükbaş et ve süt üretimine ait veriler 

derlenmiş olup bu değerlere bağlı olarak ülkemizde yapılan büyükbaş yetiştiriciliğinin mevcut 

durumu, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek, ileriye dönük tahminler yapılması 

amaçlanmıştır. Artan nüfus ile birlikte, insan beslenmesinde önemli yer tutan et ve süt tüketimine 

duyulan ihtiyacın da doğru orantılı olarak artması, ülkemizde hayvancılık alanında yeni politikalar 

ve metotların uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yıllar itibarı ile büyükbaş hayvan 

sayılarında sürekli bir artışın olduğu bu artışla birlikte et ve süt üretiminde de belirli bir artış 

olmasına rağmen üretimin istenilen seviyelerde olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak hayvan 

sayılarındaki artış ve azalışın düzensiz olması ile birlikte uygulanan politikaların ve yanlış 

yetiştiricilik metotlarının devam etmesi, artan nüfusun et ve süt ihtiyacını karşılayamadığını ortaya 

çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Büyükbaş Yetiştiriciliği, Et Üretimi, Süt Üretimi, Sığır, Anadolu Mandası 
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CURRENT SİTUATİON OF CATTLE BREEDİNG İN TURKEY; PROBLEMS AND 

SUGGESTİONS FOR SOLUTİONS 

 

 

ABSTRACT 
In this article; Data on cattle numbers and cattle meat and milk production by years have been 

compiled, and based on these values, it is aimed to make forward-looking predictions by 

determining the current situation, problems and solution proposals of cattle breeding in our country. 

Along with the increasing population, the increase in the need for meat and milk consumption, 

which has an important place in human nutrition, reveals the need for the implementation of new 

policies and methods in the field of animal husbandry in our country. It is seen that there is a 

continuous increase in the number of cattle over the years, but despite this increase, there is a 

certain increase in milk and meat production, but the production is not at the desired levels. As a 

result, the irregularity of the increase and decrease in the number of animals and the continuation 

of the policies and wrong breeding methods reveal that the increasing population cannot meet the 

meat and milk needs. 

Keywords: Cattle breeding, Meat production, Milk production, Cattle, Anatolian buffalo 
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1.GİRİŞ 

Ülkemizde hayvancılık sektörü henüz istenilen seviyelere gelmemiş olup gelişmiş ülkelerde 

toplam tarımsal faaliyet içerisindeki hayvancılığın payının %60-80 civarında olduğu bu oranın 

ülkemizde ise neredeyse yarısı kadar olduğu bilinmektedir.  Ülkemizde büyükbaş yetiştiricilik 

sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam açısından geçmişten günümüze ülke ekonomisine 

önemli katkılar sağladığı, ancak son yıllarda birçok farklı faktörün etkisi ile üretimde azalmaların 

görüldüğü hatta girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle birçok yetiştiricinin sektörden ayrıldığı bir 

gerçektir (Şahinler ve Demir, 2016). 

Türkiye’ de toplam süt ve et üretimi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan sağlanmaktadır. Gerek 

süt gerekse de et üretiminin oransal olarak ortalama %90 ve üzeri büyükbaş hayvanlardan 

sağlanmakta olup geri kalan kısmını ise küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. Elde edilen bu 

sonuçlarda Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır (Saygın 

ve Demirbaş, 2017). 

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen hayvan sayılarındaki değişimlerin mevcut durum 

hakkında her ne kadar bilgi verse de önemli olan bu değişimlerin et ve süt üretimine olan 

yansımalarıdır. Biliyoruz ki hayvan yetiştiriciliğinde gelişmişliğin ölçüsü, hayvan başına elde 

edilen verim ile ölçülmekte olup bu verimleri artırabilmek için sektöre ait sorunları ve bölgesel 

olarak modern yetiştiricilik metotlarını belirleyip buna göre çözümler geliştirilmesi gerekmektedir 

(Tapkı ve ark., 2018). 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada kullanılan veriler; Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO, 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Süt Sektör Politika Belgesi ve bu alanda 

yapılmış çalışmalardan temin edilmiş olup veriler, yıllara göre değerlendirilerek elde edilen 

datalardan tablolar oluşturularak sunulmuştur. Çalışmada, Türkiye’de büyükbaş hayvancılığının 

mevcut durumları incelenmiş, büyükbaş hayvan sayısı, sağılan hayvan sayısı, süt üretim miktarı, 

kesilen hayvan sayısı ve et üretim miktarlarının yıllara göre değişimi arasındaki ilişkiler 

yorumlanmıştır.  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Türkiye Büyükbaş Hayvan Varlığı ile Süt ve Et Üretiminin Mevcut Durumu 

Türkiye büyükbaş hayvan varlığının 2002 ile 2021 yılları arasındaki hayvan sayısı, çizelge 1’ de 

bildirilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde sığır sayılarında 2002 yılı ile 2014 yılı arasında sürekli bir 

artışın söz konusu olduğu, 2015 yılında sığır sayısında azalma olmuş ve 2016 ile 2021 yılları 

arasında ise tekrar bir artışın olduğu gözlenmektedir. 2002 yılındaki sığır varlığı 9.803.498 baş iken 

2021 yılında 18.124.106 başa çıkarak yaklaşık iki kat bir artış söz konusudur.  

Manda sayısı bakımından ise 2002 yılından (121.077 baş) 2007 yılına (84.705 baş) kadar sürekli 

bir düşüş olduğu, 2008 (86.297 baş) ile 2009 (87.207 baş) yılları arasında bir artıştan sonra, 2010 

yılında (84.726 baş) tekrar bir düşüşün olduğu görülürken, bu artış 2021(195 088 baş) yılına kadar 

artarak devam ettiği görülmektedir. 2007 yılından günümüze manda sayısında, özellikle verilen 

desteklemelerin artması ve Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı projelerinin uygulanmaya 

başlamasıyla birlikte artış gözlenmiş ve manda sayılarında 2007 yılından, 2021 yılına göre 

%230,31’lik artış olduğu gözlenmektedir.  

Çizelge 1’de görüldüğü üzere sığır ve manda sayılarına bağlı olarak büyükbaş hayvan sayıları 2002 

yılından (9 924 575 baş) başlayarak, 2021 yılına kadar sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. 

Bugün 2021 TUİK rakamlarına göre büyükbaş varlığımız, 18 318 383 baş olarak bildirilmekte 

olup, bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan varlığı %0,88’lik bir artış göstermiştir (Anonim, 2022). 

Ülkemizdeki toplam manda sayısının büyükbaş hayvanlar içerisinde ki payı ise 2007 yılında %0,76 

iken 2021 yılında bu pay %1,06 olarak artış gösterdiği görülmektedir.  

2021 yılı toplam büyükbaş hayvan sayısı içerisinde kültür ve melez ırklarının payı %92,16 iken 

yerli ırkların payı ise %7,84’ olduğu ve bu oran 2009’dan günümüze sürekli bir azalma göstermiş 

olup yerli ırkların verim özelliklerinin düşük olması ile birlikte yetiştiricinin yüksek verimli kültür 

ve melez ırklarına yönelmiş olmasın sebebi olarak görülmektedir (Anonim, 2021). 
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Çizelge 1. Türkiye’de 2002 ve 2021 yılları mevcut büyükbaş hayvan sayısı 

YIL SIĞIR MANDA 
BÜYÜKBAŞ 

TOPLAM 

Bir Önceki Yıla 

Göre Değişim 

Oranı (%) 

2002 9 803 498 121 077 9 924 575 - 

2003 9 788 102 113 356 9 901 458 %0.23 

2004 10 069 346 103 900 10 173 246 %2.74 

2005 10 526 440 104 965 10 631 405 %4.50 

2006 10 871 364 100 516 10 971 880 %3.20 

2007 11 036 753 84 705 11 121 458 %1.36 

2008 10 859 942 86 297 10 946 239  (-) %1.57 

2009 10 723 598 87 207 10 811 165 (-) %1.23 

2010 11 369 800 84 726 11 454 526 %5.95 

2011 12 386 337 97 632 12 483 969 %8.98 

2012 13 914 912 107 435 14 022 347 %12.32 

2013 14 415 257 117 591 14 532 848 %3.64 

2014 14 223 109 121 826 14 345 223 (-) %1.29 

2015 13 994 071 133 766 14 127 837 (-) %1.51 

2016 14 080 155 142 073 14 222 228 %0.66 

2017 15 943 586 161 439 16 105 025 %13.23 

2018 17 042 506 178 397 17 220 903 %6.92 

2019 17 688 139 184 192 17 872 331 %3.78 

2020 17 962 899 192 489 18 157 987 %1.59 

2021 18 124 106 195 088 18 318 383 %0.88 

 

Çizelge 2’de Türkiye’de 2009 ve 2019 yılları arasında sağılan büyükbaş hayvan sayısı, süt üretim 

miktarı (ton) ve sağılan hayvan başına ortalama süt üretim miktarı (kg) bildirilmiştir. Sığır 

sayılarına bağlı olarak, sağılan sığır başına üretilen ortalama süt miktarı, 2009 yılında 2.803 kg 

iken bu değer yıllar itibarı ile sürekli artış göstermiş olup, 2019 yılında 3.158 kg olduğu 

görülmektedir.  Sağılan inek başına ortalama süt miktarlarındaki bu düzenli artış, aynı şekilde yıllık 

inek sütü üretimine etki ederek 2009 yılında 11.583.313 kg olan inek sütü üretiminin, 2019 yılında 

20.782.374 kilograma yükseldiği görülmektedir.  

Çizelgede manda sütü üretimi bakımından incelendiğinde, 2009 yılından başlayarak sağılan manda 

sayısında 2009 yılından 32.361 baş iken 2011 yılında 40.218 başa çıkmış, 2012 yılında (38.205 

baş) %6’lık bir düşüşten sonra, 2019 yılına kadar sürekli artarak 79.333 başa ulaşmıştır. Fakat 

manda sayılarında artış olmasına rağmen, sağılan manda başına süt üretiminde azalış olduğu 

görülürken, bunun yıllık manda sütü üretimine etkisinin olmadığı görülmektedir. 2009 yılında 

üretilen manda sütü üretimi 32.443 kg iken, 2019 yılında 70.341 kg olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda süt sektöründe özel sektör eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.  
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Özellikle çiğ süt desteklemesi, anaç sığır desteklemesi, buzağı desteklemesi, sürü yöneticisi 

istihdamı desteği, süt regülasyon desteği ve yem bitkileri gibi destekler bu sektörü ayakta 

tutmaktadır. 

Son yıllarda süt sığırı yetiştiriciliğinde; üretim maliyetlerinin yüksek olması, küçük ölçekli işletme 

yapısı, ürün kalitesinin düşük olması, ihracatın yetersiz olması, kayıt dışılık ve pazarlama gibi 

sorunlar sektörü olumsuz etkilediği görülmektedir (Anonim, 2018). 
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Çizelge 2. Türkiye’de 2009 ve 2019 Yılları Sağılan Büyükbaş Hayvan Sayısı, Süt Üretim Miktarı (Ton) ve Sağılan 

Hayvan Başına Ortalama Süt Üretim Miktarı (Kg) 

YIL 
SIĞIR 

Baş 

Sağılan İnek 

Başına 

Ortalama Süt 

Miktarı (kg) 

YILLIK 

İNEK SÜT 

ÜRETİMİ 

(TON) 

MANDA 

Baş 

Sağılan Manda 

Başına 

Ortalama Süt 

Miktarı (kg) 

YILLIK 

MANDA SÜT 

ÜRETİMİ 

(TON) 

2009 4.133.148 2.803 11.583.313 32.361 1.003 32.443 

2010 4.384.130 2.847 12.418.544 35.726 1.004 35.487 

2011 4.761.142 2.899 13.802.428 40.218 1.004 40.372 

2012 5.431.400 2.942 15.977.838 38.205 1.001 46.989 

2013 5.607.272 2.970 16.655.009 51.940 1.000 51.947 

2014 5.567.176 3.029 16.998.850 54.795 995 54.803 

2015 5.535.773 3.059 16.933.520 62.999 996 62.751 

2016 5.431.714 3.090 16.786.263 63.329 996 63.085 

2017 5.969.047 3.143 18.762.319 69.497 999 69.401 

2018 6.337.906 3.161 20.036.877 75.879 998 75.742 

2019 6.580.753 3.158 20.782.374 79.333 887 70.341 

 

Çizelge 3. Türkiye’de 2009 ve 2019 yılları Kesilen Büyükbaş Sayısı, Et Üretim Miktarı ve Kesilen Hayvan Başına 

Karkas Miktarı 

YIL 
KESİLEN SIĞIR 

SAYISI (BAŞ) 
SIĞIR ETİ 

ÜRETİMİ (TON) 

KESİLEN 

MANDA SAYISI 

(BAŞ) 

MANDA ETİ 

ÜRETİMİ (TON) 

2009 1.502.073 325.286 4.857 1.005 

2010 2.602.246 618.584 15.720 3.387 

2011 2.571.765 644.906 7.255 1.615 

2012 2.791.034 799.344 7.426 1.736 

2013 3.430.723 869.292 2.403 366 

2014 3.712.281 881.999 2.176 526 

2015 3.765.077 1.014.926 1.391 326 

2016 3.900.307 1.059.195 1.499 351 

2017 3.602.115 987.482 6.123 1.339 

2018 3.426.180 1.003.859 1.880 402 

2019 3.633.730 1.075.479 338 73 

 

Çizelge 3’ te Türkiye’de 2009 ve 2019 yılları arasında kesilen büyükbaş sayısı, et üretim miktarı 

ve kesilen hayvan başına karkas miktarı verilmiştir. Çizelgeye göre 2009 ile 2019 yılları arasında 

kesilen sığır sayıları yıllar içerisinde artış ve azalışlar söz konusu olmuş ve en fazla kesilen sığır 

sayısı 3.900.307 baş ile 2016 yılında olduğu görülmektedir. Sığır eti üretiminde ise 2009 yılında 

325.286 ton iken, 2016 yılına kadar sürekli artarak 1.059.195 tona ulaşmış, 2017 yılında bir düşüş 

ile 987.482 tona düşüşten sonra 2019’ da en yüksek et üretim değeri olan 1.075.479 tona ulaşmıştır.  

Kesilen manda sayısı bakımından, yıllar arasında sürekli düşüş ve artışlar görünmekte olup, bir 

istikrarsızlık söz konusu olduğu görülmektedir. Kesilen manda sayısının en yüksek olduğu 2010 
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yılında 15.720 baş ve üretilen en yüksek manda eti üretimi de yine 2010 yılında 3.387 ton olduğu 

görülmektedir. Kesilen manda sayısı ve manda eti üretiminin en düşük olduğu 2019 yılında 338 

baş ile 73 tona düştüğü görülmektedir. Mevcut manda sayısının Halk Elinde Anadolu Mandası 

Islah Projesi ile birlikte arttığı görülmüş fakat yetiştiricilik uygulamalarının yetersiz bakım, 

beslenme ile sürdürüldüğünü ifade edebiliriz. Yetiştiricilerin manda etinin kendine has özellikleri 

konusunda bilinçlendirilmesiyle birlikte elde edilen ürün bakımından artış sağlanacaktır. Manda 

eti özellikle sucuk, salam ve pastırma gibi gıdalara da yoğun lezzet ve kıvam verdiği de 

bilinmektedir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de büyükbaş hayvancılık sektöründe yerli ırkların verimliliğin düşük olması nedeni ile 

dışa bağımlılık söz konusudur. Bu durum önemli maliyetleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle 

dışa bağımlılığı azaltacak ve yerli ırkların verimliğini arttıracak önlemlerin alınması, üretime katkı 

yapan ana türlerin ve genetik materyallerin, damızlık hayvan üretiminin geliştirilmesine önem 

verilmelidir.  

Verim düzeyinin düşük olması, beslenme, yem, mera hayvan sağlığı gibi konularda yapılmaya 

çalışılan düzenlemelerin sık sık değişime uğraması hayvancılığın beklenen gelişmelere 

ulaşamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle ülkede yapılacak hayvancılıkla ilgili politik 

çalışmalarda devamlılık esas olmalıdır.  

Türkiye büyükbaş hayvancılıkta kırmızı et ithalatçısı bir ülke konumundadır. Bunun sebebi girdi 

maliyetlerinin yüksek olması sonucunda üreticilerin sektörü terk etmek durumunda kalmalarıdır. 

Bu nedenle girdi maliyetlerinin düşürülerek üreticinin korunması esastır. Hayvancılık sektöründe 

üretici ve tüketici arasındaki aracıların fazla olması tüketicinin alım gücünü zorlarken üreticinin 

pazarlama zincirinde karlılık oranını azaltmaktadır.  

Türkiye büyükbaş hayvancılık konusunda yüksek maliyetler, örgütlenme yetersizliği gibi 

nedenlerle dış ticarette rekabet şansına sahip değildir. Üreticinin ve tüketicinin zarar görmemesi ve 

aracıların daha çok gelir elde etmesini önleyecek şekilde örgütlenme gerekmektedir. Büyükbaş 

hayvancılık yapan işletmeler ürünlerin pazarlanması ve işlenmesi gibi konularda yeterince örgütlü 

olmadıklarından fiyat oluşumunda etkileri bulunmamaktadır. Bu nedenle işletmelerin örgütlenerek 

aynı çatı altında toplanmaları ve haklarının korunması amacıyla birlikte hareket etmeleri olumlu 

olacaktır. 
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Hayvancılık için verilen desteklemeler yetersiz kalmakta ve üretici yeterince 

faydalanamamaktadır. Bu nedenle desteklemelerin arttırılması ve doğru alanlara kaydırılması 

gerekmektedir.  

Türkiye’de büyükbaş hayvanlardan geçebilen birçok hastalık mevcut olup, bu hastalıklar insan 

sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle hayvan hastalıkları ve yayılmasını önlemek için gıda tarım 

ve hayvancılık bakanlığının düzenli olarak bakım kontrolleri ve aşılama çalışmalarını 

aksatmamaları gerekmektedir. Hayvanların küpeleme ve kimlik tespiti gibi işlemleri eksikliklere 

tabi olup tam olarak düzenli bir sisteme oturtulamamıştır. Ayrıca aşı ithalatı ülkemizden oldukça 

önemli miktarda paranın çıkışına sebep olmaktadır.  

Sektörde kalifiye elemen sıkıntısı bulunmakta ve sosyal güvence konusunda sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için ara elemanlara eğitim verilmesi için tarım 

kuruluşlarına gerekli talepler yapılmalı ve gereken eğitim destekleri alınmalıdır.  

Hayvancılıkla ilgili elde edilen verilerde güvenilirlik sınırlı boyutlarda kalınmakta ve doğru bilgi 

temininde güçlükler yaşanmaktadır. Dış ticarette rekabet şansını arttırmak sektörde yapılacak çok 

önemli düzenlemelerle mümkün olabilecektir. Örneğin üretim maliyetlerinin düşmesi hayvansal 

ürün fiyatlarının artması, İşletmelerin hayvan kapasitelerinin arttırılması, destekleme politikaları 

geliştirilerek sağlanabilecektir. Sonuç olarak, Türkiye’de üretilen kırmızı et miktarı içerisinde sığır 

ve mandanın payının, hayvan başına elde edilen süt ve karkas miktarının artırılması ve her yıl 

yaklaşık 500 bin ölen buzağının yaşatılması gerekmektedir.  

Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi’yle birlikte son yıllarda manda sayısında artış görülmüş 

ve bu artış et ve süt üretim tablolarına da olumlu olarak yansımıştır. Bu projenin Türkiye’de manda 

bulunan bütün illerde de uygulanması ve projeye dahil olacak yetiştirici sayının arttırılmasıyla 

birlikte hayvancılığa doğrudan katkı sağlanmış olacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada küçükbaş hayvan sayıları ile yıllara göre küçükbaş et ve süt üretimine ait veriler 

derlenmiş olup bu değerlere bağlı olarak ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığının mevcut durumu, 

sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek, ileriye dönük tahminler yapılması amaçlanmıştır. 

Ülkemiz coğrafya yapısı, iklim şartları ve geniş mera alanları ile koyun ve keçi yetiştiriciliğine 

elverişli bir ülke konumundadır. Kırmızı et ve süt üretim kaynağı olan küçükbaş hayvanların 

ülkemizde sayıca son yıllarda artış göstermesine rağmen toplam et ve süt üretim miktarı 

içerisindeki payının azalmış olmasının başlıca sebepleri; özellikle yerli koyun ırklarının düşük 

verim potansiyelleri, mevcut mera alanlarının korunamaması, üretim girdilerinin ve maliyetlerinin 

yüksek olması ve yetiştiricilerin diğer türlerin yetiştiriciliğini tercih etmeleri olarak sıralanabilir. 

Sonuç olarak, hayvan sayılarındaki artışa rağmen üretimde devamlılığın olmaması yetiştiricilikte 

daha doğru ve yenilikçi yetiştiricilik metotlarının kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küçükbaş yetiştiriciliği, Koyun, Keçi, Et üretimi, Süt üretimi 
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EVALUATION OF THE CURRENT STATUS OF OVİNE BREEDING İN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

In this study, data on the number of ovine animals and ovine meat and milk production by years 

were compiled, and based on these values, it was aimed to make forward-looking predictions by 

determining the current situation, problems and solution proposals of ovine breeding in our 

country. Our country is a country suitable for sheep and goat breeding with its geographical 

structure, climatic conditions and wide pasture areas. Although the number of small cattle, which 

is the source of red meat and milk production, has increased in recent years in our country, the 

main reasons for the decrease in their share in total meat and milk production are; the low yield 

potential of our native sheep breeds can be listed as the inability to protect the existing pasture 

areas, the high production inputs and costs, and the breeders preference for other breeds. 

As a result, the lack of continuity in production despite the increase in the number of animals 

reveals that more accurate and innovative breeding methods should be used in small cattle 

breeding. 

Keywords: Small ruminant breeding, Sheep, Goat, Meat production, Milk production 
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1.GİRİŞ 

Türkiye`de koyun ve keçi yetiştiriciliği, özel öneme sahip türlerdir. Çünkü koyun ve keçiler 

verimsiz meralardan nadas, anız ve bitkisel üretimin mümkün olamadığı alanlardan, diğer türlerin 

yararlanamadığı alanları son derece iyi değerlendirerek et, süt, yapağı, kıl ve deri gibi ürünlere 

dönüştürülebilme yeteneğine sahip olan türlerdir. Kısaca küçükbaş hayvanlar mera hayvanları 

olarak tanımlanmaktadır (Kaymakçı, 2006; Taşkın ve ark., 2015). 

Türkiye küçükbaş hayvan varlığı bakımından dünyada önde gelen ülkelerden bir olmasına karşılık 

hayvan başına sağlanan verim açısından beklentileri karşılamaktan uzaktır.  Özellikle küçükbaş 

yetiştiriciliğimiz, et ve süt verim seviyesi, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, 

oldukça yetersizdir. Mevcut küçükbaş varlığımızın verim düzeyi düşük ırklardan oluşması da bu 

sektörden yeterince yararlanmayı engellemektedir. Meralarımızın yapısal özellikleri, hayvansal 

ürünlerin insan beslenmesindeki önemi, tüketim alışkanlıklarımız, az sermaye ile istihdam yaratma 

boyutları dikkate alındığında küçükbaş yetiştiriciliğinin ülkemiz açısından önemi daha da 

artmaktadır. Ülkemizin ekolojik koşulları küçükbaş hayvancılığa uygun olup; hayvansal ürünlerin 

başta AB ülkeleri olmak üzere dış pazarlarda rekabet gücünün yüksek olduğu da bir 

gerçektir (Kaymakçı, 2006; Bingöl ve ark., 2013; Ceyhan ve ark., 2013).  

Ayrıca, Türkiye küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, çoğunluğunu verim seviyeleri düşük olan yerli 

ırklardan oluşması, beslemenin büyük oranda otlatmaya dayalı ve sınırlı girdinin sağlandığı 

ekstansif bir yapıya sahiptir. Küçükbaş hayvancılık sektörünün mevcut özelliklerine ek olarak, 

işletmelerin küçük ölçekli bir yapıya sahip olması, uygun girdilerin sağlanması, elde edilen ürünün 

pazarlanması ve bu ürünlerin değerlendirilmesindeki yetersizlikler ve buna bağlı olarak da 

üreticilerin pazar paylarının düşük olması, durumu kısaca özetlemektedir (Ertuğrul ve ark., 2010). 

Bu çalışma ile Türkiye küçükbaş hayvancılığı ve buna bağlı süt ve et üretiminin mevcut durumu 

ile karşılaştığı sorunları bir çözüme ulaştırmak amaçlanmıştır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO, Et 

ve Süt Kurumu Sektör Raporu ve bu alanda yapılmış çalışmalardan temin edilmiş olup veriler, 

yıllara göre değerlendirilerek elde edilen datalardan tablolar oluşturularak sunulmuştur.  

Çalışmada, Türkiye’de küçükbaş hayvancılığının mevcut durumları incelenmiş, küçükbaş hayvan 

sayısı, sağılan hayvan sayısı, süt üretim miktarı, kesilen hayvan sayısı ve et üretim miktarlarının 
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yıllara göre değişimi arasındaki ilişkiler yorumlanmıştır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Türkiye Küçükbaş Hayvan Mevcudu 

Türkiye’de 2009-2021 yılları arasındaki mevcut küçükbaş hayvan (koyun-keçi) sayıları çizelge 1’ 

de bildirilmiştir. Buna göre, 2009 yılında 21.749.508 baş koyun ve 5.128.285 baş keçi olmak üzere 

toplam 26.877.793 baş küçükbaş mevcudunun olduğu görülmektedir. Bu sayının %81’ini koyun 

oluştururken, %19’ unu ise keçilerin oluşturduğu görülmektedir.  

2021 yılı verilerine göre ise küçükbaş hayvan sayısı 57.417.349 baş olup, bu sayının %78,6’unu 

koyunlar (45.128.280 baş) oluştururken, %21,4’nün ise keçilerden (12.235.069 baş) oluştuğu 

görülmektedir. Ayrıca 2021 yılında bir önceki yıla göre küçükbaş hayvan varlığı %6,1’lik bir artış 

olduğu görülmektedir. 

Çizelge 1. Türkiye’de 2009 ve 2021 yılları arasındaki mevcut küçükbaş hayvan sayısı 

Yıl 
Koyun 

(baş) 

Keçi 

(baş) 

Küçükbaş toplam 

(baş) 

Bir önceki yıla 

göre değişim 

oranı (%) 

2009 21 749 508 5 128 285 26 877 793 - 

2010 23 089 691 6 293 233 29 382 924 %9.20 

2011 25 031 565 7 277 953 32 309 518 %9.90 

2012 27 425 233 8 357 286 35 782 519 %10.74 

2013 29 284 247 9 225 548 38 509 795 %7.62 

2014 31 140 244 10 344 936 41 485 180 %7.72 

2015 31 507 934 10 416 166 41 924 100 %1.05 

2016 30 983 933 10 345 299 41 329 232 (-)%1.41 

2017 33 677 636 10 634 672 44 312 308 %7.21 

2018 35 194 972 10 922 427 46 117 399 %4.07 

2019 37 276 050 11 205 429 48 481 479 %5.12 

2020 42 126 781 11 985 845 54 112 626 %11.61 

2021 45 182 280 12 235 069 57 417 349 %6.10 

 

3.2. Küçükbaş Hayvanlarda Süt Üretimi 

Türkiye’de 2009- 2019 yılları arasında sağılan küçükbaş hayvan sayısı, süt üretim miktarı (ton) ve 

sağılan hayvan başına ortalama süt üretim miktarı (kg), çizelge 2’ de bildirilmiştir. Sağılan koyun 

sayısı 2009 yılı verilerine göre 9.407.866 baş olup toplam küçükbaş süt üretiminin %83’ nü koyun 

sütü oluştururken, %17’ lik kısmını ise keçi sütü oluşturduğu görülmektedir. 

Sağılan koyun ve keçi sayısı yıllar itibarı ile artışına bağlı olarak 2019 yılı verilerine göre sağılan 

25.308.071 baş küçükbaş hayvandan %78’ ini koyular oluştururken, %22’ lik kısmını ise keçilerin 

oluşturduğu görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi, sağımı yapılan 
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koyun başına elde edilen süt miktarının, sağılan keçi başına elde edilen süt miktarından düşük 

olmasıdır.  

Ülkemizde 2019 yılı içerisinde sağılan hayvan sayısı içerisinde küçükbaşın payı %79,16 iken 

büyükbaşın payı %20,84’tür. TUİK 2019 verilerine göre ülkemizde toplam süt üretiminde 

küçükbaşın payı %9,1’dir. 

Çizelge 2. Türkiye’de 2009 ve 2019 yılları Arasında Sağılan Küçükbaş Hayvan Sayısı, Süt Üretim 

Miktarı (Ton) ve Sağılan Hayvan Başına Ortalama Süt Üretim Miktarı (kg) 

YILLAR 
Koyun 

(baş) 

Sağılan 

Koyun Başına 

Ortalama Süt 

Miktarı (kg) 

Koyun 

Sütü 

Üretimi 

(Ton) 

Keçi 

(baş) 

Sağılan 

Keçi Başına 

Ortalama 

Süt Miktarı 

(kg) 

Keçi 

Sütü 

Üretimi 

(Ton) 

Sağılan 

Küçükbaş 

Hayvan 

Sayısı (baş) 

2009 9 407 866 78 734.219 1.830.814 105 192.210 11.238.680 

2010 
10 583 

608 

77 
816.832 2.582.539 

106 
272.811 

13.166.147 

2011 
11 561 

144 

77 
892.822 3.033.111 

106 
320.588 

14.594.255 

2012 
13 068 

428 

77 
1.007.007 3.502.272 

105 
369.426 

16.570.700 

2013 
14 287 

237 

77 
1.101.013 3.943.318 

105 
415.743 

18.230.555 

2014 
14 511 

991 

76 
1.113.937 4.401.173 

105 
463.270 

18.913.164 

2015 
15 362 

927 

77 
1.177.228 4.578.494 

105 
481.174 

19.941.421 

2016 
15 149 

414 

77 
1.160.413 4.555.105 

105 
479.401 

19.704.519 

2017 
17 503 

414 

77 
1.344.779 4.963.581 

105 
523.395 

22.466.995 

2018 
18 819 

287 

77 
1.446.271 5.327.166 

105 
561.826 

24.146.453 

2019 
19 836 

985 

77 
1.521.455 5.471.086 

105 
577.209 

25.308.071 

 

3.3. Küçükbaş Hayvanlarda Et Üretimi 

Türkiye’de 2009- 2019 yılları arasında kesilen küçükbaş sayısı ve et üretim miktarlarının yıllara 

göre değişim verileri çizelge 3’ de bildirilmiştir. Çizelge 3’ de bildirilen veriler dikkate alındığında 

kesilen koyun ve keçi sayıları farklı yıllarda artış ve azalışlar göstermiştir. Buna bağlı olarak da 

üretilen koyun ve keçi eti üretimleri de aynı şekilde yıllara göre artış ve azalışlar göstermektedir. 
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Çizelge 3. Türkiye’de 2009 ve 2019 yılları Kesilen Küçükbaş Sayısı ve Et Üretim Miktarları 

YILLAR 
Kesilen Koyun Sayısı 

(Baş) 

Koyun Eti Üretimi 

(Ton) 

Kesilen Keçi Sayısı 

(Baş) 

Keçi Eti Üretimi 

(Ton) 

2009 3.997.348 74.633 606.042 11.675 

2010 6.873.626 135.687 1.219.504 23.060 

2011 5.479.546 107.076 1.254.092 23.318 

2012 4.541.122 97.334 926.799 17.430 

2013 4.958.226 102.943 1.340.909 23.554 

2014 5.197.289 98.978 1.570.239 26.770 

2015 5.008.411 100.021 1.999.241 33.990 

2016 4.083.620 82.485 1.756.360 31.011 

2017 5.134.338 100.058 2.068.866 37.525 

2018 4.652.525 100.831 693.405 13.603 

2019 5.057.026 109.382 836.376 16.536 

 

Kesilen koyun sayısı ve koyun eti üretimi en fazla 2010 yılında olduğu ve toplam küçükbaş eti 

içerisinde koyun etinin %85, keçi eti ise %15’ ini oluşturduğu görülmektedir. Keçi eti üretimi ve 

kesilen keçi sayısı bakımından 2017 yılı en yüksek değerleri aldığı ve üretilen küçükbaş eti 

üretiminin %73’ ünü koyun eti, %27’sini ise keçi eti oluşturduğu görülmektedir. 2019 TUİK 

verilerine göre ülkemizde toplam et üretiminde küçükbaş hayvanlarının payı %10,48 olduğunu 

bildirmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’ de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geleneksel yöntemlerle ve küçük ölçekli olarak 

yapılması, kullanılan damızlıkların çoğunluğunun verimi düşük yerli ırklarımızdan oluşması, 

mevcut meralarımızın hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamayacak kalitede olması, artan girdi 

masraflarının üretilen ürünlerle karşılanamaması bu yüzden hayvansal üretimin talepleri 

karşılamaktan uzak kalması, barınak koşullarının yetersiz olması, yine bakım besleme ve hayvan 

sağlığı konularında yetiştiricilerin yetersiz olması, özellikle küçükbaş işletmelerinde kayıt tutma 

konusundaki yetersizlikleri, sektörün örgütlenme konusundaki yetersizliği, devlet ve kurumlarla 

olan sorunlar ve yeterli desteklerin alınamaması, kalifiye çoban bulunamaması, pazarlama ile ilgili 

sorunların tespit edilip,  sektörün ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir yapıya kavuşması 

için mevcut sorunların çözüm önerilerinin pratiğe aktarılması gerekmektedir.  

Bu bilgilerin ışığında yetiştiricilerin sorunlarının çözümü için aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 

 Meraların korunması ve ıslahına önem verilmeli ve ağır otlatmadan kaçınılmalı, 

 Verimi düşük olan yerli ırklarımızın ıslahına yönelik planlı çalışmalar yapılmalı, 
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 Ülkede uygulanan küçükbaş üretim sistemlerine uygun ıslah programları geliştirilmeli, 

 Girdi maliyetleri düşürülmesi yanında yetiştirici uygun ve yeterli devlet desteklerinden 

yararlandırılmalı, 

 Hayvanların çevre isteklerini karşılayacak düşük maliyetli barınakların tesisi sağlanmalı, 

 Özellikle tarım ürünlerinin ithalatının sınırlandırılması yapılmalı, bu konuda yetiştiricilerin rekabet 

koşullarının artırılması sağlanmalı, 

 Köylerden kentlere olan göçün tersine döndürülmesine ve bu konuda özendirici çalışmalar 

yapılmalı 

 Yetiştiricilere uygun düşük kredi koşulları sağlanmalı, geri ödemelerin uzun zamana yayılması 

sağlanmalı 

 Yetiştiricilerin birliklere üye olması sağlanmalı, birliklerin de etkinliklerinin artırılması ve 

yetiştiriciye daha iyi hizmet vermesi sağlanmalı, 

 Yetiştiricilerin bir araya gelerek kooperatifleşmesinin sağlanması, 

 Yetiştiricilerin, modern yetiştirme yöntemleri konusunda eğitimlerinin sağlanması, 

 Yetiştiricilikte uygulanan bakım, besleme, sağlık ve işletme koşullarını iyileştirici denetim 

uygulamaları ve iyileştirilmelerin yapılması, 

 Küçükbaş ürünlerinin katma değerlerini artırarak onların pazarlamaları konusunda politikaların 

geliştirilmesi sağlanmalı, 

 Yetiştiricilere kayıt tutmaya yönelik çalışmalarla bilinçlendirilmeleri sağlanmalı 
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ÖZET  
Tarih öncesi dönemlerden itibaren yetiştiriciliği yapılan ve panicum cinsi içerisinde bulunan 600 

darı türünden bir tanesi olan kum darı (Panicum miliaceum L.) insan ve hayvan gıdası olarak 

değerlendirilmektedir. Günümüzde halen önemli bir yere sahip olan kum darısına ilişkin 

araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışma 2021 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait 

laboratuvarlarda gerçekleştirilmiştir. Kum darısı tohumları Bingöl il merkezine bağlı Ormanardı 

köyünden temin edilmiştir. Bu popülasyona ait tohumlar yaklaşık 30 yıldan beri kullanılmaktadır. 

Çalışmada, tohumlara ilişkin uzunluk (mm), genişlik (mm), yüzey alan (mm2), ortalama aritmetik 

ve geometrik çap (mm), küresellik ve bin tane ağırlıkları (g) gibi bazı fiziksel özellikleri 

belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, kum darı tohumlarının kısa ve oval bir tohum yapısında, 

0.643 g bin tane ağırlığında olduğu saptanmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Kum darı, Panicum miliaceum L., Tohum Özellikleri 

  

881

https://orcid.org/0000-0002-7889-9015
mailto:zdumanoglu@bingol.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9469-2495
mailto:ecacan@bingol.edu.tr


 

 

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF SOME PHYSICAL 

CHARACTERISTICS OF SEEDS OF PROSO MILLET (Panicum miliaceum L.) 

POPULATION 

 

 

ABSTRACT 

Proso millet (Panicum miliaceum L.), one of 600 millet species in the panicum genus, which has 

been cultivated since prehistoric times, is evaluated as human and animal food. The researches on 

proso millet, which still has an important place today, are continuing. This study was carried out 

in the laboratories of Bingol University Faculty of Agriculture in 2021. Proso millet seeds were 

obtained from Ormanardı village of Bingol city center. Seeds from this population have been used 

for about 30 years. In the study, some physical properties of seeds such as length (mm), width 

(mm), surface area (mm2), average arithmetic and geometric diameter (mm), sphericity and 

thousand grain weights (g) were determined. According to the data obtained, it was determined 

that sand millet seeds had a short and oval seed structure and 0.643 g thousand grain weight. 

Keywords: Proso millet, Panicum miliaceum L., Seed Characteristics 
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1. GİRİŞ 

Panicum cinsi içerisinde bulunan 600 darı türünden bir tanesi de Panicum miliaceum’dur. Bu tür 

Türkçeye “kumdarı” olarak geçmiştir. Tarih öncesi dönemlerden beri, tanesi için yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Daneleri genel olarak kuşyemi ve tavuk yemi olarak kullanılıyor olsa da Rusya, 

Hindistan ve Yakın Doğu’da büyük oranda insan gıdası olarak kullanılmaktadır (Avcıoğlu et al., 

2009). 

Darılar sıcak iklime sahip bölgelerde ve ülkelerde geniş bir ekim alanına sahiptir. Genel özellikleri 

ve üretim sistemleri genele olarak mısıra benzemektedir (Kılıç, 2010). Darılar ekstrem toprak ve 

yağış koşullarında yetişebilen bitkilerdir. Ekiminden 60-90 gün sonra tohum olgunluğuna 

ulaşabilmektedir. Ortalama 100 kg/da tohum verimi ve 100-250 kg/da arasında kuru ot verimi 

vermektedir (Açıkgöz, 2013). Darılar ülkemizde daha çok ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir 

(Olak & Tan, 2016). 

Darılar, kurak ve yarı kurak bölgelerde milyonlarca insanın temel gıdaları içerisinde yer 

almaktadır. Çukurova şartlarında yürütülen bir çalışmada kum darı genotiplerinin 35-60 gün gibi 

bir sürede %50 çiçeklenmeye ulaştığı bildirilmiştir (Dağtekin et al., 2020). Şanlıurfa’da yürütülen 

bir çalışmada ortalama bitki boyu 83 cm ve kuru ot verimi 438 kg/da olarak tespit edilmiştir (Okant, 

2014).  

Bu çalışmanın amacı, Bingöl ilinin Ormanardı köyünden temin edilen ve uzun yıllar boyunca ata 

tohumu olarak kullanılan kum darı (Panicum miliaceum L.) popülasyonuna ait tohumların bazı 

fiziksel özelliklerinin belirlenmesidir. Bu çalışma sonunda elde edilen verilerin özellikle ekim 

sırasında tohum kayıplarının önlenmesi (ikizlenme, boşluk vb.) için uygun alet, makine ve 

sistemlerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. Ayrıca incelenen bitkisel 

materyalin ata tohumu olması, ileride yapılabilecek ıslah çalışmalarına kaynak oluşturması 

amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma, 2021 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait laboratuvarlarda yürütülmüştür. 

Çalışmada incelenen ata tohumları Bingöl iline bağlı Ormanardı köyünden temin edilmiştir. 

İncelenen kum darı (Panicum miliaceum L.) tohumları yaklaşık 30 senedir ekilmekte olan ata 

tohumlarıdır.  
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Kum darı (Panicum miliaceum L.) tohumlarının, uzunluk (mm), genişlik (mm), yüzey alan (mm2), 

ortalama aritmetik çap (mm), ortalama geometrik çap (mm), küresellik ve bin tane ağırlığı (g) gibi 

bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Rastgele olacak şekilde tohum yığını içerisinden alınan 100 

adet tohumun stereo mikroskop (kendine ait yazılımı olan Nikon SMZ 745T) altında uzunluk(mm),  

genişlik (mm) ve yüzey alan (mm2) değerleri ölçülmüştür (Dumanoğlu & Geren, 2020; Dumanoğlu 

ve ark., 2021). Daha sonra buradan elde edilen değerler, ortalama aritmetik çap (mm) ((D:L+W)/2), 

ortalama geometrik çap (mm) ((Do:L*D^2)^1/3), küresellik (Φ:  Do/L) formüllerine yerleştirilmiş 

ve tohumlara ait bu veriler belirlenmiştir (Alayunt, 2000; Kara, 2012; Mohsenin, 1970) (L: Tohum 

uzunluk, W: Tohum genişlik, D:Ortalama aritmetik çap; Do: Ortalama geometrik çap, Φ: 

Küresellik). Ayrıca, darı tohumlarının yığını içerisinden rastgele alınan örneklerin dörder tekrarlı 

olacak şekilde sayımları yapılmış ve hassas terazide (0.001 g) tartılarak tohumların bin tane 

ağırlıkları (g) tespit edilmiştir (Özdemir, 2016; Dumanoğlu ve ark, 2022). 

Tohumların temel ölçüleri belirlendikten sonra Çizelge 1’de belirtilen geometrik ve şekil 

özelliklerine bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Tohumların sınıflandırılması özellikle mekanizasyon 

ve ürün işleme basamaklarında ürün kayıplarının azaltılması, kaliteli ve standart ürünlerin elde 

edilmesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır.  

 
Çizelge 1. Tohumların geometrik ve şekil özelliklerine göre sınıflandırılması (Yağcıoğlu, 2015) 

Geometrik özelliklerine göre tohumlar Tane genişliği/Tane uzunluğu (b/a) (mm) 

Uzun < 0.6 

Orta 0.6 – 0.7 

Kısa > 0.7 

Şekil özelliklerine göre tohumlar Uzunluk (a), Genişlik (b), Kalınlık (c) (mm) 

Yuvarlak a ≈ b ≈ c 

Oval a/3 < b ≈ c 

Uzun c < b < a/3 

 

3. BULGULAR  

Bu çalışmada incelenen kum darı (Panicum miliaceum L.) tohumlarının ortalama 3.042 mm 

uzunluk, 2.112 mm genişlik, 4.748 mm2 yüzey alana sahip olduğu ölçülmüştür. Bu değerlerden 

faydalanılarak 2.577 mm ortalama aritmetik çap, 6.756 mm ortalama geometrik çap ve 2.216 

küresellik değerine sahip olduğu hesaplanmıştır. Bunların yanında ayrıca 0.643 g bin tane 

ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler Emeklier (2012) belirtmiş 

olduğu kum darı uzunluk (3mm) değerleri ile benzerlik göstermektedir. 
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Şekil 1. Kum darı tohumlarına ait bazı fiziksel özellikler 

 

Bu çalışmada, Bingöl ili Ormanardı köyünden temin edilen, yaklaşık 30 yıldır ekimi 

gerçekleştirilen kum darı (Panicum miliaceum L.) tohumlarının bazı fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. İncelenen tohumların ata tohumu olması ve yıllar içerisinde tekrarlı olarak yeniden 

toprakla buluşması, sürdürülebilir tarım ve genetik aktarım bakımından son derece önemlidir. Bu 

çalışmada, kum darı tohumlarına ait elde edilen veriler yardımı ile üreticilerin en az tohum kaybı 

için uygun alet, makine ve sistemlerini belirlemeleri; bu tohumlarla ilgili olarak yapılacak ıslah 

çalışmalarında tohuma ait özelliklerin saptanması ve araştırıcılara da bu konuda destek olması 

hedeflenmiştir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; 2013-2019 yılları arasındaki Sivas ilinin sektörel bazda enerji tüketim 

analizini ortaya koyarak bunların genel eğilimini değerlendirmektir. Sivas ilinde sanayideki 

gelişmeler nüfus artışına neden olmakta, bu artış ile birlikte elektrik tüketimide artmaktadır. İl 

sınırları içerisinde kurulu gücü yaklaşık olarak 997 MWe’lık 29 tane çeşitli türde elektrik enerjisi 

santrali olup yılda yaklaşık 3900 GWh elektrik üretilmektedir. Enerji kullanımının sektörel 

verilerine göre sırasıyla, ençok enerji kullanımı 2019 yılında 857.798.898 kWh ile meskenlerde 

enerji kullanılırken, 2018 yılında ise 824.928.596 kWh ile ticarethanelerde enerji kullanılmış olup 

bunları 2014 yılında 767.938.014 kWh ile sanayide enerji kullanımı izlemektedir. Sektörel bazda 

meskenler, ticarethaneler, tarımsal sulama ve genel aydınlatmada enerji kullanımı yıllara göre artış 

gösterirken; sanayi bazında ise enerji kullanımı yıllara göre azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji etkinliği, Sektörler, Elektrik tüketimi, Elektrik üretimi, Sivas  
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ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS ON A SECTORAL BASIS: EXAMPLE OF 

SIVAS PROVINCE 

  

ABSTRACT 

The aim of this study; The aim is to evaluate the general trend of the energy consumption analysis 

of Sivas province on a sectoral basis between the years 2013-2019. The developments in the 

industry in Sivas province cause an increase in the population, and with this increase, the electricity 

consumption also increases. There are 29 various types of electrical power plants with an installed 

power of approximately 997 MWe within the borders of the province and approximately 3900 

GWh of electricity is produced per year. According to the sectoral data of energy use respectively, 

while the most energy use was in housing with 857,798,898 kWh in 2019, energy was used in firms 

with 824,928,596 kWh in 2018, followed by industry with 767,938,014 kWh in 2014. While the 

energy use in housing, firms, agricultural irrigation and general lighting increases over the years 

on a sectoral basis, energy use decreases over the years on an industrial basis. 

Keywords: Energy Efficiency, Sectors, Electricity Consumption, Electricity Production, Sivas  
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1.GİRİŞ 

Günümüzde enerji, ülkelerin sanayileşmesinin başlıca göstergelerindendir. Elektrik, enerji 

göstergesinin temel bileşeni olup üretimi için fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç 

vardır. Geçmişte çoğunluğu fosil yakıta dayalı olan enerji üretimi; günümüzde yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı enerji üretimine dönüşmektedir (Yağlı, 2016). Sanayileşmenin artması 

elektriğe olan arz ve talebi etkilemekte olup, verimli kullanımda önem arz etmektedir (Koç ve 

Şenel, 2013 ; Yağlı ve ark., 2016). Hemen hemen her alanda(aydınlatma,iklimlendirme,lojistik vb.) 

elektrik kullanımı artmaktadır. Son zamanlarda ise verimli enerji kullanımı ön plana çıkmaktadır. 

Bu konuda dünyada ve Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İranda hidroelektrik 

santrallerde verimlilik değerlendirmesi ile İran elektrik dağıtım şirketlerinin performans 

değerlendirmesi (Omrani ve ark., 2015) çalışmaları yapılmıştır. Çin'de yapılan bir çalışmada ise 

elektrik kullanımı etkinliğinin dinamik değişimi (Ding ve Li, 2010) ile enerji kullanım etkinlikler 

ölçülmüştür (Gürel ve Deliktaş, 2017). Yine Çin’de yapılan bir başka çalışmada ise çeşitli 

sektörlerdeki binaların enerji tüketim analizi ile çevresel verimliliğe etkisi araştırılmıştır (Ding ve 

ark., 2017; Halkos ve Polemis, 2018). Türkiye’de ise elektrik santrallerinin verimlilikleri ve 

karşılaştırılmaları üzerine bir çalışma yapılmıştır (Sarıca, 2017). Yine yapılan başka bir 

çalışmadada termik güç santrallerinin çevreye olan etkileri ile enerji verimlilik analizi yapılmıştır 

(Sözen ve ark., 2010; Yıldız ve ark., 2018; Düzgün, 2011). Tüketilen enerji kaynağının pek çoğu 

birincil enerji (nükleer, petrol, hidrolik, doğalgaz, nükleer, rüzgar, güneş, biyokütle ve kömür) 

kaynaklarından temin edilmekte olup   2014 yılında Türkiye de kullanılan enerjinin %33,4’ü 

doğalgaz, %32,1’i kömür, %24,7’si petrol ve %9,8’ini ise temiz enerji kaynakları sağlamaktadır. 

Sektörel açıdan bakıldığında %16,2’si sanayide, %18,6’sı ticari ve evlerde, %20,2’si ulaşımda ve 

%43,8’i ise elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Enerji arz-talep dengesi ile birlikte çevre 

duyarlılığı bakımından da Seragazı etkisinin azaltılmasında temiz enerji kaynakları için büyük 

yatırımlar yapılmaktadır (URL 1, Karagöl ve Kavaz, 2017). Sivas ilinde sanayi, ticaret ve tarım 

sektöründeki artış ile birlikte enerji talebindeki artış, uygun enerji planlamaları yapılarak 

karşılanabilecektir.  

Bu çalışmada 2013-2019 yılları arasında Sivas ili için sektörel bazda enerji tüketim analizi 

amaçlanmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOD 

Sivas, Türkiye'nin orta kesimlerinde coğrafi olarak 350 50′ ve 380 14′ Doğu Boylamları ile 380 32′ 

ve 400 16′ Kuzey Enlemleri arasındadır (URL 2). Bu çalışma; enerji kapasiteleri hakkında daha 

önceki araştırma raporları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen istatistiksel veriler ile çeşitli 

şirketlerin çalışma raporları değerlendirilerek çalışma yapılmış olup; öncelikle  Türkiye’de 2013-

2019 yıllarındaki kurulu güç kaynaklarının enerji kaynaklarına göre dağılımı  ile elektrik üretim-

tüketim dengesiyle ilgili çalışmalar yapıldı.Yine  Sivas ilindeki yapım aşamasında  ve işletmede 

olan santraller verilerek Sivas İlinin 2013-2019 yıllarına göre enerji kullanımının sektörel tüketici 

verileri ile  yıllara göre mesken ve ticarethane sayılarının enerji kullanımının verilerinden 

yararlanıldı. Yıllara göre enerji kullanımının sektörel enerji verileri  yıllara göre giren enerji ile 

dağıtılan Alçak Gerilim(AG) ile Orta Gerilim(OG)’leri arasındaki ilişki  ve  dağıtılan enerji 

kullanımının sektörel verileri  incelenmiştir.Sivas ili haritası Şekil 1’de verilmiştir (URL 3). Yıllara 

gore Sivas ili nüfus sayısı ise Şekil 2’de verilmiştir (URL 4). 

 

 
Şekil 1. Sivas İli Haritası 
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Şekil 2. Yıllara Göre Sivas İli Nüfus Sayısı 

 

 

2.1. Elektrik Üretim Santrallerinin Kurulu Gücü (EÜSKG) 

2013-2019 yıllarında Türkiye’de  EÜSKG  toplamda % 29,87 oranında bir artış olmuştur. Yine bu 

yıllar arasında toplamda termik santral(TS) kaynaklarının payları %60,4’ten %52,2’ye düşerken 

temiz enerjide ise bu pay %39,6’dan  %47,8 oranlarına kadar yükselmiş olup Tablo 1’de 

verilmiştir. Özelliklede Rüzgar-Jeotermal-Güneş enerjilerinde kurulu güç 2013-2019 yıllarında 

3071 MW’tan 15101 MW’a kadar yükselirken yine bu yıllarda petrol ürünlerinde ise 8024 MW’tan 

312 MW kadar düşmüştür. Türkiye EÜSKG’nün kaynaklara göre yıllık gelişimi(2013-2019) Tablo 

1’de verilmiştir (URL 5). 

 
Tablo 1. Türkiye Toplam Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Yıllık Gelişimi(2013-2019)
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2016 yılında itibaren doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle birlikte kapasitelerinde artış olmuştur. 

Rüzgâr-güneş enerjisi alanlarında yapılan yatırımlar ve  HES’ler için verilen teşvikler nedeniylede  

EÜSKG’ü arasında temiz enerji kaynakları büyük oranda artırmıştır. 

2.2. Elektrik Üretimi   

Tablo 2’ye göre elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımında 2013 yılında 

yenilenemeyen enerjilerin içinde dogal gazın payı %43,8 ile enyüksek paya sahip iken atık ürünleri 

ise %0,5 ile endüşük paya sahiptir (URL 5). 2019 yılında ise %37,2 payla kömür enyüksek paya 

sahip iken petrol ürünlerinde ise %0,2’lik paya sahiptir. Yine yenilenebilir enerji kaynakları içinde 

2013 yılında yenilenemeyen enerjilerin içinde hidrolik enerjinin payı %24,7 ile enyüksek paya 

sahip iken rüzgar-güneş-jeotermal enerji ise %3,7 ile endüşük paya sahiptir. 2019 yılında ise %29,2 

payla hidrolik enerji  enyüksek paya sahip iken rüzgar-güneş-jeotermal enerji ise %13,2’lik paya 

sahiptir. 2013 yılında toplam 240154 GWh lik enerji üretilmiştir. Termik enerji 171812 GWh ile 

enyüksek paya sahip iken yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise 68342 GWh olmuştur. 2019 

yılında toplam 304252 GWh’lik enerji üretilmiştir. Termik enerji 175078 GWh ile enyüksek paya 

sahip iken yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise 129173 GWh olmuştur. Bu sonuçlar bize 2019 

yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın oldukça artarken termik enerji kaynaklarında 

ise azalmalar olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 2. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı(2013-2019) 

 
 

 

Türkiye’de  elektrik kurulu güç ve üretiminin yıllar itibariyle gelişimi Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Türkiye Kurulu Güç ve Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi 

 

 

Türkiye kurulu güç ile elektrik üretimi 2013-2019 yıllarında doğru orantılı olarak artmıştır.  

2.3. Elektrik Arzının ve Tüketiminin Gelişimi  

Türkiyede elektrik dağıtımı TEİAŞ tarafından yapılmaktadır. Sektörel faaliyet yapan enerji kurum 

ve kuruluşlar sektördeki gelişime ve geleceğe ait verileri temin etmek isteyecektir. İstatistiki açıdan 

güncel verilerde oldukça fazla eksiklikler görülmektedir. 2013-2019 yılları arasında Elektrik 

Enerjisi Üretimi ve Tüketimi Tablo 3’te verilmiştir(URL 5). 

 
Tablo 3. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi ve Tüketimi(2013-2019) 

YIL 

Brüt Üretim    

(Milyon 

kWh) 

Önceki Yıla 

Göre Artış 

(%) 

Dış Alım       

(Milyon 

kWh) 

Dış Satış       

(Milyon 

kWh) 

Brüt Tüketim 

(Milyon kWh) 

Önceki 

Yıla Göre 

Artış (%) 

2013 240154,0 0,3 7429,4 1226,7 246356,7 1,6 

2014 251962,8 4,9 7953,3 2696,0 257220,1 4,4 

2015 261783,3 3,9 7135,5 3194,5 265724,3 3,3 

2016 274407,7 4,8 6330,3 1451,7 279286,3 5,1 

2017 295510,6 7,7 2729,1 3300,1 294939,6 5,6 

2018 304801,9 3,1 2476,9 3111,9 304166,9 3,1 

2019 304251,6 -0,2 2211,5 2788,7 303674,4 -0,2 
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Tablodan da anlaşılacağı üzere 2014 yılında elektrik dış alımınında 7 953 300 MWh’lik büyük bir 

artış söz konusu iken 2019 yılında ise 2 211 500 MWh’e kadar düşmüştür.  Yine 2013 yılında 

240154000 MWh brüt üretim var iken 2018 yılında bu değer 304801900 MWh’a kadar çıkmıştır.  

2013 yılında brüt tüketim 246356700 GWh iken 2018 yılında bu değer 304166900 MWh’e kadar 

çıkmıştır. Bu değerler elektrik üretim maliyetleri açısından önem arz etmektedir. 

2.4. Sivas İli Elektrik Santralleri 

Sivas ilinin EÜSKG’ü  997 MWe'dir. Sivas'taki 29 elektrik santrali ile yılda 3.900 GWh elektrik 

üretimi yapılmaktadır. İşletmedeki elektrik santralleri Tablo 4.’te Yapım aşamasındaki elektrik 

santralleri Tablo 5.’te, Üretim lisansı alınan  elektrik santralleri Tablo 6.’da, Ön lisans alan elektrik 

santralleri Tablo 7.’de ve Planlanan  elektrik santralleri ise Tablo 8.’de verilmiştir(URL 6). 

 
Tablo 4. İşletmedeki Elektrik Santralleri 

Santral Adı Firma Güç 

Kangal  TS Konya Şeker Enerji 457 MW 

Kangal RES Ece Tur İnşaat 128 MW 

Kılıçkaya Barajı ve HES EÜAŞ 120 MW 

Koyulhisar HES Aydem Enerji 63 MW 

Çamlıgöze Barajı ve HES EÜAŞ 32 MW 

Saraçbendi HES Akfen Enerji 25 MW 

Çermikler Barajı ve HES Güriş Holding 25 MW 

Çobanlı HES Küçükler Holding 19 MW 

Suşehri HES YPM Elektrik Üretim 19 MW 

Yeşil HES Yeşilbaş Enerji Üretim 14 MW 

Konakpınar RES Ado Enerji Üretim 12 MW 

Karaçayır RES Ado Enerji 10 MW 

Hamal GES YBT Enerji 9 MW 

Mursal 1 ve 2 HES Peta Mühendişlik 8,68 MW 

Ekincik HES Elbi Enerji 7,52 MW 

Sızır HES Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6,78 MW 

Doğanşar Regülatörü ve HES xxxxxxx 6,77 MW 

Polat HES Küçükler Holding 6,56 MW 

Ekinözü 1 ve 2 HES Tufan Enerji ve Petrol 5,66 MW 

Sütlüce HES Elbi Enerji 5,64 MW 

Alçe HES AİDA Enerji 5,14 MW 

Ahiköy 1 ve 2 HES Pelka Elektrik 4,20 MW 

Sivas Biyokütle Elektrik Üret. T. Novtek Enerji 2,82 MW 

Tuztaşı HES Gürüz Elektrik Üretim 1,61 MW 

Sivas İl Özel İdaresi ESK GES Sivas İl Öz İdaresi 1,00 MW 

Marka Grup GES Marka Grup 0,50 MW 

Aydın plastik GES Aydın Plastik 0,36 MW 

Koyulhisar HES EÜAŞ 0,20 MW 

Altınyayla GES Sivas İl Özel İdaresi 0,20 MW 
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Tablo 5. Yapım Aşamasındaki Elektrik Santralleri 

Santral Adı Firma Güç 

Sivas Kangal Etyemez Termik S. xxxxxxxx 135 MW 

Kaynar HES xxxxxxx 17 MW 

Ayranlı HES Elbi Enerji 17 MW 

Sofular HES Şekerpınar Enerji Üretim 3,60 MW 

Mey Solar ve YMK GES xxxxxxxx 2,00 MW 

TEK-HES Hidrolik Makina GES TEK-HES hidrolik Makina 1,00 MW 

Zara Ak GES xxxxxxxx 1,00 MW 

 
   Tablo 6. Üretim Lisansı Alınan  Elektrik Santralleri 

Santral Adı Firma Güç 

Demirözü RES Gündoğdu Rüzgar Enerji Üretim 37 MW 

Özen HES xxxxxxxxxx 9,87 MW 

 
Tablo 7. Ön Lisans Alan Elektrik Santralleri 

Santral Adı Firma Güç 

Kangal RES Kalyon Türkerler Elektrik Üreti 160 MW 

Pelit RES Borusan EnBW Enerji 80 MW 

Cürek HES Erim Enerji 22 MW 

İmranlı Enerji Grubu HES İmranlı Elektrik Üretim 17 MW 

 
Tablo 8.  Planlanan  Elektrik Santralleri 

Santral Adı Firma Güç 

Gemin 1-5 HES Nas A Enerji 21 MW 

Akşar HES HSR Enerji 6,89 MW 

 

2013-2019 yılları Sivas ili yıllara göre enerji kullanımının sektörel tüketici verileri Tablo 9.’da, 

Sivas ili Alçak Gerilim(AG)-Orta Gerilim(OG)enerji tüketici sayıları arasındaki ilişki Şekil 4.’te, 

Sivas ili yıllara göre enerji kullanımının sektörel tüketici verileri ise Şekil 5.’te verilmiştir(URL 7).  

Tablo 9. Sivas İli Yıllara Göre Enerji Kullanımının Sektörel Tüketici Verileri 

 

YIL

Tüketici 

Sayısı

AG

Tüketici 

Sayısı

OG

Tüketici 

Sayısı

Mesken

Tüketici 

Sayısı

Sanayi

Tüketici Sayısı

Ticarethane

Tüketici Sayısı

Tar. Sul.

Tüketici 

Sayısı

Aydınlatma

2013 851383 6314 722.148 1.136 117.966 5.567 10.880

2014 870276 6727 734.815 1.120 124.140 5.882 11.046

2015 891542 7056 751.220 1.370 128.604 6.208 11.196

2016 910586 7327 765.625 1.289 132.993 6.503 11.503

2017 938.601 7.780 789.781 1.299 136.862 6.851 11.588

2018 966.692 7.852 817.218 1.269 137.178 7.154 11.725

2019 997.911 7.592 846.065 1.282 138.700 7.525 11.931

Tüketici Verileri
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Şekil 4. Sivas Ili AG-OG Enerji Tüketici Sayıları Arasındaki İlişki 

 

Sivas ili AG-OG enerji tüketici sayıları arasındaki ilişkiye bakıldığında yıllara göre artış 

görülmektedir. 2013 yılında Alçak Gerilim(AG) kullanıcı sayısı 851.383 adet iken 2019 yılında ise 

997.911 adet olmuştur. Yine 2013 yılında Orta Gerilim(OG) kullanıcı sayısı 6.314 adet iken 2019 

yılında ise 7.592 adet olmuştur.  

 

         
       Şekil 5.  Sivas İli Yıllara Göre Enerji Kullanımının Sektörel Tüketici Verileri 

 

Sektörel bazda tüketici sayısına bakıldığında ise enfazla tüketici sayısı 2019 yılı itibarı ile 846.065 

adet ile meskenlerde iken enaz tüketici sayısı ise 2014 yılı itibari ile 1.120 adet ile sanayi 
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sektöründedir. 2013 yılından 2019 yılına kadar tüketici sayısı rasyonel olarak, tarımsal sulama, 

aydınlatma, sanayi, ticarethane ve meskenlerde artmıştır. Şekil 6’da Sivas ilinin yıllara göre 

mesken ve ticarethane sayılarının enerji kullanımı verilmiştir.    

 

 

         
Şekil 6. Sivas İli Yıllara Göre Mesken ve Ticarethane Sayılarının Enerji Kullanımı Verileri 

 

2013-2019 yılları Sivas ili yıllara göre enerji kullanımının sektörel enerji verileri Tablo 10.’da 

(URL 8), Sivas İli yıllara göre giren enerji ile dağıtılan AG-OG enerji arasındaki ilişki Şekil 7.’de 

ve Sivas İli yıllara göre dağıtılan enerji kullanımının sektörel verileri ise Şekil 8.’de verilmiştir. 

Tablo 10. Sivas İli Yıllara Göre Enerji Kullanımının Sektörel Enerji Verileri 

 
 

 

YIL
Giren Enerji

(kWh)

Dağıtılan Enerji AG 

(kWh)

Dağıtılan Enerji OG 

(kWh)

Dağıtılan Enerji 

Mesken (kWh)

Dağıtılan Enerji

Sanayi (kWh)

Dağıtılan 

Enerji 

Tar.Sul. (kWh)

Dağıtılan 

Enerji

Ticarethane 

(kWh)

Dağıtılan 

Enerji 

Genel 

Aydınlatma 

(kWh)

2013 2.471.240.368 1.523.502.888 761.096.847 718.006.781 760.853.029 93.421.264 601.750.459 110.568.202

2014 2.536.294.469 1.571.865.743 768.418.879 711.435.156 767.938.014 100.068.833 632.500.480 128.342.139

2015 2.438.738.953 1.653.275.800 613.246.612 729.906.201 615.800.916 97.283.915 695.008.158 128.523.222

2016 2.380.392.185 1.357.646.270 880.553.143 832.221.061 452.166.571 94.698.163 737.039.806 122.073.813

2017 2.642.067.374 1.348.055.718 1.120.024.459 792.550.071 595.448.337 146.078.057 796.795.897 137.207.815

2018 2.630.714.797 1.419.094.963 1.078.050.679 849.926.059 541.398.728 145.904.991 824.928.596 134.987.268

2019 2.498.586.778 1.450.316.766 929.550.584 857.798.898 442.253.367 132.389.587 773.947.408 173.478.090

Enerji
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Şekil 7.  Sivas İli Yıllara Göre Giren İle Dağıtılan AG-OG Enerji Arasındaki İlişki 

 

Sivas ili giren enerji(kWh) ile dağıtılan enerji Alçak Gerilim(AG)-Orta Gerilim(OG) arasındaki 

ilişkiye bakıldığında giren enerji 2017 yılında 2 642 067 374 kWh ile enyüksek değer iken, 2016 

yılında ise 2 380 392 185 kWh ile enaz değerdedir. Dağıtılan Alçak gerilim(AG) 2015 yılında 1 

653 275 800 kWh enerji ile enyüksek değer iken  2017 yılında 1348055718 kWh ile enaz 

değerdedir. Yine Dağıtılan Orta gerilim(OG) 2017 yılında 1 120 024 459 kWh enerji ile enyüksek 

değer iken  2015 yılında 613 246 612 kWh ile enaz değerdedir. 

  

 
Şekil 8. Sivas İli Yıllara Göre Dağıtılan Enerji Kullanımının Sektörel Verileri 

 

Sivas ili yıllara göre dağıtılan enerji kullanımının sektörel verilerine bakıldığında; 2019 yılında 
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857798898 kWh ile meskende  ençok enerji kullanılırken 2014 yılında ise 711435156 kWh ile en 

az enerji kullanılmıştır. 2018 yılında 824928596 kWh ile ticarethanede ençok enerji kullanılırken 

2013 yılında ise 601750459 kWh ile en az enerji kullanılmıştır. 2018 yılında 824928596 kWh ile 

ticarethanede ençok enerji kullanılırken 2013 yılında ise 601750459 kWh ile en az enerji 

kullanılmıştır. 2014 yılında 767938014 kWh ile sanayide ençok enerji kullanılırken 2019 yılında 

ise 442253367 kWh ile en az enerji kullanılmıştır. Sektörel bazda mesken, Ticarethane, tarımsal 

sulama ve genel aydınlatmada enerji kullanımı yıllara göre artış gösterirken; sanayi bazında ise 

enerji kullanımı yıllara göre azalmaktadır. 

 

3.  SONUÇLAR 

Sanayi alanındaki gelişmeler nüfus artışıyla birlikte enerji arz ve talebini gerektirdiği için Sivas 

ilinde çeşitli sektörel bazda işletmedeki santaller ve kurulu güçleri incelenmiştir. Türkiye’de 

elektrik üretim santrallarının toplam kurulu gücü 2013 yılında 64.008 MW iken 2019 yılı sonuna 

göre 91.267 MW’a kadar artmıştır. Elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı ise 2013 yılında 

240.154 GWh iken 2019 yılı sonunda 304.252 GWh’e kadar artış göstermiştir.  

Bu çalışmada Sivas ili için ölçülen sektörel bazda enerji tüketim analizi incelenmiştir. Bunun için 

2013-2019 yılları arasındaki sektörel bazda enerji tüketim analizi yapılarak, tahmin doğrulukları 

çeşitli sektörel parametreleri kullanılarak değerlendirildi. Sektörel bazda tüketici sayısına 

bakıldığında enfazla tüketici sayısı 2019 yılı itibarı ile 846.065 adet ile meskenlerde iken enaz 

tüketici sayısı ise 2014 yılı itibari ile 1.120 adet ile sanayi alanında tüketilmektedir. 2013 yılından 

2019 yılına kadar tüketici sayısı rasyonel olarak, tarımsal sulama, aydınlatma, sanayi, ticarethane 

ve meskenlerde artmıştır. Enerji kullanımının sektörel verilerine bakıldığında; 2019 yılında 

857.798.898 kWh ile meskende  ençok enerji kullanılırken, 2018 yılında ise 824.928.596 kWh ile 

ticarethanede ençok enerji kullanılmıştır. 2014 yılında 767.938.014 kWh ile sanayide ençok enerji 

kullanılırken sektörel bazda meskenler, ticarethaneler, tarımsal sulama ve genel aydınlatmada 

enerji kullanımı yıllara göre artış gösterirken; sanayi bazında ise enerji kullanımı yıllara göre 

azalmaktadır. 

Sivas ilininde toplam kurulu gücü 997 MWe’lik 29 adet çeşitli elektrik santrali olup yılda yaklaşık 

3.900 GWh elektrik üretilmektedir. Üretim yapan santrallerin kurulu güçleri  aşağı  yukarı; 

işletmede olan santraller (1.014,64 MWe); hidroelektrik santralleri (375,76 MW), termik santralleri  

(475 MW), RES(150 MW), GES(11,06 MWe) ve biyogaz santralleri (2,82 MWe)’dir. Yapım 

900



 

 

aşamasında olan santraller (176,6 MW); hidroelektrik santralleri (37,6 MW), termik santralleri 

(135 MW) ve güneş enerjisi santralleri (4 MW)’ dir. Üretim lisansı alınan Santraller(46,87 MW); 

rüzgar enerjisi santralleri (37 MW) ve hidroelektrik santralleri (9,87 MW)’dir.  Ön lisans alınan 

santraller (279 MW); RES (240  MW) ve HES (39 MW)’dir. Planlanan santraller ise (21 MW); 

hidroelektrik santralleri (21 MW)’dir. Sivas ilinde yılda 3.900 GWh elektrik üretilebilmektedir. 

Sivas ilindeki termik santraller 610 MW’lık güç ile birinci sırada yer almaktadır. Ancak son 

yıllarda termik santrallerin çevre kirletici özellikleri sera gazı, karbon ayakizi gibi çeşitli sorunlar 

yüzünden tercih edilmemektedir. Bu nedenle Sivas ili için hidro elektrik santraller(483,23 MW) 

büyük önem taşımakta olup, son yıllarda üretim ve ön lisansı alınan rüzgar enerji santralleri (427 

MW) ile birlikte Sivas ili için önem arz etmektedir. Bununla birlikte  güneş enerji santralleri (15,06 

MW) ile biogaz santralleride (2,82 MW) kısmen kullanılmaktadır. 

Bu çalışma sonucunda enerji üretim verimliliği göz önüne alındığında Sivas ili örneği ile enerji 

üretimi verimli olmayan şehirlerin verimlilik açısından iyileştirmeleri amacıyla alınacak karar ve 

senaryoların sektörel bazda karar verici mercilere katkıda bulunulabilecektir. Sivas ilinde enerji 

kaynaklarının istenen düzeyde olmamasına rağmen fosil yakıt kullanımı çok fazladır. Temiz enerji 

kaynaklarıyla ve enerji verimliliği ile yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılık önemli 

ölçüde azaltılabilir. Bununla birlikte enerji kaynaklarının durumuna göre izlenecek politikaları ve 

önerileri üzerinde durulmuştur. Sivas ilinde nüfusa bağlı olarak artan elektrik tüketimi, sanayi 

vb.etkenler yüzünden elektrik tüketiminide hızla artırmaktadır. 
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ABSTRACT 

Canola oil is highly utilized for human consumption and industrial applications. Yellow-seeded 

canola with higher oil content, improved seed quality and lower antinutrients have high popularity 

on market.  

Genetics, biosynthesis of oil bodies, minor compounds in oil, health effects, effects of qultivation 

period, extraction methods and oil refinery in relation to oil quality and composition, also quality 

of Canadian canola in 2018 and Australian canola in 2011 are summarized below. 

Keywords: Canola, Brassica napus L., edible oil, quality 
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1. INTRODUCTİON 

Brassica napus L. is an old crop for cultivation but its popularity was declined from the mid-19th 

century due to erucic acid (C22:1) and glucosinolates contents. In the past 20 years, breeders 

succeded to develop canola from rapeseed (Nath et al., 2016). It is has economic value as vegetable 

oil, biofuel, and animal fodder production. Breeding efforts are focused on yellow-seeded B. napus 

to improve seed quality with higher oil content, better oil quality, higher meal quality and lower 

antinutrients (Jiang et al., 2019). Canola is an important oilseed crop in the world and grown in 53 

countries (Singh et al., 2021). Canola oil is highly utilized for human consumption and industrial 

applications (Elahi et al., 2015). It is the most important oilseed crop due to high oil content and 

low erucic acid and glucosinolates concentrations (Manaf et al., 2019). The ultimate value of canola 

is its premium dietary attributes, low levels of saturated fatty acids, high levels of monounsaturated 

fatty acids, and well omega-3 profile (Hannoufa et al., 2014).  

Improving seed oil yield and quality are major targets in Brassica napus breeding (Zou et al., 2016). 

Yellow seed is a desirable trait with great potential to improve quality of seeds of Brassica species 

crops (Zhai et al., 2020). Seed oil content is a highly important and complex trait in oil crops (Tang 

et al., 2021).  

Oil bodies are simple but important organelles comprising a matrix of triacylglycerol surrounded 

by a phospholipid monolayer embedded and covered with unique proteins (Gu et al., 2017). Instead 

of the importance of seed oil bodies as compartments of oil storage, few is known about lipid and 

protein accumulation in oil bodies at seed formation stage. Oil bodies from canola consist of a 

triacylglycerol center surrounded by a phospholipid monolayer embedded with integral proteins 

which add extra stability to oil bodies in the matured dry seeds (Jolivet et al., 2011). Mechanism 

of seed oil biosynthesis in canola is still unclear (Tang et al., 2020). Oil production and 

accumulation are influenced by genes participating in embryo and seed development (Elahi et al., 

2016). Genetic analysis reveal that and embryo and the mother plant play important roles fort he 

regulating of oil accumulation in seeds (Liu et al., 2014).  
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Fig. 1. Major canola cultivation zones in the world (MSU, 2018). 

 

Certain fatty acids in canola oil are associated with reduced risk of breast cancer. Canola oil 

suppress cancer growth and reduces tumor volumes. Canola oil may inhibit breast cancer cell 

growth and investigation on its synergistic effects with anti-cancer drugs are required (Cho et al., 

2010). 

Canola is cultivated mainly as a winter or semi‐winter crop in Europe and Asia, respectively. 

Spring‐sown is more adapted to the conditions of Canada, Australia and northern Europe 

(Beszterda & Nogala‐Kałucka, 2019). Winter canola growth is not common in Canada but 

dominant in Europe. Canadian canola production is dominated by spring types in western Canada 

(Page et al., 2021).  

Barthet (2017) reported quality of western Canadian Canola in 2018. The 2018 harvest showed a 

lower percentage of Canola No:1 (74.8%) than the 2017 harvest (94.4%) and the five year average 

(91.5%). Alberta-Peace River zone revealed lowest grades of Canola No:1 (52.1%) compared to 

Manitoba (96.7%) and Saskatchewan (88.2%). 2018 year western Canadian Canola No:1 crop was 

containing oil average lower than 2017 crop (44.1% in 2018 and 45.0% in 2017). Total seed 

glucosinolate averages were very similar for 2018 and 2017 (10 µmol/g in 2018 and 2017). The 

oleic acid content average for 2018 crop was higher than 2017 (64.3% and 62.9%, respectively) 
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and lead to decrease in linoleic acid and α-linolenic acid contents compared to 2017 year (18.3 and 

8.7% in 2018 versus 18.9 and 9.5% in 2017 for linoleic acid and α linolenic acid, respectively). 

Total saturated fatty acid content for the 2018 was slightly higher than 2017 (6.7% and 6.5%, 

respectively). Iodine value for 2018 canola compared to 2017 canola was (111.1 units and 113.1 

units, respectively). 

Quality of Australian canola for 2011 year was reported by Seberry et al., (2014). Average oil 

content was 44.0% for the 2011 harvest season. This was 1.1% higher from 2010 harvest season 

and equal to the record high (year 2007). Oil content was lowest (40.7%) in Premer (New South 

Wales) and in York (Western Australia) and was highest (47.2%) in Munglinup (Western 

Australia). Average glucosinolate content for 2011 season was 9 μmoles/g. This was 1 μmoles/g 

lower than 2010 harvest season. Glucosinolate content was lowest (6 μmoles/g) in Greenhills 

(Western Australia) and was highest (14 μmoles/g) in York (Western Australia). Average oleic 

acid (C18:1) concentration of the produced oil for 2011 harvest was 61.8% which was 0.6% higher 

than 2010. Oleic concentration was lowest (58.1%) in Warracknabeal (Victoria) and highest 

(69.5%) in Ulamambri (New South Wales). Average linoleic acid (C18:2) concentration in 

produced oil for 2011 harvest was 18.7 % which was 0.7% lower than 2010 season. Its 

concentration was lowest (13.2%) in Ulamambri (New South Wales) and highest (21.3%) in 

Warracknabeal (Victoria). Linolenic acid (C18:3) concentration was similar (10.4%) to 2010 

harvest. Linolenic acid concentrations was lowest (8.5%) in Culcairn and Temora (New South 

Wales) and highest (12.2%) in Parilla (South Australia). Average saturated fatty acid concentration 

was 7.2%. This was 0.2% lower than 2010 harvest season. Saturated fatty acid concentration was 

lowest (6.8%) in Ungarra (South Australia) and in Munglinup (Western Australia) and highest 

(8.0%) in Wangamong (New South Wales) and York (South Australia). 

Oleic, linoleic, and linolenic acids are the main components of canola oil (Zdziennicka et al., 2019). 

Cold pressed hemp, flax and canola seed oils were analyzed for their fatty acid compositions and 

determined that dominant fatty acid of canola, hemp and flax seed oils was oleic (57.0 ± 0.0%), 

linoleic (55.7 ± 0.3%) and linolenic acids (58.7 ± 1.2%) respectively (Teh & Birch, 2013). 

Cold pressed canola oil is more preferred than refined oil as no solvent and less processing involved 

in the cold-pressing (Chew, 2020). Ghazani et al., (2014) were studied the quality and minor 

components of four different crude canola oils obtained by different oil extraction methods (cold 

pressed, solvent extracted and hot pressed). Free fatty acid, peroxide value, p‐anisidine value and 
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chlorophylls concentrations were lower for cold-pressed canola oils than solvent extracted and hot 

pressed canola oils. Total tocopherol amount in solvent-extracted canola oil was 493 mg/kg 

compared to 388 mg/kg for hot-pressed canola oil. The tocopherol content for two other cold-

pressed and one other RBD (refined, bleached, and deodorized) canola oil was 366, 354, and 

327 mg/kg, respectively. Solvent-extracted canola oil exhibited the highest free phytosterol content 

(178 mg/100 g), while RBD canola oil only had 129 mg/100 g of free phytosterols. While cold-

pressed canola oil had the lowest amount of polyphenols, traditional refining resulted in almost 

complete removal of polyphenols from canola oil. 

A major target in canola breeding programs is to develop genotypes with low linolenic acid oils 

(C18:3, ≤3%). Modification of oleic acid (C18:1) contents is also another major target for quality 

breeding after removal of erucic acid in oilseed canola (Yang et al., 2012). Development of oilseed 

rape with such kind of oil is ideal for deep frying and can also be used as a raw material for biodiesel 

production (Spasibionek et al., 2020). Alpha linolenic acid is an essential polyunsaturated fatty 

acids which can improve human health but the ALA content in its seed fatty acids is only about 

10% (Zhang et al., 2021).  

Crude canola oil gets industrially extracted from canola seeds by expeller-pressing of heat-

preconditioned flaked seeds. The residual oil in the pressed “canola cake” is recovered by solvent 

extraction using hexane (Gaber et al., 2018). Crude canola oil is mainly composed of 

triacylglycerols but contains significant amounts of desirable and undesirable minor components. 

Crude canola oil is gets refined to remove undesirable minor compounds to transform oil into a 

usable food product. But refining can cause removal of desirable healthpromoting minor 

components from the oil as a side effect (Ghazani & Marangoni, 2013). The basic parameter 

influencing the quality of cold-pressed oil is the quality of seeds used for pressing. Adverse 

moisture content and storage temperature of canola seeds may affect the quality of obtained oil. 

Jolivet et al., (2013) conducted a study with 95 different winter canola accessions contrasting in 

lipid and protein contents were used to determine relations between oil extraction efficiency and 

structural organization of seed oil bodies. A significant positive correlation was determinerd 

between oil extraction yield and compressibility index. Seed oil bodies hydrodynamic diameter 

decreased with increases in temperature or pH and was negatively correlated with oleosins content 

(main structural seed oil body proteins). Seed oil body stability was significantly affected from: 1) 

Genotypes (accessions with lowest oil extraction levels showed the most stable oil bodies). 2) 
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Lowering the pH leading to seed oil body aggregation at acidic pH. 3) Addition of divalent cations 

to neutralize negative charges on the seed oil body surfaces. 

 

2. EFFECT OF AGRONOMY ON QUALİTY 

Canola cultivars positively responded to sulphur fertilization in term of seed yield and oil quality 

(Khan, 2017).  

Heat stress during Brassica napus seed filling severely impairs yield and oil content (Huang et al., 

2019). 

Water deficit stress is one of the major limiting factors that adversely affect plant growth and yield 

production. Some rhizosphere bacteria are known to promote plant growth in such stressful 

conditions. Keshavarz, (2020) studied the response of canola growth, yield and quality to root 

colonization by two different species of mycorrhizal fungi (G. Mosseae and G. Intraradices). 

Regardless of water deficit stress, colonized plants produced more biomass, seed and oil yield than 

non inoculated plants. Water deficit stress reduced oil percentage of the seeds, although 

mycorrhizal improved these traits. Water deficit decreased the linoleic acid content in the seeds in 

contrast with increased stearic, oleic, arachidic and linolenic acids in the canola seeds.  

 

3. CONCLUSİONS 

Improving seed oil yield and quality are major targets in canola. Oleic, linoleic, and linolenic acids 

are the main components of canola oil. Cold pressed canola oil is more preferred than refined oil 

as no solvent and less processing involved in the cold-pressing. A major target in canola breeding 

programs is to develop genotypes with low linolenic acid oils. 
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ABSTRACT 

Durum wheat is a main crop worldwide. It is used traditionally to make pasta, couscous and bread. 

Close relationship of durum (tetraploid, BBAA) and bread (hexaploid, BBAADD) wheat helps to 

overcome interspecific barrier and transfer of genes between durum and bread wheat in both 

directions. Due to variable climate conditions, major target of durum breeders is identification of 

high yielding genotypes with good adaptation to local conditions. Wild and landrace progenitors 

of wheat are important sources of resistance to different types of environmental stress. Durum 

breeders are actually conducting many diseases resistance, abiotic stress tolerance and food quality 

improvement studies on this important crop. Some of these actual studies published between 2020-

2022 are reviewed in this article. 

Keywords: Durum wheat, Triticum turgidum L. ssp. durum, diseases resistance, abiotic stress 
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INTRODUCTİON 

Durum wheat (Triticum turgidum L. ssp. durum Desf. Husn) is the main crop to make pasta 

worldwide. Under current climate change conditions, genetic variability of a crop has a crucial role 

for the successful release of high yielding new varieties with wide crop adaptation (Roncallo et al., 

2021). Pasta-making quality is becoming gradually important in durum wheat breeding programs 

(Kaplan Evlice, 2022). Durum wheat is among the most important cereal crops in semiarid zones 

of Middle East, South Europe and North Africa. Pasta and couscous are main products made from 

durum wheat. Couscous is an ancient foods of Berbers (native North Africans). Couscous quality 

is determined by two main factors, raw material composition and dough properties. Visual 

appearance, weight of 1000 kernels, test weight, vitreuousness, grain proteins percentage and 

yellow pigment significantly effects couscous quality. After milling, particle size, high protein 

semolina, glutenins and gliadins, dough strength have been shown to influence couscous 

characteristics (Hammami & Sissons, 2020). 

Genetics for quality and utilisation 

Common wheat flour is the choice in bread-making. However, local food customs and the 

availability of supplies determine the ingredients other than common wheat. In Southern Italy, 

durum wheat semolina from locally grown varieties is mainly used in bread-making that as a long-

lasting tradition (Melini et al.,2021). Durum (tetraploid, BBAA) and bread (hexaploid, BBAADD) 

wheat are two close species with different technological properties of the grains and end-use 

products (pasta and bakery products, respectively). The hexaploid genome confers a wider 

adaptation capacity, that may explain the larger distribution of bread wheat. Close relationship 

makes to overcome interspecific barrier and transfer of genes between durum and bread wheat in 

both directions. Only a few traits, regulated by major genes, are responsible for the technological 

properties of bread and durum wheat grains and these can be shuttled between the two species. 

Both tetraploid and hexaploid wheat carrying either pasta or bread quality traits could be, and to 

some extent have already been, developed (Mastrangelo & Cattivelli, 2021).  

Wheat is one of the most important crop grown worldwide, and especially in the Mediterranean 

basin, durum wheat is the most used for typical food industry. Due to the variable climate 

conditions, major target of plant breeders in these areas is identification of high yielding genotypes 

(Yacoubi et al., 2020). Phenological adaptation is key for wheat performance under Mediterranean 

conditions. Specific ideotypic traits contribute to the genotypic adaptation of wheat (Rezzouk et 
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al., 2022). Several studies showed that products made with ancient wheat genotypes have beneficial 

health properties compared to modern wheat varieties. Ancient durum wheat genotypes are 

currently used for pasta production, bread and other bakery products but consumption is local. 10 

ancient and 5 modern genotypes of Triticum turgidum subsp. durum were characterized for their 

technological traits through the determination of different parameters. The results showed that 

protein content of grains and semolinas was higher in ancient rather than modern genotypes. Dry 

gluten ranged from 6,7% (modern variety Simeto) to 13,6% (ancient genotype Scorsonera). The 

P/L and W ratios were significantly higher for the modern genotypes. Differences were observed 

for the yellow of the crumb (higher for modern genotypes) and for the redness of the crust (higher 

for ancient genotypes). The sensory evaluation displayed a high variability among the breads from 

the 10 ancient genotypes. Study revealed that modern durum wheat varieties showed a certain 

uniformity of behaviour, while the ancient genotypes exhibited a great variability of the final 

attributes of breads (Ruisi et al., 2021). 

Durum wheat is an important crop in the Mediterranean Rim, and it is deeply rooted in the history 

and tradition of this region. Recently, several studies that examined DNA markers on 

Mediterranean landrace collections have successfully elucidated the pathways of this crop across 

the Mediterranean Rim. Durum wheat was domesticated in the Levant area. Phoenicians, Greeks, 

and above all Romans were active in the expansion and success of durum cultivation in all 

Mediterranean Rim that started displaced emmer by the mid first millennium BCE. Early Arab 

empire expanded in the area of durum wheat cultivation promoting food types based on semolina 

(dry pasta and couscous). Up to 1955 most durum areas in this area were planted with landraces, 

but several breeding programs were initiated in Italy, and later at CIMMYT and at ICARDA. 

Landrace collection and conservation efforts were carried out along the Mediterranean Rim 

countries to preserve the legacy of this crop (Martinez-Moreno et al., 2020). 

Semi-dwarf and dwarf genes were widely used in wheat breeding for improving lodging resistant 

and increasing yield (Duan et al., 2022). 

Vitamin A deficiency is a major public health problem in the world. As humans are not able to 

synthesize vitamin A, it must be daily assimilated through the diet. Durum wheat is an important 

crop for Mediterranean countries and provides a discrete amount of nutrients, such as carbohydrates 

and proteins, but it is deficient in some essential micronutrients, including provitamin A (Garcia 

Molina et al., 2021). 
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Disease resistance 

Wild and landrace progenitors of wheat are important sources of resistance to different types of 

environmental stress, which can be used in wheat breeding (Pour-Aboughadareh et al., 2020). 

Emmer wheat (Triticum. turgidum ssp. dicoccum) is an ancestor of durum and bread wheats, and 

can be a potential resource to restore genetic diversity in modern durum wheats (Mohammadi et 

al., 2021). Durum wheat is important also for a genetic resource for common wheat improvement. 

New powdery mildew resistance gene Pm68 was found in the terminal region of chromosome 2BS 

of Greek durum wheat “TRI 1796”, that would be a valuable resource for improvement of both 

common wheat and durum wheat (He et al., 2021).  

Septoria tritici blotch (Zymoseptoria tritici) is a major disease of durum wheat. Environmental 

variables, cultivation practice, and responses were important for the development of Septoria tritici 

blotch (Hailemariam et al., 2020). Tunisia is one of the main producers of durum wheat, the most 

consumed cereal in Tunisia and represents a trademark of several local dishes such as couscous 

and bulgur. Septoria tritici blotch is among the most common and detrimental foliar disease on 

durum wheat in Tunisia resulting with considerable yield losses. To-date and despite the damaging 

effects of Septoria tritici blotch on durum wheat, limited sources of resistance to Z. tritici have been 

identified. But new results highlight that Tunisian durum wheat landraces may harbour variable 

and stable sources of resistance to Z. tritici at seedling and adult plant stages, which would represent 

a good basis for further investigation and deployment in breeding programs to enhance Septoria 

tritici blotch resistance (Ouaja et al., 2020). 

Spring durum wheat (Triticum durum) is an important crop in Russia and Kazakhstan. There are 

substantial yield losses due to fungal diseases. In 2017 and 2018, a collection of 21 spring durum 

wheat accessions from the “Kazakhstan-Siberian Network for Wheat Improvement” (KASIB) was 

studied under high disease pressure. Leaf, stem and yellow rusts, powdery mildew, glume blotch, 

tan spot and spot blotch diseases were evaluated in three regions of Russia, in Southern Kazakhstan 

and in Kenya. As the result, three breeding lines with multiple disease resistance to three rust 

species, powdery mildew and leaf blotches were identified (Hordeiforme 178-05-02, Hordeiforme 

05-42-12 and Hordeiforme 1591-21). Furthermore, the accessions resistant to rusts or spots were 

also identified (Gultyaeva et al., 2020). 

Fusarium head blight is one of the most relevant diseases affecting durum wheat frequently shows 

in this respect an unfavorable correlation with morpho-agronomical traits like plant height and 
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heading date (Moreno-Amores et al., 2020). 

Tan spot, caused by the necrotrophic fungus Pyrenophoratritici-repentis, is a major foliar disease 

on all cultivated wheat crops worldwide. Compared to common wheat, much less work has been 

done to investigate the genetic basis of tan spot resistance in durum (Galagedara et al., 2020). 

Claviceps purpurea is a pathogen of grasses that infects flowers, replacing the seed with an ergot 

sclerotium. Ergot presents a significant problem to rye, barley and wheat, in particular hybrid seed 

production systems. In addition, there is evidence that the highly toxic alkaloids that accumulate 

within sclerotia can cross-contaminate otherwise healthy grain. Host resistance to C. purpurea is 

rare, few resistance loci having been identified (Gordon et al., 2020). 

Biotic stres resistance 

An important objective of wheat improvement programmes is to breed high yielding varieties in 

optimum conditions and show minimum yield reduction under stressful conditions such as heat 

and drought (Banyai et al., 2020). Durum wheat is among the most salt-sensitive cereal crops, but 

physiological responses of different cultivars to salt stress vary (Ami et al., 2020).  

Durum wheat is known to accumulate Cd when grown on polluted soils (Djemal & Khoudi, 2022). 

High aluminum (Al3+) concentrations associated with subsoil acidity is a major constraint to 

durum wheat production as it inhibits root growth affecting crop tolerance to drought (Liu et al., 

2021). Subsoil acidity with a high aluminium (Al3+) soil content inhibits root growth and 

proliferation of durum wheat (tetraploid AABB, Triticum turgidum) leading to poor nutrient and 

water uptake (Pooniya et al., 2020).  

 

CONCLUSİONS 

Resistance on powdery mildew; Septoria tritici blotch; Fusarium head blight; leaf, stem and yellow 

rusts; glume blotch, tan spot; spot blotch; Claviceps purpurea resistance are actual subjects of 

durum breeders globally. Heat, drought, salt and aluminum tolerance are subjects in abiotic range 

for global durum breeders. Vitamin A enrichment is also included in quality improvement 

programmes among many other specific food quality parameters,  
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ÖZET  

Bor (B), özellikle çeltiğin üreme devresinde önemli bir mineraldir. Bu araştırma borun çeltiğin 

çimlenmesi ve erken gelişim dönemindeki etkisini değerlendirmek için yürütülmüştür. Deneme 

tesadüf parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Çalışmada 

“Osmancık-97” çeltik çeşidine altı farklı seviyede (0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ve 3.2 ppm) bor ile muamele 

edilmiştir. Araştırmada; kök uzunluğu, fide uzunluğu, kök yaş ağırlığı, kök kuru ağırlığı, fide yaş 

ağırlığı ve fide kuru ağırlığı, çimlenme hızı, çimlenme gücü, sürme hızı ve sürme gücü özellikleri 

incelenmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre; fide kuru ağırlığı, çimlenme gücü, sürme hızı ve 

sürme gücü bor uygulamalarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Sonuç olarak, 0.2 ppm 

konsantrasyonda B uygulamasının fide kuru ağırlığı üzerinde olumlu bir etki gösterdiği 

görülmüştür. Çimlenme aşamasında ise 0.2 ve 1.6 ppm bor uygulamaları olumlu etkiye sahip 

olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kök uzunluğu, Fide uzunluğu, Yaş ağırlık, Çimlenme hızı 
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THE EFFECTS OF BORON ON RICE IN THE EARLY STAGES OF GERMINATION 

 

ABSTRACT 

Boron (B) is an essential mineral for rice, especially during reproductive growth. A laboratory 

study was performed to assess the performance of boron nutripriming in enhancing rice seedling 

germination and early growth. The experiment was arranged in completely randomized design with 

three replications. Cultivar ‘Osmancık-97’ was treated with six levels of boron (0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 

and 3.2 ppm) for the experiment. Root length, seedling length, root fresh weight, root dry weight, 

seedling fresh weight, seedling dry weight, germination rate, germination vigour, seedling 

emergence rate and seedling emergence vigour were investigated in this study. According to the 

results of analysis of variance; seedling dry weight, germination vigour, seedling emergence rate 

and seedling emergence vigour were significantly affected by boron applications. As a result, the 

application of B at 0.2 ppm concentration showed a positive effect on the seedling dry weight. 

Germination stages were positively affected by 0.2 and 1.6 ppm levels boron. 

Keywords: Root length, seedling length, fresh weight, germination rate 
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1. GİRİŞ 

Çeltik (Oryza Sativa L.), gelişmekte olan ülkelerin en önemli gıda ürünü olmakla birlikte Dünya 

nüfusunun yaklaşık olarak yarısının temel gıda maddesi konumundadır. Çeltik, küresel olarak insan 

popülâsyonunu enerji ihtiyacının %21'ini ve protein gereksiniminin %15'ini karşılamaktadır 

(Depar ve ark. 2011). Çeltik, buğday ve mısır ile birlikte dünya genelinde en fazla yetiştiriciliği 

yapılan tahıl bitkisidir. FAO’nun 2020 yılı istatistiğine göre çeltik ekim alanı 164 milyon hektar, 

üretimi ise 756 milyon ton iken ülkemizde ekim alanı 125 bin hektar üretimi ise 980 bin tondur 

(FAO 2020). Metal olmayan bir mikro besin olan bor (B), çeltik de dâhil olmak üzere bitkilerin 

normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Toprakta yetersiz miktardaki B, ürün verimini 

düşürür, tahıl kalitesini bozar ve hastalıklara karşı duyarlılığı arttırmaktadır. Cakmak ve 

Römheld (1997), çeltik yetiştirilen topraklarda bor eksikliğinin önemli miktarda verim kayıplarına 

neden olduğunu bildirilmiştir. Borun polen çimlenmesi ve polen tüpünün büyümesindeki rolü, 

bitkisel üretim için önemli bir unsurdur. Her iki süreç de bu mikro besin maddesinin eksikliği ile 

ciddi şekilde engellenir. Borun çiçeklenme ve tohum üretiminde kritik bir rol oynadığını ve kısa 

süreli eksikliğinin (kuraklık, düşük terleme veya hızlı bitki büyümesinin bir sonucu olarak) 

üretimin azalmasına neden olabileceğini göstermektedir (Brown ve Hu, 1996). Borun eksiklik ve 

toksisite aralığı oldukça dar olduğu için uygulamada dikkatli olunması gerekmektedir (Scivittaro 

ve Machado, 2004). Bor toksisitesi toprakta düşük seviyeler de bile meydana gelebilmektedir 

(Fageria, 1999). Borun tarımsal üretim için önemi, toprak ve üründe B noksanlığı ve B'nin bitki 

yapısı ve fizyolojik işlevi hakkında önemli literatür mevcut iken çeltikte bor uygulamaları hakkında 

sınırlı sayıdadır (Atique-ur-Rehman ve ark., 2018). Bu çalışma, Osmancık-97 çeşidine farklı 

dozlarda bor uygulamasının çimlenme ve fide dönemindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüştür. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Yapılan çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğüne ait laboratuarda gerçekleştirilmiştir. Araştırma tesadüf parseller deneme desenine 

göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Tohum materyali olarak Osmancık-97 çeltik çeşidi, 

kimyasal materyali olarak 6 farklı doz (0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ve 3.2 ppm) borik asit (H3BO3) 

uygulanmıştır. Çimlendirme öncesinde tohumlar %10 hidrojen peroksit solüsyonu ile 3 dakika 

yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuş ve daha sonra saf su ile 3 kez durulanmıştır. Her muamele 
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için 50 x 3 = 150 adet tohum sayılıp hazırlandıktan sonra, tohumlar petri kaplarına muntazam bir 

şekilde yerleştirilerek 5 ml solüsyon eklenmiştir. Daha sonra sıcaklığı 25 ± 1oC hassasiyetinde 

çalışan çimlendirme kabinlerine yerleştirilmiştir. ISTA kurallarına göre beşinci ve on dördüncü 

gün çimlenen tohum sayımları yapılarak sırasıyla çimlenme hızı ve çimlenme gücü hesaplanmıştır. 

Ayrıca on dördüncü günün sonunda kök ve fide uzunluğu (cm), kök ve fide yaş ağırlığı (g)  hassas 

terazide tartılmıştır.  Kök ve fide kuru ağırlığının hesaplanması için, yaş ağırlıkları hesaplanan 

örnekler 70ºC sıcaklığa ayarlanmış olan etüvde 48 saat süre ile bırakılmıştır. Numuneler 48 saat 

sona erdikten sonra desikatörde soğutularak hassas terazi ile tartılmış ve fide kök ağırlığı ile fide 

kuru ağırlığı belirlenmiştir. Sürme hızı ve sürme gücü ise sırasıyla on dördüncü ve yirmi birinci 

gün sayılarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler JMP 10. istatistik paket programı 

kullanılarak varyans analizi gerçekleştirildi. Ortalamalar arası farklılıklar belirlenen özellikler %5 

seviyesinde LSD testine tabii tutuldu.  

 

3. BULGULAR  VE TARTIŞMA   

Araştırmada incelenen fide kuru ağırlığı, çimlenme gücü, sürme hızı ve sürme gücü özellikleri 

üzerine bor uygulamasının istatistiksel olarak önemli (p<0.01) etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Kök uzunluğu 9.48 cm ile 13.41cm arasında değişim göstermiştir. Kök yaş ağırlığı en düşük 1.6 

ppm dozuna elde edilirken en yüksek 0.4 ppm dozunda elde edilmiştir. Kök kuru ağırlığı özelliği 

değeri en yüksek 0.2 ppm de belirlenirken en düşük değer 0 ppm (kontrol) dozunda belirlenmiştir 

(Şekil 1). Fide uzunluğu 23.55 cm (0.8 ppm) ile 18.40 cm (0 ppm) değerleri aralığında 

belirlenmiştir. Fide yaş ağırlığına ait en düşük 1.6 ppm bor uygulamasında elde edilirken en yüksek 

değer 0.8 ppm bor uygulamasında elde edilmiştir. Fide kuru ağırlığı 0.2 ppm bor uygulamasında 

en yüksek değere sahip olurken en düşük değer 0 ppm (kontrol) dozunda sahip olmuştur. Diğer bor 

dozu uygulamaları benzer fide yaş ağırlığına sahip olduğu görülmüştür (Şekil 2). Shelp (1993) 

çeltik tohumuna B uygulamasının etkisini araştırdığı çalışmasında borun kök ve tüy uzunluklarını 

artırdığını, bunun nedeninin B hücre bölünmesi, hücre uzaması ve birincil çimlenme olaylarında 

hayati bir rol oynamasından kaynaklandığını bildirmiştir.  Birçok araştırmacı da bor uygulamasının 

kök uzaması üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu bildirmiştir (Rehman 2012; Ebrahim Pour 

Mokhtari ve Kızılgeçi, 2021a; Ebrahim Pour Mokhtari ve Kızılgeçi, 2021b). Farooq ve ark. (2012) 

düşük dozda bor uygulamasının fide döneminde çeltiğin gelişimi olumlu yönde teşvik ettiğini rapor 

etmiştir.   
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Araştırmamızda ise belirlemiş dozların kök ve fide uzunluğu üzerine olumlu ya da olumsuz etkiye 

sahip olmadığı görülmüştür. 

 

Şekil 1. Farklı dozlarda uygulana bor uygulamasının ortalama kök uzunluğu, kök yaş ağırlığı ve kök kuru ağırlığı 

değerleri. Aynı harfle gösterilenler istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. 

 

 

Şekil 2. Farklı dozlarda uygulana bor uygulamasının ortalama fide uzunluğu, fide yaş ağırlığı ve fide kuru ağırlığı 

değerleri. aynı harfle gösterilenler istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir. 

 

Çimlenme hızı 1.6 ppm bor dozunda % 100 olurken 0.4 ppm ve 3.2 ppm bor dozlarında %97 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Çimlenme gücü özelliği 0.2 ppm ve 1.6 ppm bor uygulamasında en 

yüksek değere sahip olurken 0.4 ppm bor uygulamasında en düşük değere sahip olduğu 

görülmüştür. Sürme hızı ve sürme gücü özelliklerinin 1.6 ppm bor dozunda en yüksek değere sahip 

olduğu 0.4 ppm dozunda ise en düşük değere sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 3). İncelenen 

özelliklerin tümünün çimlenme özelliklerinin 0.4 ppm bor uygulamasının kontrol koşuluna göre 

düşük olduğu diğer dozlarda artış meydana gelmesine rağmen 3.2 ppm dozunda tekrardan azalma 

meydana geldiği belirlenmiştir. Özellikle 0.2 ppm ve 1.6 ppm dozunun bu özelliği artırmada önemli 

olduğu belirlenmiştir. Ebrahim Pour Mokhtari ve Kızılgeçi (2021a) soyada 3.2 ppm ve Ebrahim 

Pour Mokhtari ve Kızılgeçi (2021b) buğdayda 0.8 ppm bor uygulamasının çimlenme hızı üzerine 
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olumlu etkiye neden olduğunu bildirmişlerdir. Farooq ve ark. (2012) çeltik tohumuna düşük dozda 

bor uygulamasının çimlenme hızı, çimleme gücü ve sürme hızı özelliklerini artırıcı etkiye sahip 

olduğunu bildirmiştir. 

 

 

Şekil 3. Farklı dozlarda uygulana bor uygulamasının ortalama çimlenme hızı, çimlenme gücü, sürme hızı ve sürme 

gücü değerleri 

 

4. SONUÇLAR 

Osmancık-97 çeltik çeşidine uygulanan farklı dozlarda borun erken çimlenme döneminde etkilerini 

araştırıldığı çalışmamızda kök ve fide özellikleri üzerine bor dozlarının etkili olmadığını ancak 

çimlenme gücü, sürme hızı ve sürme gücü özellikleri üzerine 0.2 ppm ve 1.6 ppm bor 

uygulamasının olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Araştırmamızdan elde edilen verilere göre 

fide döneminde borun toksik veya artırıcı etkisini tam olarak ortaya konulabilmesi uygulanan B 

doz miktarının değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Kekik dünya çapında ticarete konu olan ve genellikle tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde 

sınıflandırılan bir baharat bitkisidir. Kekiğin dünya çapında en önemli üretim ve ticari merkezi 

Türkiye’dir. Türkiye, dünya kekik ticaret hacminin ortalama 3/2’sine hâkim olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye’de 2020 yılında 184.711 dekarlık alanda kekik ekimi yapılmış ve 23.866 ton 

kekik üretimi gerçekleşmiştir. Aynı yıl içinde toplam kekik ekim alanının %93,37’sini üretim 

miktarının ise %89,35’i Denizli ilinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2021 yılında toplam kekik 

ihracatı 66 milyon 943 bin ABD$ ulaşmıştır. Yine aynı yıl toplam kekik ithalatı 6 milyon 988 bin 

ABD$ gerçekleşmiştir. En önemli ihracatçıların başında ABD, Ege Serbest Ticaret Bölgesi, 

Almanya ve Macaristan gelmektedir. İthalat açısından bakıldığında Arnavutluk, Meksika, Fransa 

ve Hindistan başı çeken tedarikçilerdir. Yapılan literatür çalışmalarında kekik üretiminde başlıca 

sorunlar; girdi, fiyat, pazarlama, hastalık ve zararlılar ile yapısal sorunlardır. Karşılaşılan sorunların 

giderilebilmesi için üreticilere eğitim ve yayım hizmetleri sağlanmalıdır. Girdi fiyatlarını düşürmek 

ve pazarlama olanaklarını arttırmak için tarımsal örgütlenmeler güçlendirilmelidir. Üretimi ve 

işleme sanayisini geliştirici, ihracat potansiyelini güçlendirici, özel sektör yatırımlarının artırıcı 

teşvik ve destekleme politikaları uygulanmalıdır. Bu bildiride tıbbi ve aromatik bitkiler arasında 

yer alan kekik bitkisinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ortaya konulacaktır. Bildiri 

kapsamında kekik bitkisinin Türkiye’de ekonomik ve ticari durumu veriler ile desteklenerek 

irdelenecektir. Ayrıca gelecekte yapılacak olan bu tür çalışmalar için kaynak olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kekik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Ekonomi, Dış Ticaret, Türkiye 

(*): Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım 

Ekonomisi Anabilim Dalında yürütülmekte olan “Denizli İlinde Kekik Üretiminin Ekonomik 

Analizi” isimli Yüksek Lisans Tez çalışmasından alınmıştır. 
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THE ECONOMIC IMPORTANCE OF THYME PRODUCTION IN TURKEY (*) 

 

 

ABSTRACT  

Thyme is a spice plant that is traded worldwide and is usually classified as a medicinal and aromatic 

plant. The most important production and commercial center of thyme worldwide is Turkey. It is 

estimated that Turkey dominates an average of 3/2 of the world thyme trade volume. In Turkey, 

thyme was cultivated in an area of 184.711 decares in 2020 and 23.866 tons of thyme was produced. 

In the same year, 93,37% of the total thyme cultivation area and 89,35% of the production amounts 

were realized in Denizli province. According to the data of 2021, total thyme exports reached 66 

million 943 thousand US$ in Turkey. In the same year, total thyme import was realized as 6 million 

988 thousand US$. The most important exporters are the USA, Aegean Free Trade Area, Germany, 

and Hungary. In terms of imports, Albania, Mexico, France and India are the leading suppliers. 

The main problems in the production of thyme in the literature studies; input, price, marketing, 

disease-pests, and structural problems. In order to eliminate the problems encountered, training and 

extension services should be provided to the producers. In order to reduce input prices and increase 

marketing opportunities, agricultural organizations need to be strengthened. Incentive and support 

policies should be implemented to improve production and processing industry, strengthen export 

potential and increase private sector investments. In this paper, the place and importance of the 

thyme plant, which is among the medicinal and aromatic plants, in the Turkish economy will be 

revealed. Within the scope of the paper, the economic and commercial situation of the thyme plant 

in Turkey will be examined by supporting the data. In addition, it is thought that it will be a source 

for such studies to be carried out in the future. 

Keyword: Thyme, Medical and Aromatic Plants, Economy, Foreign Trade, Turkey 

(*): This study was taken from the Master's Thesis titled "Economic Analysis of Thyme Production 

in Denizli Province", which is being carried out in Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate 

Education Institute, Department of Agricultural Economics.  
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1. GİRİŞ 

Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün giderek artmaktadır 

(Bayram ve ark., 2010). Dünyada ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin % 50’si gıda, % 25’i 

kozmetik ve % 25’i de ilaç sanayinde kullanılmaktadır (Bahtiyarca Bağdat, 2006). Türkiye tıbbi 

ve aromatik bitkilerin ticaretinde önde gelen ülkelerden birisidir. Özellikle ihracatta önemli 

seviyeler kaydettiği gibi hem ihracat hem de ithalat gerçekleştiren bir ülkedir. Türkiye’nin farklı 

iklim ve ekolojik koşullara sahip olması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi 

bakımından doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir 

ekonomik potansiyele sahiptir (Bayram ve ark., 2010). 

Türkiye’de kekik, baharat ticaretinde tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önde gelen bitkiler 

arasında yer almaktadır (TOB, 2020). Türkiye ekolojisinin kekik tarımına uygunluğu sayesinde 

2000’li yıllardan itibaren kekik bitkisi kültüre alınmış olup, yıllar itibariyle dünya kekik arzının 

neredeyse %80-90’ını elinde bulundurarak dünya ticaretinde tekel konumuna gelmiştir (Sarı ve 

Altunkaya, 2020). 

Türkiye’de, 2020 yılında 184.711 dekarda kekik tarımı yapılmış ve 23.866 ton kekik üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki toplam kekik üretim alanının %93,37’sini ve toplam üretim 

miktarının ise %89,35’ini Denizli ili oluşturmuştur. 2021 yılı itibariyle, Türkiye 21.492 ton kekik 

ihracatı gerçekleştirmiş ve bu ihracattan 66 milyon 963 bin ABD$ gelir elde etmiştir (TÜİK, 

2022a). Imami ve ark., (2015), Arnavutlukta yaptıkları çalışmada, kekik, rezene, adaçayı ve 

defneyaprağı başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkilerin yıllar itibariyle giderek önemli bir yer 

aldığını ve bir çok aile için önemli gelir kaynağı oluşturduğundan bahsetmişlerdir. Arnavutlukta 

2013 yılında toplamda 5000 ha alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilmekte ve bunun 3.361 hektarı 

(%80) Shkodër bölgesinde yapılmaktadır. Bahsedilen bölgede 2014 yılında 97 işletme tespit 

edilmiş olup, 3.361 ha üretimin 122 hektarında kekik tarımı yapılmaktadır. Arnavutlukta 2013 yılı 

verilerine göre 9.330 ton tıbbi aromatik bitki 27.313.363 ABD$ bir değerle ihracat edilmiştir. 2013 

yılında ihracatta en büyük payı %36 ile Almanya bunu %23 ile ABD takip etmektedir. Bununla 

beraber Türkiye, İtalya ve Fransa’ya da önemli seviyede ihracat yapılmaktadır. Türkiye özellikle 

işlenmemiş kekik ithalatı yapmakta olup, işlenmiş olarak pazara tekrar sürmektedir. Tıbbi aromatik 

bitki yetiştiriciliğinde aşırı girdi kullanımı, teknoloji ve mekanizasyon eksikliği, sulama 

sistemlerinin yetersizliği, hasat sonrası yönetim ve izlenebilirlik sektör açısından önemli sorunlar 

olarak kaydedilmiştir.    
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Kurt ve ark. (2016), Bu çalışmada, kekik, defneyaprağı, ada çayı ve çam fıstığı gibi Türkiye Odun 

Dışı Orman Ürünleri ihracat miktarlarının 1990-2009 yıllarına ait verilerden hareketle gelecek on 

beş yıl için doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılarak tahmin edilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, son yıllara ait tahmini ithalat değerleri ile gerçekleşen ithalat değerleri de karşılaştırılmış 

ve analiz edilmiştir. Son olarak, gelecekteki eğilimlerle ilgili tahminler yapılmıştır. 

Aslan ve Gül (2017), Türkiye'deki toplam kekiğin %89,20'sini üreten ve toplam ekili alanların 

%93,60'sına sahip olan Denizli ilini çalışma alanı olarak seçilmişler ve Denizli ilinde 100 işletme 

üzerinde çalışma yapmışladır. Kekik üreticilerinde ortalama yaşı 48,01 yıl olduğu, bunların 

tarımsal üretim tecrübesi 28,10 yıl ve kekik üretiminde tecrübeleri 8,79 yıldır. Görüşülen 

işletmelerde ortalama arazi büyüklüğü 5,04 hektardır. Bu arazilerin ortalama arazi büyüklüğünün 

%48,48'i olan 2,44 ha kekik ekili alanlarda kekik üretimi yapılmıştır. Yaptıkları çalışmada SWOT 

analizi yaparak güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri belirtmişlerdir. 

Karlı ve ark. (2020), Bu çalışmanın amacı, Denizli ilindeki kekik üretiminde bulunan işletmelerin 

sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi ve sorunlarının belirlenmesidir. Çalışma alanı olarak, 

Türkiye’de toplam kekik üretim alanının %92,49’unu ve toplam üretim miktarının %87,55’ini 

oluşturan Denizli ili seçilmiştir. 2019 üretim yılında, 58 işletmeden yüz yüze görüşme yapılarak 

anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Kekik üretiminde bulunan işletmecilerin yaş ortalaması 

51,47 yıl, aile üye sayısı ortalama 4,60 kişi, bitkisel üretim deneyimleri ortalama 25,57 yıl ve kekik 

üretimi deneyimleri ise ortalama 17,05 yıl olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin üretim deseni 

incelendiğinde; ortalama toplam ekim alanı 66,01 da olduğu ve bunun %81,69’unda kekik tarımı 

yapıldığı belirlenmiştir. Yaptıkları çalışmada SWOT analizi yaparak güçlü yönler, zayıf yönler, 

fırsatlar ve tehditleri belirtmişlerdir 

Pakdemirli (2020), Yaptığı çalışma, kekik ve lavanta bitkilerini örnek göstererek tıbbi ve aromatik 

bitkilerin ekonomik öneminden bahsetmiştir. Bu iki bitkinin önemi, güçlü yanları, zayıf yanları, 

fırsatları ve tehditleri SWOT analizi yoluyla incelenmiştir. 

Bu çalışmada tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan kekik bitkisinin Türkiye ekonomisindeki 

yeri ve önemi ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında kekik bitkisinin Türkiye’de ekonomik ve 

ticari durumu çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen verilerle desteklenerek yorumlanmıştır.   
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2. MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın materyalini Bileşmiş Milletler Uluslararası Ticaret İstatistikleri Veritabanı 

(UNComtrade), Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak 

üzere bilimsel yayınlar ve çeşitli sektör raporlarından ikincil veri kaynakları olarak geniş ölçüde 

faydalanılmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında tıbbi ve aromatik bitkilerde son yıllara ait verilere 

özen gösterilmiş olup, kekik üretimine ilişkin veriler 2004-2020 yılları arasında, ticari veriler ise 

2005-2021 yılları arasında dikkate alınmıştır. Çalışmada Türkiye’nin kekik üretiminde ekonomik 

ve ticari olarak ele aldığı istatistikler tablo ve grafikler haline getirilerek yorumlanmıştır. 

 

3. TARTIŞMA VE BULGULAR 

3.1. Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörü ve Kekik 

Türkiye’nin 2020 yılı toplam bitkisel ürün değeri 245 milyar 220 milyon 624 bin TL’dir. Bunun 

%37,75’ini meyve, içecek ve baharat bitkileri oluşturmakta olup bu değer 92 milyar 562 milyon 

217 bin TL’dir. Bunun içerisinde kekiğin aldığı pay ise %0,20 ile 188 milyon 780 bin TL’dir 

(TÜİK, 2022c).  

Türkiye’de 2020 yılı tarımı yapılan bazı tıbbi ve aromatik bitkilere ait ekim alanları ve üretim 

miktarları incelendiğinde, kültürü yapılan ve dış ticaretimizde önemli bir potansiyele sahip olan 

bitkiler arasında çay yaprakları, kimyon, kekik, kırmızı biber, anason ürünlerinin ilk sıralarda yer 

aldığı görülmektedir. Aynı veriler doğrultusunda 2020 yılında 184.711 dekarlık alanda 23.866 ton 

işlenmemiş kekik üretimi yapılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Türkiye’nin2020 yılı bazı tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanı ve üretim miktarı 

Ürünler Ekim Alanı (da) Üretim Miktarı (ton) 

Çay Yaprakları 834.507 1.417.685 

Kimyon (İşlenmemiş) 212.132 13.926 

Kekik (İşlenmemiş) 184.711 23.866 

Biber (Kuru) 119.869 256.735 

Anason (İşlenmemiş) 155.317 10.716 

Gül (Yağlık) 41.320 18.202 

Çörek Otu Tohumu 33.773 3.412 

Rezene (İşlenmemiş) 22.204 4.365 

Lavanta 22.188 3.499 

Nane  13.110 23.471 

Keçiboynuzu (Harnup) 9.299 18.806 

Adaçayı 6.655 1.271 

Şerbetçiotu Kozalağı 3.308 1.908 

Kişniş (İşlenmemiş) 2.455 188 

Oğul Otu (Melisa) 284 150 

Kapari (İşlenmemiş) 32 3 

Isırgan Otu 1 - 

Toplam 1.661.165 1.798.203 

Kaynak: TÜİK, 2022a 
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Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok farklı alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak bu 

bitkilerin dünya ticaret hacmi oldukça dikkat çekicidir. Tıbbi aromatik bitkiler içerisinde kekik 

ihracatı diğer ürünlerinde üzerinde bir pazar değeri taşımaktadır. Türkiye kekikte 2020 yılında 69 

milyon 26 bin ABD$ ihracat gerçekleştirmiş olup, 4 milyon 777 bin ABD$ ithalat yapmıştır. Bu 

sıralamayı baharat tohumları ve defneyaprağı izlemektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Türkiye’nin 2020 yılı bazı tıbbi ve aromatik bitkilere ait dış ticaret rakamları 

GTİP Kodu Ürün Adı İhracat (ABD$) İthalat (ABD$) 
     Dış Ticaret 

    Dengesi (ABD$) 

091040 Kekik ve kekik yağı 69.026.497 4.777.954 64.248.543 

0909 Baharat Tohumları 47.790.596 38.800.416 8.990.180 

091040 Defne Yaprağı 44.673.462 772.234 43.901.228 

121190 

İlaç Parfüm ve İnsektisit 

Olarak Kullanılan Bitki ve 

Kısımlar 

26.050.596 12.471.480 13.579.116 

120791 Haşhaş Tohumu 18.718.183   18.718.183 

090420-21-22 Kırmızı Biber, Yeni Bahar 11.349.130 9.350.464 1.998.666 

090411-12 Karabiber 6.432.585 12.299.008 -5.866.423 

070320 Sarımsak 4.523.695 21.467.292 -16.943.597 

091091 Baharat Karışımları 2.395.696 678.357 1.717.339 

0906 Tarçın 1.551.864 4.956.330 -3.404.466 

0905 Vanilya 1.403.880 341.652 1.062.228 

091011-12 Zencefil 726.466 6.736.277 -6.009.811 

0907 Karanfil 665.130 1.841.887 -1.176.757 

091020 Safran 616.103 371.434 244.669 

091030 Zerdeçal 602.175 2.057.634 -1.455.459 

071490 Diğer Baharatlar 10.099 23.031 -12.932 

Kaynak: UNComtrade, 2022 

 

3.2. Türkiye’de Kekik Üretiminin Durumu 

Türkiye’de kekik ekim alanı 2004 yılında 52 bin 500 dekar (da) iken, %351,83’lük bir artış ile 

2020 yılında 184 bin 711 da olmuştur. Ayrıca 2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre ekilen 

alanlarda %17,59’luk bir artış söz konusudur. Kekik ekim alanları iller bazında incelendiğinde, 

%93,37’lik pay ile Denizli birinci sırada, %2,06’lık pay ile Uşak ikinci sırada, %1,24’lük pay ile 

Manisa üçüncü sırada yer almaktadır. Denizli istatistikî veriler doğrultusunda ekim alanı olarak 

2004 yılından bu yana açık ara birinciliğini sürdüren il olmuştur (Tablo 3). 

  

935



 

 

Tablo 3. Türkiye’de kekik ekili alan (da) ve oranları (%) 

Yıllar Denizli 
Oran 

(%) 
Uşak Oran (%) Manisa Oran (%) Diğer Oran (%) Türkiye İndeks (2004=100) 

2004 46.39 %88,4 2.700 %0,5 2.500 %4,8 3.339,06 %6,4 52.500 - 

2008 78.598 %93,4 5.100 %0,6 2.265 %2,7 2.759,03 %3,3 84.133 160,25 

2012 86.888 %92,2 1.014 %1,1 1.672 %1,8 4.708,05 %5,0 94.283 179,59 

2016 111.152 %91,8 2.026 %1,7 2.320 %1,9 5.628,05 %4,6 121.127 230,72 

2017 111.769 %92,0 2.110 %1,7 2.120 %1,7 5.472,05 %4,5 121.472 231,38 

2018 129.095 %92,8 2.110 %1,5 2.120 %1,5 5.735,04 %4,1 139.061 264,88 

2019 145.280 %92,5 3.575 %2,3 2.140 %1,4 6.078,04 %3,9 157.074 299,19 

2020 172.461 %93,4 3.813 %2,1 2.285 %1,2 6.151,03 %3,3 184.711 351,83 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

Türkiye’de kekik üretim miktarı 2004 yılında 7 bin ton iken, %340,94’lük bir artış ile 2020 yılında 

23 bin 866 tona ulaşmıştır. Ayrıca 2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre üretim miktarı 

%32,84’lük bir artış söz konusudur. Türkiye kekik üretiminden aldığı %89,35’lik pay ile Denizli 

birinci sırada, %3,16’lık pay ile Manisa ikinci sırada, %2,97’lik pay ile Uşak üçüncü sırada 

bulunmaktadır. Denizli istatistikî veriler doğrultusunda 2004 yılından bu yana açık ara üretimde 

birinciliğini sürdüren il olmuştur (Tablo 4). 

Tablo 4. Türkiye’de kekik üretim miktarı (ton) ve oranları (%) 

Yıllar Denizli Oran (%) Manisa Oran (%) Uşak Oran (%) Diğer 
Oran 

(%) 
Türkiye İndeks 2004=100 

2004 4.930 %70,4 1.037 %14,8 26 %0,4 1.006,14 %14,4 7.000 - 

2008 8.599 %85,3 858 %8,5 100 %1,0 524,05 %5,2 10.082 144,03 

2012 10.014 %86,3 555 %4,8 213 %1,8 815,07 %7,0 11.598 165,69 

2016 12.624 %85,7 828 %5,6 262 %1,8 1.009,07 %6,9 14.724 210,34 

2017 12.487 %86,3 712 %4,9 393 %2,7 884,06 %6,1 14.477 206,81 

2018 14.009 %88,1 724 %4,6 396 %2,5 765,05 %4,8 15.895 227,07 

2019 15.729 %87,6 733 %4,1 670 %3,7 832,05 %4,6 17.965 256,64 

2020 21.324 %89,3 755 %3,2 710 %3,0 1.076,05 %4,5 23.866 340,94 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

Kekik üretiminde kıraç koşullarda; iklim ve toprak koşulları, rakım ve yöneye göre değişmekle 

birlikte genel olarak 120-250 kg/da arasında verim alınır (TOB, 2022). Türkiye’de kekik verimi 

2004 yılında ortalama 133 kg/da iken, %3,00’lük bir azalış ile 2020 yılında 129 kg/da’dır. Ayrıca 

2020 yılı itibariyle bir önceki yıla göre verim oranında %13,16’lık bir artış söz konusudur. Kekik 

verimi iller bazında incelendiğinde 2020 yılı verim değerlerine göre 330 kg/da ile Manisa birinci 

sırada, 186 kg/da ile Uşak ikinci sırada ve 124 kg/da ile Denizli üçüncü sırada yer almaktadır (Tablo 

5). Denizli ili ekim alanı ve üretimde ilk sırada yer almasına rağmen verimde Türkiye ve diğer 

illerin altında kalmıştır.  
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Tablo 5. Türkiye’de kekik verimi (kg/da) ve verim değişimi (%) 

Yılla

r 

Denizl

i 

Değişim 

(%) 

Manis

a 

Değişim 

(%) 

Uşa

k 

Değişim 

(%) 

Türkiy

e 

Değişim 

(%) 

İndeks 

(2004=100) 

2004 106 - 415 - 96 - 133 - - 

2008 109 %31,3 379 %101,6 196 %96,0 120 %36,4 90,23 

2012 115 %-11,5 332 %-16,8 210 %-18,3 123 %-12,8 92,48 

2016 114 %1,8 357 %4,7 129 %-52,0 122 %-1,6 91,73 

2017 112 %-1,8 336 %-5,9 186 %44,2 119 %-2,5 89,47 

2018 109 %-2,7 342 %1,8 188 %1,1 114 %-4,2 85,71 

2019 108 %-0,9 343 %0,3 187 %-0,5 114 - 85,71 

2020 124 %14,8 330 %-3,8 186 %-0,5 129 %13,2 96,99 

Kaynak: TÜİK, 2021a 

 

3.3.Türkiye’de Kekik Dış Ticareti 

Türkiye, dünya kekik dış ticaretinin yaklaşık %70’ini karşılamaktadır (Çetin, 2018). Kekik dış 

ticaretinde ezilmemiş/öğütülmemiş, ezilmiş/öğütülmüş ve kekik yağı olmak üzere 3 şekilde 

sınıflandırma yapılmaktadır. 2005 yılında 18 milyon 697 bin ABD$ olan kekik ihracatı 2021yılında 

66 milyon 943 bin ABD$ ulaşmıştır. Yine 2005 yılında 160 bin ABD$ olan kekik ithalatı 2021 

yılında 6 milyon 988 bin ABD$ gerçekleşmiştir (Tablo 6). 

2021 yılında toplam kekik ihracatında en yüksek payı %68,17 ile ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfı 

alırken, ezilmemiş-öğütülmemiş kekik sınıfı %25,84 kekik yağı ise %6,00’lık pay almıştır (Şekil 

1). Ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfında toplam 45 milyon 646 bin ABD$ kekik ihracatı yapılmış 

olup, bunun %46,57’sini Ege Serbest Ticaret Bölgesine, %11,85’ini ABD’ye ve %8,61’ini 

Almanya’ya gerçekleştirmiştir (Tablo 8). Ezilmemiş-öğütülmemiş kekik sınıfında toplam 17 

milyon 301 bin ABD$ kekik ihracatı yapılmış olup, bunun %64,79’unu ABD, %4,28’ini İspanya 

ve %3,75’ini Polonya oluşturmaktadır (Tablo 7). Kekik yağı sınıfında ise 4 milyon 16 bin ABD$ 

ihracat yapılmış olup, bunun %30,38’ini Macaristan, %27,88’ini ABD ve %8,87’sini Almanya’ya 

gerçekleştirmektedir (Tablo 9).Kekik ithalatı açısından değerlendirildiğinde en büyük oranı 

%97,92 oranıyla ezilmemiş-öğütülmemiş sınıfında yapılmış olup, bu oranı %1,39 ile kekik yağı ve 

%0,68 ile ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfı takip etmektedir (Şekil 2). Ezilmemiş-öğütülmemiş kekik 

sınıfında toplam 6 milyon 843 bin ABD$ kekik ithalatı yapılmış olup, bunun %39,12’sini 

Arnavutluk, %25,27’sini Meksika ve %14,48’ini Polonya oluşturmaktadır (Tablo 7). Ezilmiş-

öğütülmüş kekik sınıfında toplam 47 bin 759 ABD$ kekik ithalatı yapılmış olup, bunun %86,78’ini 

Fransa, %10,31’ini Fas ve %2,54’ünü Almanya’ya gerçekleştirmiştir (Tablo 8). Kekik yağı 

sınıfında ise 97 bin 352 ABD$ ithalat yapılmış olup, bunun %42,32’sini Hindistan, %27,24’ünü 

İspanya ve %13,40’ını Polonya’ya gerçekleştirmektedir (Tablo 9). 
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Şekil 1. 2021 yılı kekik ihracat değerlerinin (ABD$) sınıflara göre dağılımı (%) 

 
Kaynak: TÜİK, 2022b 

 

Şekil 2. 2021 yılı kekik ithalat değerlerinin (ABD$) sınıflara göre dağılımı (%) 

 
Kaynak: TÜİK, 2022b  
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Tablo 6. Kekik dış ticareti 

Yıllar GTİP No 

İhracat 

Miktarı 

(kg) 

İhracat 

Değeri 

(ABD$) 

İhracat 

Fiyatı 

(ABD$/kg) 

İthalat 

Miktarı 

(kg) 

İthalat 

Değeri 

(ABD$) 

İthalat 

Fiyatı 

(ABD$/kg) 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

(ABD$) 

2005 

Öğütülmemiş Kekik 2.391.730 3.476.584    1,45 60.960 143.067    2,35 3.333.517 

Öğütülmüş Kekik 7.855.091 14.117.017    1,80 6.895 15.958    2,31 14.117.001 

Kekik Yağı 14.512 1.104.060 76,08 25 1.507 60,28 1.104.058 

Toplam 10.261.333 18.697.661 - 67.895 160.532 - 18.554.576 

2010 

Öğütülmemiş Kekik 3.328.889 6.132.403   1,84 975.790 2.015.717      2,07 4.116.686 

Öğütülmüş Kekik 9.583.793 21.867.500   2,28 9.627 132.697    13,78 21.867.367 

Kekik Yağı 18.404 1.233.420 67,01 251 28.133 112,08 1.233.392 

Toplam 12.931.086 29.233.323 - 985.668 2.176.547 - 27.217.445 

2015 

Öğütülmemiş Kekik 5.127.663 16.919.438   3,30 1.342.566 3.838.833   2,86 13.080.605 

Öğütülmüş Kekik 10.025.586 38.783.909   3,87 5.749 36.444   6,34 38.783.873 

Kekik Yağı 35.133 3.458.059 98,42 1.794 61.403 34,23 3.457.998 

Toplam 15.188.382 59.161.406 - 1.350.109 3.936.680 - 55.322.476 

2018 

Öğütülmemiş Kekik 6.097.153 17.228.018   2,83 1.786.894 4.743.223   2,65 12.484.795 

Öğütülmüş Kekik 11.304.560 38.999.365   3,45 690 5.810   8,42 38.999.359 

Kekik Yağı 65.896 5.538.304 84,04 3.314 115.459 34,84 5.538.189 

Toplam 17.467.609 61.765.687 - 1.790.898 4.864.492 - 57.022.343 

2019 

Öğütülmemiş Kekik 6.008.397 15.546.654   2,59 2.155.830 6.132.645   2,84 9.414.009 

Öğütülmüş Kekik 10.772.222 37.703.242   3,50 9.000 32.966   3,66 37.670.276 

Kekik Yağı 49.996 3.997.535 79,95 1.016 64.775 63,75 3.997.470 

Toplam 16.830.615 57.247.431 - 2.165.846 6.230.386 - 51.081.755 

2020 

Öğütülmemiş Kekik 6.560.822 16.173.942   2,47 1.823.012 4.678.101   2,57 11.495.841 

Öğütülmüş Kekik 13.211.923 43.685.943   3,31 8.230 30.697   3,73 43.655.246 

Kekik Yağı 107.173 9.166.612 85,53 1.595 69.156 43,36 9.166.543 

Toplam 19.879.918 69.026.497 - 1.832.837 4.777.954 - 64.317.630 

         

2021 

Öğütülmemiş Kekik 7.135.311 17.301.085   2,42 2.880.185 6.843.200   2,38 10.457.885 

Öğütülmüş Kekik 14.280.328 45.646.345   3,20 9.353 47.759   5,11 45.598.586 

Kekik Yağı 77.219 4.016.319 52,01 3.666 97.352 26,56 3.918.967 

Toplam 21.492.858 66.963.749 - 2.893.204 6.988.311 - 59.975.438 

Kaynak: TÜİK, 2022b 

 
Tablo 7. 2021 yılı kekik dış ticaretinin ülkelere göre dağılımı (ezilmemiş/öğütülmemiş) 

İhracat İthalat 

Ülkeler İhracat Değeri (ABD$) Oran (%) Ülkeler İthalat Değeri   (ABD$) Oran (%) 

ABD 11.208.830   %64,79 Arnavutluk 2.676.889 %39,12 

İspanya 739.894     %4,28 Meksika 1.728.967 %25,27 

Polonya 649.315     %3,75 Polonya 990.646 %14,48 

Avusturya 472.567     %2,73 Yunanistan 568.457 %8,31 

Brezilya 445.163     %2,57 Suriye 448.195 %6,55 

Diğer 3785.316   %21,88 Diğer 430.046 %6,28 

Toplam 17.301.085 %100,00 Toplam 6.843.200 %100,00 

Kaynak: TÜİK, 2022b 
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Tablo 8. 2021 yılı kekik dış ticaretinin ülkelere göre dağılımı (ezilmiş/öğütülmüş) 

İhracat                                      İthalat 

Ülkeler 

      İhracat 

Değeri  

     (ABD$) 

Oran 

(%) 
Ülkeler 

İthalat Değeri 

(ABD$) 

Oran 

(%) 

Ege Serbest Ticaret Bölgesi 21.256.587   %46,57 Fransa 41.447 %86,78 

ABD 5.410.932   %11,85 Fas 4.926 %10,31 

Almanya 3.930.409     %8,61 
Almany

a 
1.213 %2,54 

Denizli Serbest Ticaret 

Bölgesi 
1.469.400     %3,22 Lübnan 126 %0,26 

Fransa 1.202.625     %2,63 Mısır 17 %0,04 

Diğer 12.376.392   %27,11 Diğer 30 %0,06 

Toplam 45.646.345 %100,00 Toplam 47.759 %100,00 
Kaynak: TÜİK, 2022b 

 
Tablo 9. 2021 yılı kekik yağı dış ticaretinin ülkelere göre dağılımı (terpeni alınmamış) 

İhracat İthalat 

Ülkeler 
      İhracat Değeri 

       (ABD$) 
Oran (%) Ülkeler İthalat Değeri (ABD$) Oran (%) 

Macaristan 1.220.330   %30,38 Hindistan 41.204 %42,32 

ABD 1.119.795   %27,88 İspanya 26.523 %27,24 

Almanya 356.273     %8,87 Kanada 13.045 %13,40 

Hollanda 235.728     %5,87 Macaristan 6.691 %6,87 

Kanada 225.798     %5,62 Çin 4.243 %4,36 

Diğer 858.395   %21,37 Diğer 5.646 %5,80 

Toplam 4.016.319 %100,00 Toplam 97.352 %100,00 
Kaynak: TÜİK, 2022b 

 

3.5. Kekik Üretiminde Yaşanan Sorunlar 

Kekik işletmelerinde üretim tekniği sorunlarının başında %63,79 ile yabancı ot gelmektedir. 

İşletmecilerin %56,90’ı çekirge, %53,45’i yeşil kurt, %51,72’si hastalık sorunlarını dile 

getirirken; %13,79’u hiçbir sorun olmadığını ifade etmişlerdir (Karlı ve ark., 2020). 

Arnavutlukta yapılan çalışmada ise teknoloji ve mekanizasyon eksikliği, sulama sistemlerinin 

yetersizliği, hasat sonrası yönetim ve izlenebilirlilik sektör açsından önemli sorunlar olarak 

kaydedilmiştir. Ayrıcagirdi kullanımının önemli bir sorun teşkil ettiğinden bahsedilmiştir 

(İmami ve ark., 2015). Buna karşın, yayım faaliyetlerinin kekik veriminde, ekonomik 

üretkenlikte ve çiftçi gelirlerinde ki artışta anlamlı düzeyde etkili olduğu bulgusuna 

ulaşmışlardır (Mohammadyar ve ark., 2020). Fiyatla ilgili sorunlardan ise işletmecilerin 

%41,38’i fiyatı tüccarın belirlemesini, %32,76’sı ise girdilerin pahalı olmasını dile getirmişler, 

%34,48’i ise hiçbir sorun olmadığını belirtmişlerdir. İşletmecilerin pazarlama sorunlarından; 

%46,55’i alıcı sayısının az olduğunu, %17,24’ü ise dolandırıcılık olmasını dile getirmişler ve 

%39,66’sı ise hiçbir sorun olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca pazarlama aşamasında 

markalaşmanın geri planda kaldığı ve önemi vurgulamıştır. (Karlı ve ark., 2020). Kekik 
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üretiminde girdi, fiyat, pazarlama, markalaşma, hastalık ve zararlılar ile yapısal sorunlar kekik 

üretiminde başlıca sorunlar olarak tespit edilmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kekik dünya çapında ticarete konu olan ve genellikle tıbbi aromatik bitkiler içerinde 

sınıflandırılan bir baharat bitkisidir. Tıbbi aromatik bitkilerin çoğunluğuyla ile beraber kekik 

tıp, kimya ve kozmetik olmak üzere genellikle gıda sektöründe karşımıza çıkmaktadır. Kekiğin 

dünya çapında en önemli üretim ve ticari merkezi Türkiye’dir. Türkiye, dünya kekik ticaret 

hacminin ortalama 3/2’sine hâkim olduğu tahmin edilmektedir.  

Türkiye’de 2020 yılında 184.711 dekarlık alanda kekik ekimi yapılmış ve 23.866 ton kekik 

üretimi gerçekleşmiştir. Aynı yıl içinde toplam kekik ekim alanının %93,37’sini üretim 

miktarının ise %89,35’i Denizli ilinde gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022a).  

Kekik dış ticaretinde ezilmemiş/öğütülmemiş, ezilmiş/öğütülmüş ve kekik yağı olmak üzere 3 

şekilde sınıflandırma yapılmaktadır. Toplam kekik ihracatı 2021 yılında 66 milyon 943 bin 

ABD$ ulaşmıştır. Yine aynı yıl toplam kekik ithalatı 6 milyon 988 bin ABD$ gerçekleşmiştir. 

2021 yılında toplam kekik ihracatında en yüksek payı %68,17 ile ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfı 

alırken, ezilmemiş-öğütülmemiş kekik sınıfı %25,84 kekik yağı ise %6,00’lık pay almıştır. 

Ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfında başlıca ihracatçılar Ege Serbest Ticaret Bölgesi, ABD ve 

Almanya’dır. Ezilmemiş-öğütülmemiş kekik sınıfında ise ABD, İspanya ve Polonya 

oluşturmaktadır. Kekik yağı sınıfında ise Macaristan, ABD ve Almanya ana ihracatçılardır. 

Kekik ithalatı açısından değerlendirildiğinde 2021 yılında en büyük oranı %97,92 ile 

ezilmemiş-öğütülmemiş sınıfında yapılmış olup, bu oranı %1,39 ile kekik yağı ve %0,68 ile 

ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfı takip etmektedir. Ezilmemiş-öğütülmemiş Arnavutluk, Meksika 

ve Polonya başlıca ithalat ülkeleridir. Ezilmiş-öğütülmüş kekik sınıfı ve kekik yağında yapılan 

ithalat yok denecek kadar az olup, bu sınıflarda Fransa, Hindistan ve İspanya en önemli 

tedarikçilerdir (TÜİK, 2022b).  

Kekik üretimi önemli potansiyelde bir tarım ürünü olduğu için istihdam yaratan bir sektörüdür. 

Bundan dolayı da üretim tekniğinde, maliyetinde, fiyat, pazarlama ve markalaşma aşamasında 

sorunlar yaşamaktadır. Bunların yanında üreticilerin yeterince örgütlenememesi ve yetersiz 

destekleme politikaları kekik üretiminde karşılaşılan başlıca sorunlar olarak ifade edilebilir. 

Karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için üreticilere, üretim teknikleri bakımından eğitim ve 

yayım hizmeti sağlanarak başta bitki koruma ve bilinçli tarımsal girdi kullanılmasına yönelik 

teknik bilgi sağlanmalıdır.   
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Kekik bitkisi üzerine tarımsal örgütlenme faaliyetlerine destek verilmeli ve böylece girdi 

fiyatlarını düşürücü ve pazarlama olanaklarını üretici lehine güçlü örgütlenmelerin 

oluşturulmasına destek verilmelidir. Üretim ve işleme sanayisini geliştirici, ihracat 

potansiyelini güçlendirici, marka ve katma değeri artırıcı teşvik ve destekleme politikaları 

uygulanmalıdır. Üretici ve alıcı firmaların serbest koşullarda buluşarak, serbest fiyat oluşumuna 

olanak sağlamaya yönelik politikalar izlenmelidir.  
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ÖZET 

Kekiğin dünyada en önemli üretim ve ticari merkezi Türkiye’dir. Türkiye’de 2020 yılında 

184.711 dekarlık alanda kekik ekimi yapılmış ve 23.866 ton kekik üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de 2020 yılında toplam kekik ekim alanının %93,37’sini üretim miktarının ise 

%89,35’i Denizli ilinde gerçekleşmiştir. Bu çalışmada araştırma alanı olarak belirlenen Denizli 

ilinde Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi ile seçilen 82 tarım işletmesinden 2021 üretim 

döneminde elde edilen veriler yardımıyla kekik üretimi genel hatlarıyla incelenmeye 

çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kekik ürünü işletmelerin bitkisel üretim deseninde 

%65,52’lik pay ile ilk sırada yer almaktadır. İşletmelerin %86,93’ü kendi mülkü üzerinde 

faaliyetlerini yürütmektedir. Kekik ürünü işletmelerin GSÜD’nin %62,16’sını oluşturmaktadır. 

İşletmelerin %92,68’i ürünlerini tüccara satmaktadır. Üreticilerin %93,90’ı kekik üretiminden 

memnun olduğunu beyan etmiştir. Yapılan incelemede üreticilerin %90,24’ü tarımsal 

desteklerden faydalanırken büyük çoğunluğu bu destekleme fiyatlarından memnun 

olmadıklarını ifade etmişlerdir. İşletmecilerin %91,46’sı herhangi bir tarımsal örgüte üye iken 

kekik ürünü özelinde bir faaliyet yürüten tarımsal örgütlenme bulunmamaktadır. İşletmeler 

%71,95’i öz sermayeleri ile faaliyetlerini yürütmesi ile beraber işletme büyüklükleri arttıkça 

yabancı sermaye kullanımı artmaktadır. İşletmelerin %17,07’si alıcı firma ile sözleşmeli üretim 

yapmıştır. İncelenen işletmelerin %29,27’si kekik ürününe tarım sigortası yaptırmıştır. 

Araştırma da alanında üretim tekniğinden kaynaklı sorunlar yayım faaliyeti ile çözülebilir. 

Kekik üretimi üzerine katılımcı bir örgütlenmenin girdi maliyetleri, fiyatlar ve pazarlamadaki 

sorunları çözülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kekik, Sosyo-ekonomi, Denizli ili 

(*): Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarım 

Ekonomisi Anabilim Dalında yürütülmekte olan “Denizli İlinde Kekik Üretiminin Ekonomik 

Analizi” isimli Yüksek Lisans Tez çalışmasından alınmıştır. 
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF THYME PRODUCTION IN 

AGRICULTURAL ENTERPRISES IN DENIZLI PROVINCE (*) 

 

 

ABSTRACT  

Turkey is the most important production and commercial center of thyme in the World. In 

Turkey, thyme was cultivated in an area of 184.711 decares in 2020 and 23.866 tons of thyme 

production. According to 2020 data in Turkey, 93,37% of the total thyme cultivation area and 

89,35% of the production amounts were realized in Denizli province. In this study, thyme 

production was tried to be examined in general terms with the help of the data obtained in the 

2021 production period from 82 agricultural enterprises selected by Simple Random Sampling 

Method in Denizli province, which was determined as the research area. According to the 

research results, thyme plant ranks first in plant production pattern of enterprises with the share 

of 65,52%. 86,93% of agricultural enterprises carry out their activities on their own property 

land. The thyme product accounts for 62,16% of GPV of enterprises. 92,68% of the businesses 

sell their products to merchants. 93,90% of the producers declared that they were satisfied with 

the thyme production. In the examination, 90,24% of the producers benefited from agricultural 

subsidies, while the majority of them stated that they were not satisfied with these subsidy 

prices. While 91,46% of the enterprises are members of any agricultural organization, there is 

no agricultural organization that carries out an activity specific to thyme product. 71,95% of 

the enterprises carry out their activities with their own capital and the use of passive capital 

increases as the size of the enterprises' increases. 17,07% of the enterprises made contracted 

production with the buyer company. 29,27% of the surveyed enterprises have made agricultural 

insurance for the thyme product. Problems arising from the production technique in the field of 

research can be solved by extension activity. Problems in input costs, prices and marketing can 

be solved by establishing a participatory organization in thyme production. 

Keywords: Thyme, Socio-economics, Denizli province 

(*): This study was taken from the Master's Thesis titled "Economic Analysis of Thyme 

Production in Denizli Province", which is being carried out in Çanakkale Onsekiz Mart 

University Graduate Education Institute, Department of Agricultural Economics.  
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1. GİRİŞ 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ve odun dışı orman ürünleri gibi sınıflandırılan bitkiler; gıda, ilaç, 

kozmetik ve baharat gibi birçok kullanım amaçları olan ve insanlık tarihinden bu yana benzer 

amaçlarla günümüze kadar kullanıla gelen ürünlerdir. Söz konusu sınıflarda yer alan bitkilerin 

bir kısmı doğadan toplanırken bir kısmı da kültüre alınarak üretimi yapılmıştır (Demirezer 

2010; Acıbuca ve Budak, 2018). Defne, salep, ıhlamur, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları 

gibi ürünler doğadan toplanırken, kekik, adaçayı, kimyon, rezene, kişniş ve çemen gibi 

ürünlerin tarımı yapılmaktadır (Bayram ve ark, 2010). Türkiye’de kekik, ihracatı yapılan 

önemli türler arasında olup iklim koşullarına karşı birçok tıbbi ve aromatik bitkiye kıyasla daha 

toleranslıdır. Bu özelliği kekiğin kültüre alınmasını kolaylaştırmıştır (Bahtiyarca Bağdat, 2006) 

. Bu özellikleri sayesinde günümüzde Odun Dışı Orman Ürünleri içerisinde yer alan kekik gibi 

ürünler başta dış ticaretteki hacmi olmak üzere son yıllarda ekonomik ve kültürel açıdan giderek 

önem kazanmaktadır (Semerci ve Çelik, 2017). 

Türkiye, dünya kekik üretiminin ve ticaret hacminin yaklaşık üçte ikisini elinde 

bulundurmaktadır (Baser, 2002; Pakdemirli, 2020). Kekik üretimi ve ticaretinde dünyaya en 

önemli tedarikçi Türkiye olup, burada en büyük payı Denizli ili almaktadır (Tunca ve Yeşilyurt, 

2017). Bunu destekler nitelikte Türkiye’de 2020 yılında 184.711 dekarlık alanda kekik üretimi 

yapılmış olup, 23.866 ton kekik elde edilmiştir. Aynı yıl içinde toplam kekik ekim alanının 

%93,37’sini ve üretim miktarının ise %89,35’i Denizli ilinde gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022a). 

Bunun yanında kekik ihracatı 2021 yılında 66 milyon 943 bin ABD$ ulaşmıştır. Yine aynı yıl 

toplam kekik ithalatı 6 milyon 988 bin ABD$ gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022b). 

Kapluhan (2013), Denizli ili Bekilli ilçesi 2000’li yıllardan itibaren tütün ve bağcılık kademeli 

olarak önemini yitirmiş ve yerini kekik üretimi almıştır. Bu tarımsal ürün değişimi, ilçenin tarım 

ekonomisinde dikkat çekici değişimlere yol açmıştır. 

Gül ve ark. (2014), Denizli ilinde 100 işletmede yapmış oldukları çalışmada kekik üretimine 

ait maliyet ve girdi analizinde bulunmuşlardır. Buna göre,  kekik yetiştiriciliği ekim alanı ve 

GSÜD’ den işletmelerde büyük pay almaktadır. En önemli sorunların başında piyasada ki fiyat 

dalgalanmaları gelirken, üretici örgütlenmelerinin iyileştirilmesi hem maliyet hem de 

pazarlama olanaklarının düzeltilmesinde önemli bir rol oynayacağı tespit edilmiştir.  

Imami ve ark., (2015), 2014 yılında Arnavutluk’ta yaptıkları çalışmada, kekik, rezene, adaçayı 

ve defne yaprağı başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkilerin yıllar itibariyle giderek önemli bir 

yer aldığını ve bir çok aile için önemli gelir kaynağı oluşturduğundan bahsetmişlerdir. Tıbbi ve 

aromatik bitki yetiştiriciliğinin %80’ni Shkodër bölgesinde yapılmaktadır. 2013 yılı verilerine 

göre 9.330 ton tıbbi ve aromatik bitki 27.313.363 ABD$ bir değerle ihracat edilmiştir. 
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İşlenmemiş kekiğin en önemli ihracatçıların başında Türkiye gelmektedir. Tıbbi ve aromatik 

bitki yetiştiriciliğinde aşırı girdi kullanımı, teknoloji ve mekanizasyon eksikliği, sulama 

sistemlerinin yetersizliği, hasat sonrası yönetim ve izlenebilirlik sektör açısından önemli 

sorunlar olarak kaydedilmiştir.  

Aslan ve Gül (2017), Denizli ilinde kekik üreten 100 işletmede yaptıkları çalışmada, 

işletmelerde ortalama arazi büyüklüğü 50,40 da olup, bunun %48,48 ile 24,40 dekarını kekik 

oluşturmaktadır. Üreticilerin ortalama yaşı 48,01, çiftçilik tecrübesi 28,10 yıl ve kekik 

üretimindeki tecrübesi 8,79 yıl olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada işletmelerin 

karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri getirilmiş olup, kekik tarımı üzerine SWOT analizi 

yapılarak durum değerlendirilmesinde bulunulmuştur.  

Karlı ve ark. (2020), Denizli ilinde anket yoluyla kekik üreten işletmelerin sosyo-ekonomik 

yapılarının incelenmesi ve sorunlarının belirlenmesi üzerine çalışma yapmıştır. Buna göre, 

kekik üretiminde bulunan işletmecilerin yaş ortalaması 51,47 yıl, aile üye sayısı ortalama 4,60 

kişi, bitkisel üretim deneyimleri ortalama 25,57 yıl ve kekik üretimi deneyimleri ise ortalama 

17,05 yıl olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin üretim deseni incelendiğinde; ortalama toplam 

ekim alanı 66,01 da olduğu ve bunun %81,69’unda kekik tarımı yapıldığı belirlenmiştir. Kekik 

üretim ve pazarlama aşamalarında karşılan başlıca sorunlar olarak; yabancı ot ile mücadele, 

alıcı sayısının yetersizliği ve fiyatı tüccarın belirlemesi şeklinde tespit edilmiştir. 

Karlı ve ark. (2021), Denizli ilinde 2019 yılında 58 adet kekik üreten işletmeden elde ettikleri 

veriler neticesinde işletmelerin GSÜD, değişken ve sabit masrafları, brüt kar, net kar ve nispi 

kar gibi göstergeleri tespit etmişlerdir. Tabakalara ayırarak inceldikleri işletmelerden daha 

rantabl sonuçlar alınması için çözüm önerilerinde bulunmuşlardır.  

Bu çalışmada odun dışı orman ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi ürün grupları içerisinde 

yer alan kekik bitkisinin üretimde en yoğun olduğu Denizli ili çalışma kapsamı alanında 

değerlendirilecektir. Bu çalışmaya göre tarım işletmelerinde kekik üretiminin yeri önemi ortaya 

konularak işletmelerin sosyo-ekonomik yapıları incelenecektir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini, Denizli İlinde kekik üreten tarım işletmelerinden elde edilen 

veriler oluşturmaktadır. Denizli ili Türkiye’deki toplam kekik üretim alanının %93,37’sini ve 

toplam üretim miktarının ise %89,35’ini oluşturmaktadır (TÜK, 2022a). Araştırma kapsamında 

veriler 2021 yılı Ekim-Aralık dönemi kekik üreten tarım işletmelerinde yüz yüze görüşme ile 

yürütülen anket çalışmalarında elde edilmiştir. Araştırmanın ikincil verilerini Tarım ve Orman 

Bakanlığı (TOB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bilimsel yayınlar, ulusal ve uluslararası 
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çeşitli kurum ve kuruluşların yayınlarından ve sektör raporlarından yararlanılmıştır. Araştırma 

kapsamında örnek hacminin belirlenmesinde “Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi” 

uygulanmıştır (Çiçek ve Erkan, 1996). 

𝑛 =
𝑁𝑆2𝑡2

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑆2𝑡2
 

Formülde; 

n=Örnek Hacmi 

N=Örnekleme Çerçevesinde Ait Toplam Birim Sayısı 

S=Standart Sapma 

t=Güven Sınırı 

d=Kabul Edilebilir Hata 

Yapılan örnekleme sonucunda Pamukkale, Güney, Buldan, Çal, Bekilli ve Tavas ilçelerine 

bağlı 17 yerleşim biriminde, 82 işletmede anket yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca belirtilen 

6 ilçenin il kekik üretim alanlarındaki payı %98,42 düzeyindedir. 

Tarım işletmelerinde sosyo-ekonomik yapılarını ele alan çalışmalarda tarım işletmeleri, 

büyüklüklerine veya gelir gruplarına göre tabakalara ayrılmaktadır (Aydın ve Unakıtan 2016; 

Semerci 2020). Bu çalışma kapsamında işletmeler 3 tabakaya ayrılarak incelenmiştir. 1. tabaka 

(30 dekar ve altı, 35 işletme), 2. tabaka (30,01 dekar ile 59,99 dekar arası, 26 işletme), 3. grup 

(60,00 dekar üstü, 21 işletme) çalışma kapsamında incelenmeye alınmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. İncelenen işletmelerde örnek dağılımı 

Tabakalar Kekik Üretim Alanı (da) Frekans Oran (%) 

1 < 30,00 35 %42,68 

2 30,01 - 59,99 26 %31,71 

3 60,00 < 21 %25,61 

Toplam  82            %100,00 

 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

3.1. Araştırma Alanında Kekik Üretimi 

Denizli ilinde 2018 yılında toplam arazi varlığı 1.213.400 ha olup bunun %31,05 ile 376.738 

hektarlık kısmını tarım arazisi oluşturmaktadır. 2018 yılında 129.095 da alanda kekik üretimi 

gerçekleşmiştir. Toplam arazi varlığı içerisinde kekik ekim alanı %1,06 tarım arazisi içerisinde 

ki payı ise %3,43’dür. Denizli ilinin 2018 yılı toplam tarımsal GSH değeri 9.022.076.243 TL 

olup, bunun %48,11’ini 4.340.492.610 TL ile bitkisel üretim değeri oluşturmaktadır. Bu değer 

içerisinde kekik üretiminin payı 105.052.500 TL ile toplam GSH’nın %1,16’sını bitkisel 

üretimde ise %2,42’sini oluşturmaktadır (TOB, 2019). 
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2020 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 184.711 dekar alanda kekik üretimi yapılmakta olup, 

toplamda 23.866 kg üretim gerçekleşmiştir. Toplam kekik ekim alanın %93,37’sini ve toplam 

üretim miktarının %89,35’i Denizli ilinde gerçekleşmektedir. Denizli ilinde kekik verimi diğer 

illere göre daha düşük seviyededir (Tablo 2). 

Tablo 2. Türkiye’de kekik üretim bilgileri (2020) 

İller Alan (da) Payı (%) Üretim (kg) Payı (%) Verim (kg/da) 

Denizli 172.461 93,37% 21.324 89,35% 123,65 

Uşak 3.813 2,06% 710 2,97% 186,21 

Manisa 2.285 1,24% 755 3,16% 330,42 

Diğer 6.152 3,33% 1.077 4,51% 175,07 

Toplam 184.711 100,00% 23.866 100,00% 129,21 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

2020 yılı TÜİK verilerine göre Denizli ili genelinde kekik üretim alanlarında Pamukkale ilçesi 

%35,49, Güney ilçesi %30,66, Çal ilçesi %15,66, Buldan ilçesi %10,07, Bekilli ilçesi %4,64, 

Tavas ilçesi %1,63 oranında paya sahiptir. Bu ilçeler toplam kekik alanlarının %98,37’sini 

oluşturmaktadır. Üretim miktarı açısından incelendiğinde Güney ilçesi %39,66, Pamukkale 

ilçesi %20,09, Çal ilçesi %18,99, Buldan ilçesi %12,22, Bekilli ilçesi %5,63, Tavas ilçesi %1,61 

oranında paya sahiptir. Bu ilçeler toplam kekik üretim miktarının %98,35’sini oluşturmaktadır. 

Pamukkale ilçesi diğer ilçelere nazaran verim bakımından daha düşüktür (Tablo 3). 

Tablo 3. Denizli ilinde kekik üretim bilgileri (2020) 

İlçeler Alan (da) Payı (%) Üretim (kg) Payı (%) Verim (kg/da) 

Pamukkale 61.200 %35,49 4.284 %20,09 70 

Güney 52.882 %30,66 8.457 %39,66 159,92 

Çal 27.000 %15,66 4.050 %18,99 150 

Buldan 17.365 %10,07 2.605 %12,22 150 

Bekilli 8.000 %4,64 1.200 %5,63 150 

Tavas 3.200 %1,86 384 %1,80 120 

Diğer 2.814 %1,63 344 %1,61 122,25 

Toplam 172.461 %100,00 21.324 %100,00 123,65 

Kaynak: TÜİK, 2022a 

 

3.2. İncelenen İşletmelere Ait Bulgular 

Kekik üretimine yönelik olarak hazırlanan ve yürütülen çalışma kapsamında kekik 

üreticilerinden elde edilen veriler başlıklar halinde altta verilmiştir. 

Kekik Üreten İşletmelerde Nüfus Varlığı ve Eğitim Durumu 

Anket uygulanan işletmelerde işletmecilerin ortalama yaşı 53,65 olup, işletme başına ortalama 

nüfus varlığı 4,54 olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde kadın nüfus oranı (%50,27), erkek nüfus 

oranına (%49,73) göre çok az da olsa fazladır. İşletmecilerin çiftçilik deneyimi 28,56 yıl olup, 
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kekik üretiminde ki deneyimi 16,30 yıl olarak bulunmuştur (Tablo 4).  

Tablo 4. İşletmelerin nüfus ve eğitim durumu 

Özellikler 
Tabakalar 

Ortalama 
1 2 3 

İşletmecilerin Yaşı (yıl) 56,06 53,04 50,38 53,65 

Hane Üye Sayısı (kişi)    4,57    4,54    4,48    4,54 

Üreticilerin Eğitim Seviyesi (yıl)    6,03    7,42    7,71    6,90 

Çiftçilik Deneyimi (yıl) 29,46 28,35 27,33 28,56 

Kekik Üretiminde Deneyimi (yıl) 16,89 16,31 15,33 16,30 

 

Aslan ve Gül (2017) yaptıkları çalışmada üretici yaşını (48,01), çiftçilik deneyimini (28,1) 

kekik üretim deneyimini (8,79) bulmuşlardır. Karlı ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada ise 

işletmeci yaşı (51,47), çiftçilik deneyimi (25,57), kekik üretim deneyimi (17,05), hane halkı 

sayısını (4,26) tespit etmişlerdir. Ayrıca Gül ve ark. (2014) başka bir çalışmada hane üye 

sayısını (4,60) olarak tespit etmiştir. İşletme büyüklükleri arttıkça yaş, hane üye sayısı ve 

mesleki deneyim süreleri azalmaktadır (Tablo 4). Araştırma alanında işletmecilerin eğitim 

seviyesi 6,90 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu oran Gül ve ark. (2014) yaptıkları çalışmadan (5,92) 

biraz daha yüksek bulunmuştur. İşletme büyüklükleri arttıkça eğitim seviyeleri yükselmektedir 

(Tablo 4). 

Kekik Üreten İşletmelere Ait Üretim Bilgileri 

Araştırma alanındaki işletmelerde 2021 yılı kekik ürününde ortalama verim 102,01 kg/da, 

ortalama ürün satış fiyatı 15,71 TL/kg, birim alana elde edilen üretim değeri ise 1.602,99 TL/da 

olarak hesaplanmıştır. Birim alana en yüksek verim 1. grupta, en düşük verim ise 3. grupta elde 

edilmiştir. Benzer şekilde birim alandan elde edilen en yüksek kekik üretim değeri 1. grupta, 

en düşük değerin ise 3. grupta olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. İncelenen işletmelerde kekik üretim bilgileri 

Tabaka

lar 

Üretim Alanı 

(da) 

Üretim 

Miktarı 

 (kg) 

Verim 

(kg/da) 

Ürün Satış Fiyatı 

(TL/kg) 

Toplam Değer 

(TL) 

Üretim Değeri 

(TL/da) 

1    701,70    75.480,28 107,57 15,72 1.186.657,83 1.691,12 

2 1.115,50 114.640,41 102,77 15,47 1.773.839,88 1.590,17 

3 1.873,00 160.800,55   85,85 16,00 2.572.808,80 1.373,63 

Toplam 3.690,20 350.921,24 102,01 15,71 5.514.384,92 1.602,99 

Araştırma alanında kekik üretiminin işletme başına ortalama büyüklüğü 45 dekar olarak 

bulunmuştur. Bu değer Gül ve ark. (2014) yaptıkları çalışmadan (24,40) daha yüksek, Karlı ve 

ark. (2020) yaptıkları çalışmadan (53,93) daha düşüktür. Kekik üretiminde kullanılan arazilerin 

%86,93’i işletmenin kendi mülkü, %11,31’u kira ve %1,76’i ortakçıdır. İşletme büyüklüğü 

arttıkça kira ve ortakçılık oranının da arttığı tespit edilmiştir (Tablo 6).  
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Tablo 6. İşletmelerde kekik arazilerinin büyüklüğü ve tasarruf durumu 

Tasarruf Şekli 

1. Tabaka 2. Tabaka 3. Tabaka Ortalama 

Alan 

(da) 

Payı 

(%) 

Alan 

(da) 

Payı 

(%) 

Alan 

(da) 

Payı 

(%) 

Alan 

(da) 

Payı 

(%) 

Mülk 19,59   %97,71 39,13 %91,23 71,67 %80,36 39,12 %86,93 

Kira   0,46     %2,29   3,38 %7,88 14,90 %16,71   5,09 %11,31 

Ortak   0,00     %0,00   0,38 %0,89   2,62 %2,94   0,79 %1,76 

Toplam 20,05 %100,00 42,89 %100,00 89,19 %100,00 45,00 %100,00 

 

İncelenen işletmelerde toplam tarım alanı varlığı 68,68 dekardır. Kekik üreten işletmelerde 

bitkisel üretim deseni incelendiğinde ilk üç sırayı; kekik, buğday ve arpa üretimin aldığı 

görülmektedir. İşletme başına düşen ortalama kekik üretim alanı ise 45 dekardır. İşletmelerde 

kekik üretim alanı toplam bitkisel üretim alanının %65,52’sine tekabül etmektedir. İşletme 

büyüklüğü arttıkça kekik tarımına ayrılan alanlarda da artış görülmektedir (Tablo 7). Buna ek 

olarak çoğunluğu küçük çaplı olmak üzere işletme toplamının %50’si hayvancılık faaliyetinde 

bulunmaktadır. 

İşletmelerin toplam Gayrisafi Üretim Değeri (GSÜD) 116.054,33 TL olup, bunun 72.138,35 

TL ile %62,16’sını kekik üretimi oluşturmaktadır. Bu oranı %20,54 ile kekik hariç diğer bitkisel 

ürünlerin üretim değeri ve %17,30 ile hayvancılık oluşturmaktadır (Şekil 1). Aslan ve Gül 

(2017) yaptıkları çalışmada GSÜD kekik üretiminde (%42,20), hayvancılıkta (%29,90), ve 

diğer bitkisel ürünlerde (%27,90) olarak bulmuşlardır. Karlı ve ark. (2021) çalışmasında kekik 

üretimi (%62,52), hayvancılıkta (%21,59), diğer bitkisel ürünlerde (%15,89) olarak 

bulunmuştur. Kekik üretiminde Gayrisafi Üretim Değerinin payı 2. ve 3. gruplarda birbirine 

yakın seyretmiştir (Şekil 1). 
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Tablo 7. İncelenen işletmelerde bitkisel üretim deseni 

Ürün Adı 

1. Tabaka 2. Tabaka 3. Tabaka Ortalama 

    Alan 

    (da) 

     Payı 

     (%) 

   Alan 

   (da) 

     Payı 

     (%) 

    Alan 

    (da) 

     Payı 

     (%) 

     Alan 

     (da) 

     Payı 

     (%) 

Kekik 20,05 %58,35 42,89 %62,54 89,19 %70,81 45,00 %65,52 

Buğday 4,26 %12,40 10,31 %15,03 13,33 %10,59 8,50 %12,38 

Arpa 2,17 %6,32 5,85 %8,53 6,29 %4,99 4,39 %6,39 

Adaçayı 1,89 %5,50 3,19 %4,65 4,24 %3,36 2,90 %4,22 

Bağ 2,40 %6,98 0,37 %0,54 3,31 %2,63 1,99 %2,90 

Tütün 1,27 %3,70 0,92 %1,34 2,62 %2,08 1,51 %2,20 

Ceviz 0,83 %2,42 0,29 %0,42 3,10 %2,46 1,24 %1,81 

Zeytin 0,54 %1,57 0,52 %0,76 2,86 %2,27 1,13 %1,65 

Tritikale (Hâsıllık) 0,71 %2,07 1,62 %2,36 1,00 %0,79 1,07 %1,56 

Yulaf (Hâsıllık) 0,00 %0,00 1,62 %2,36 0,00 %0,00 0,51 %0,74 

Çavdar 0,14 %0,41 0,46 %0,67 0,00 %0,00 0,21 %0,31 

Bakliyat 0,00 %0,00 0,27 %0,39 0,00 %0,00 0,09 %0,13 

Antep Fıstığı 0,00 %0,00 0,15 %0,22 0,00 %0,00 0,05 %0,07 

Kekik Fidesi 0,04 %0,12 0,08 %0,12 0,00 %0,00 0,04 %0,06 

Sebze 0,06 %0,17 0,04 %0,06 0,00 %0,00 0,04 %0,06 

Adaçayı Fidesi 0,00 %0,00 0,00 %0,00 0,02 %0,02 0,01 %0,01 

Toplam 34,36 %100,00 68,58 %100,00 125,95 %100,00 68,68 %100,00 

 
Şekil 1. İncelenen işletmelerin üretim faaliyetlerine göre GSÜD’nin dağılımı (%) 

 

 

Üreticilerin Kekik Üretimine Bakış Açısı 

Anket uygulanan işletmelerde 77 işletmeci (%93,90) kekik üretiminden memnun olduğunu 

belirtmiştir. Bu memnuniyette %60,98 ile en büyük payı kekik üretiminin diğer üretimlere 

alternatif olmasıdır. Bunun yanında üreticilerin %46,34’ü kekik bitkisinin coğrafi şartlara 

uygunluğu, %45,12’si karlı olması, %28,05’i tek geçim kaynağı olması, %16,83’ü fiyat 

potansiyelinin iyi olması ve %15,85’i üretim sürecinin kısa olması ve beraberinde işgücüne 
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daha az gereksinim duyulduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 8). 

Tablo 8. Kekik üretimini tercih nedenleri 

Tercih Nedenleri 
Tabakalar 

Toplam 
Toplam Oran  

(%) 1 2 3 

Diğer ürünlere alternatif olması 23 14 13 50 %60,98 

Coğrafi şartlara uygun olması 14 15   9 38 %46,34 

Karlı olması 15 15   7 37 %45,12 

Tek geçim kaynağı olması 13   6   4 23 %28,05 

Fiyat potansiyelinin iyi olması   9   9   4 22 %26,83 

Üretim sürecinin kısa ve işgücüne  

daha az gereksinim duyulması 
  8   4   1 13 %15,85 

 

İncelenen İşletmelerde Kekik Satış Yerleri 

Araştırma alanında anket uygulanan 82 işletmenin 76 tanesi (%92,68) üretmiş olduğu kekiği 

tüccarlara satarken, 6 işletme (%7,32) tarımsal kalkınma kooperatifi aracılığıyla ürününü 

satmıştır. Yeterli seviyede örgütlenme olmaması sebebiyle üreticilerin büyük çoğunluğu 

ürünlerini tüccara satmaktadırlar. Bununla beraber 2021 yılı üretim sezonunda 61 işletme 

(%74,39) kekik satış fiyatından memnunken, 21 işletme (%25,61) memnun olmadığını 

belirtmiştir. Satış fiyatından memnun olmayan üreticiler, piyasada belirsizlik ve fiyat 

dalgalanmaların yoğun yaşandığını bundan dolayı da tüccara satılan kekiklerin piyasa fiyatının 

çok altında kaldığını ve ifade etmişlerdir. 

TOB Tarafından Yapılan Desteklere Üreticilerin Bakışı 

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından 2021 yılında gübre ve mazota 27,00 TL destek 

sağlanmıştır (TOB, 2022). Verilen desteklerden 74 işletme (%90,24) gübre-mazot desteğinden 

faydalanmış olup, destek kullanan işletmecilerin %72,97’si hiç memnun değil, %14,86’sı 

memnun değil, %8,11 memnun olduğunu ve %4,05’i kararsız kaldığını belirtmiştir (Tablo 9). 

Tablo 9. Üreticilerin tarımsal desteklere bakışı 

Memnuniyet Durumu 
Tabakalar 

Toplam Payı (%) 
1 2 3 

Çok memnun   0   0   0   0      %0,00 

Memnun   4   1   1   6      %8,11 

Kararsız   1   1   1   3      %4,05 

Memnun değil   5   1   5 11   %14,86 

Hiç memnun değil 21 20 13 54   %72,97 

Destekleme alan işletme sayısı 31 23 20 74 %100,00 
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Üreticilerle yapılan görüşmelerde desteklemelerden neden memnun olmadıkları sorulduğunda, 

kekik üretimine mazot-gübre desteğinden başka destek olmadığı ve verilen desteğin de oldukça 

yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. 

Üreticilerin Tarımsal Örgütlenme Durumu 

Anket uygulanan işletmelerin %91,46’sı ilçe merkezlerindeki Ziraat Odalarına üyedir. Tarım 

Kredi Kooperatiflerine üye olan üreticilerin toplamdaki payı ise %50’dir. Bu oranları %42,68 

ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi izlemektedir. Ayrıca kekik üreten işletmelerin %50’sinin 

hayvancılık faaliyetinde bulunmasından dolayı, %30,49’u Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 

%18,29’u Süt Üreticileri Birliği, %3,66’sı Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve %1,22’si Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliğine üyedir. İşletmecilerden %8,54’ü ise hiçbir tarımsal örgütlenmeye 

üye olmadığını belirtmiştir. Yapılan araştırmada kekik üretimi üzerine bir tarımsal örgütlenme 

bulunmadığı tespit edilmiştir (Tablo 10). 

Tablo 10. Kekik üreticilerinin tarımsal örgütlere üye olma durumu 

Tarımsal Örgütler 
Tabakalar 

Toplam 
Örgütlenme Oranı  

(%) 1 2 3 

Ziraat Odası 30 24 21 75 %91,46 

Tarım Kredi Kooperatifi 12 16 13 41 %50,00 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 11 16   8 35 %42,68 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği   9    9   7 25 %30,49 

Süt Üreticileri Birliği   5    6   4 15 %18,29 

Kırmızı Et Üreticileri Birliği   1    0   2   3   %3,66 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği   0    0   1   1   %1,22 

Hiçbirine Üye Olmayanlar   5    2   0   7   %8,54 

 

Kekik Üretiminde Sözleşmeli Üretim Durumu 

İncelenen işletmelerin %17,07’si pazarlama için alıcı firma ile sözleşmeli üretim yaparken, 

%82,93’ü sözleşmeli üretim yapmadığı tespit edilmiştir (Tablo 11). Sözleşmeli üretim yapan 

işletmelerin temel tercih nedeninin sözleşme ile dolandırıcılığın en aza indirgenmesi ve alım 

garantisi olduğunu belirtmişlerdir. Sözleşmeli üretim yapmayanlar ise alıcı firmaların ürünlere 

düşük fiyat vermelerinden dolayı tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 11. İncelenen işletmelerde sözleşmeli üretim durumu 

Sözleşmeli Üretim 
Tabakalar 

Toplam 
Toplam Oran 

(%) 1 2 3 

Sözleşmeli üretim yapan işletmeler   4   4   6 14    %17,07 

Sözleşmeli üretim yapmayan işletmeler 31 22 15 68    %82,93 

Toplam 35 26 21 82 %100,00 

Kekik Üretiminde Kredi Kullanım Durumu 

İncelenen işletmelerde işletmelerin %71,95’i kredi kullanmayıp öz sermayeleri ile kekik 

üretiminde bulunurken, %28,05’i yabancı sermaye kullanımına gitmiştir. 1. grupta yer alan 
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işletmeler %91,43 oranında öz sermayeleri ile kekik üretiminde bulunurken, 2. grup %73,08 ve 

3. grupta yer alan işletmeler %38,10 oranında öz sermaye kullanmaktadırlar. Başka bir ifade ile 

işletme büyüklük grupları arttıkça yabancı kaynaklı sermayenin de artış gösterdiği ortaya 

çıkmaktadır (Tablo 12). Kredi kullanım kaynakları içinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatifleri ilk sırayı almaktadır.  

Tablo 12. İncelenen işletmelerde kredi kullanım durumu 

Kredi Kullanımı 
Tabakalar 

Toplam 
Toplam Oran 

(%) 1 2 3 

Kredi kullanan işletmeler   3   7 13 23    %28,05 

Kredi kullanmayan işletmeler 32 19   8 59    %71,95 

Toplam 35 26 21 82 %100,00 

 

Kekik Üreten İşletmelerin Tarımsal Sigorta Kullanımı 

Anket uygulanan işletmelerin %29,27’si kekik ürününe tarım sigortası yaptırırken, %70,73’ü 

tarım sigortası yaptırmamaktadır (Tablo 13). Tarım sigortası yapan işletmeler ile kredi kullanan 

işletmeler arasında yüksek ilişki tespit edilmiştir. Üretici beyanlarına göre sigorta 

yaptırmalarının temel sebebinin kredi kullanımında tarım sigortası zorunluluğu bulunması 

olduğunu ifade etmişken buna ek olarak kuraklık ve don zararına karşı yaptırdıklarını da 

belirtmişlerdir.  Tarım sigortası yaptırmayan işletmelerin çoğunluğu oluşan hasarın düşük 

gösterildiği için güvenmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca sigortalar hakkında yeterli bilgisi 

olmadığı ve tarım sigortası yaptırmanın gereksiz olduğu düşündükleri için tarım sigortası 

yaptırmaktan imtina ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 13. İncelenen işletmelerde tarım sigortaları durumu 

Tarım Sigortası 
Tabakalar 

Toplam 
Toplam Oran 

(%) 1 2 3 

Tarım sigortası yapan işletmeler   5   5 14 24 %29,27 

Tarım sigortası yapmayan işletmeler 30 21   7 58 %70,73 

Toplam 35 26 21 82        %100,00 

Kekik Üretiminde Yaşanan Sorunlar 
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Tablo 14. Kekik üretiminde tespit edilen sorunlar 

Sorunlar 
Tabakalar 

Toplam 
Toplam Oran 

(%) 1 2 3 

Üretimdeki Sorunlar      

Hasat dönemi yağışın rekolteyi düşürmesi 17 19 12 48 %58,54 

İşgücü temini 11 9   8 28 %34,15 

Hastalık ve zararlılar   3 11   1 15 %18,29 

Yabancı ot   1 11   1 13 %15,85 

İklim değişikliğinden kaynaklı verim kaybı   4   3   2   9 %10,98 

Kekik bitkisine özel pestisit olmaması   0   2   1   3   %3,66 

İşçi hatalarından kaynaklı yaşanan sorunlar   0   0   2   2   %2,44 

Girdi ve Fiyat Sorunları      

Girdi maliyetlerinin yüksek olması 20 17 13 50 %60,98 

Piyasada fiyat belirsizliği ve dalgalanmalar   3   5   5 13 %15,85 

Pazarlama Sorunları      

Piyasanın tüccarın tekelinde olması   4   4   3 11 %13,41 

Üreticileri pazarlamada temsil eden örgütlerin bulunmaması   1   2   0   3   %3,66 

 

İncelenen işletmelerde üretim aşamasında yaşanan sorunlarının başında %58,54 ile hasat 

döneminde yaşanan yağışların rekolteyi düşürmesidir. Bunun yanında işletmelerin %34,15’i 

işgücü temini, %18,29’u hastalık ve zararlılar, %15,85’i yabancı ot, %10,98’i iklim 

değişikliğinden kaynaklı verim kaybı, %3,66’sı kekik bitkisine özel pestisit bulunmaması ve 

%2,44’ü işçi hatalarından kaynaklı sorunlar ile karşılaştığı tespit edilmiştir. Girdi ve fiyatla 

ilgili sorunlardan ise işletmecilerin %60,98’i girdi maliyetlerinin yüksek olması, %15,85’i 

piyasada fiyat belirsizliği ve dalgalanmalarından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. 

Görüşülen işletmecilerin pazarlama sorunlarından; %13,41’i piyasanın tüccarın tekelinde 

olduğunu ve %3,66’sı üreticileri pazarlamada temsil eden bir örgütlenmenin bulunmadığını 

belirtmişlerdir (Tablo 14). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kekik bitkisi genellikle odun dışı orman ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde 

gruplandırılmaktadır. Dünya kekik arzının en büyük payını Türkiye oluşturmaktadır. 

Türkiye’de 2020 yılında 184.711 dekarlık alanda kekik üretimi yapılmış olup 23.866 ton kekik 

elde edilmiştir. Aynı yıl içinde toplam kekik ekim alanının %93,37’sini ve üretim miktarının 

ise %89,35’i Denizli ilinde gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022a). Ekim alanının %98,35’i ve toplam 

üretim miktarının %98,37’si Pamukkale, Güney, Çal, Buldan, Bekilli ve Tavas ilçelerinde 

gerçekleşmektedir.  

İncelenen işletmelerde işletmecilerin ortalama yaşı 53,65 olup, işletme başına ortalama nüfus 

varlığı 4,54 olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde kadın nüfus oranı (%50,27), erkek nüfus 

oranına (%49,73) göre çok az da olsa fazladır. İşletmecilerin çiftçilik deneyimi 28,56 yıl olup, 
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kekik üretiminde ki deneyimi 16,30 yıl olarak bulunmuştur. Ayrıca işletmecilerin eğitim 

seviyesi 6,90 yıl olarak tespit edilmiştir. 

İşletmelerde toplam tarım alanı varlığı 68,68 dekardır. İşletme başına düşen ortalama kekik 

üretim alanı 45 dekar olup, toplam bitkisel üretim alanının %65,52’sine tekabül etmektedir. 

Kekik üretiminde kullanılan arazilerin %86,93’i işletmenin kendi mülkü, %11,31’u kira ve 

%1,76’i ortakçıdır.  

İşletmelerin toplam Gayrisafi Üretim Değeri (GSÜD) 116.054,33 TL olup, bunun 72.138,35 

TL ile %62,16’sını kekik üretimi oluşturmaktadır. Bu oranı %20,54 ile kekik hariç diğer bitkisel 

ürünlerin üretim değeri ve %17,30 ile hayvancılık oluşturmaktadır.  

İncelenen işletmelerin%93,90’nı kekik üretiminden memnundur. Bu memnuniyette %60,98 ile 

en büyük payı kekik üretiminin diğer üretimlere alternatif olmasıdır. İşletmelerden %92,68 

üretmiş olduğu kekiği tüccarlara satmaktadır. Üreticilerin %74,39’u kekik satış fiyatından 

memnundur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek kullanan işletmecilerin %72,97’si 

hiç memnun değil, %14,86’sı memnun değil, %8,11 memnun olduğunu belirtmiş ve %4,05’i 

kararsız kalmıştır. 

Araştırma alanında işletmecilerin %91,46’sı herhangi bir tarımsal örgüte üye iken kekik üzerine 

bir tarımsal örgütlenme bulunmamaktadır. İşletmelerin %82,93’ü sözleşmeli üretim yapmadığı 

tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde işletmelerin %71,95’i kredi kullanmayıp öz sermayeleri 

ile kekik üretiminde bulunmakta ve işletme büyüklüğü arttıkça yabancı sermaye kullanımı da 

artmaktadır.  İşletmelerin %70,73’ü tarım sigortası yaptırmamaktadır. Tarım sigortası yapan 

işletmeler ile kredi kullanan işletmeler arasında yüksek ilişki tespit edilmiştir.  

İşletmelerde üretim aşamasında yaşanan sorunlarının başında %58,54 ile hasat döneminde 

yaşanan yağışların rekolteyi düşürmesidir. Bunun yanında işletmelerin %34,15’i işgücü temini, 

%18,29’u hastalık ve zararlılar, %15,85’i yabancı ot, %10,98’i iklim değişikliğinden kaynaklı 

verim kaybı, %3,66’sı kekik bitkisine özel pestisit bulunmaması ve %2,44’ü işçi hatalarından 

kaynaklı sorunlar ile karşılaştığı tespit edilmiştir. Girdi ve fiyatla ilgili sorunlardan ise 

işletmecilerin %60,98’i girdi maliyetlerinin yüksek olması, %15,85’i piyasada fiyat belirsizliği 

ve dalgalanmalarından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. Görüşülen işletmecilerin 

pazarlama sorunlarından; %13,41’i piyasanın tüccarın tekelinde olduğunu ve %3,66’sı 

üreticileri pazarlamada temsil eden bir örgütlenmenin bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Kekik bitkisi yüksek rakımlı, kıraç ve küçük ölçekli aile işletmeleri için önemli bir gelir 

kaynağıdır. İşletmelerin aldığı destekler GSÜD içerisinde çok düşük bir pay almasından dolayı 

üretimi teşvik etmeye katkının az olduğu söylenebilir. Bundan dolayı da kekik üretimine 

bölgesel olarak özel bir destek verilmesi daha uygundur. İşgücü teminini gidermek için 
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makineli tarımı teşvik edici destek ve sübvansiyonların uygulanması da faydalı olacaktır. 

Araştırma alanında girdi maliyetlerini düşürücü, tüccarın piyasa hâkimiyetini kırıcı, piyasada 

oluşabilecek belirsizlik ve dalgalanmaların önüne geçilmesi sağlayacak katılımcı güçlü bir 

tarımsal örgütlenme teşvik edilmelidir. Serbest piyasa koşullarının güçlendirilebilmesi için 

kamu ve özel işbirliği içinde kekik ihtisas borsası kurulmasına öncülük edilmelidir. Ayrıca 

ürünlere katma değer yaratıcı tesis ve yatırımlara teşvikler verilmelidir. İhracat potansiyelini 

arttırıcı, marka ve katma değeri teşvik eden destekleme politikaları uygulanmalıdır. Üretim 

tekniğinde karşılaşılan sorunlar için yayım hizmeti sunulmalıdır. 
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ÖZET 

Tarımsal üretimde kalite ve verim artışı, sağlıklı yaşam ve çevre konularının önemi pandemi 

sürecinde salgın hastalıkların ortaya çıkması ile bir kez daha önemsendi. Dünya da günümüz 

koşullarında modern tarım uygulamaları olarak adlandırılan faaliyetler hızla devam etmektedir. 

Aşırı nüfus artışı ve beraberinde tüm canlıların gıda ihtiyacı ve tarımda birim alana düşen 

yüksek miktar ve kalitede ürün alabilmek için, kontrol dışına çıkan inorganik gübre kullanımı 

toprağa ve yer altı sularına karışarak tüm canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Tarımsal 

uygulamalar giderek etkisini artıran iklim değişikliği ile ayrıca tehdit altındadır. Özellikle 

tarımda yoğun olarak kullanılan mineral gübrelemeden dolayı toprakta oluşan kirlilik ve çevre 

sorunları bu dönemin en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Bu sorunlar karşısında çevre 

dostu iyi tarım uygulamaları çerçevesinde biyokömür kullanımıyla toprakların kalite 

düzeylerini artırmaya yönelik sürdürülebilir bir çözüm olarak ortaya konmuştur. Biyokömür, 

tarımsal ürün artıklarının ya da biyokütlelerin oksijensiz bir ortamda piroliz yoluyla ısıl ortamda 

işlemden geçirilerek, ortaya çıkan karbonca zengin yan ürün olarak tanımlanmaktadır. 

Biyokömür, birçok bitkiye ev sahipliği yapan topraklar gibi özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştiği topraklarda verimliliği, üretkenliği artıran ve korunması açısından oldukça önemlidir. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler tarımsal üretimi ve ekonomideki önemi ile beraber uçucu yağ 

bileşenleri, antioksidan aktivite, antimikrobiyal aktivite, fenolik madde içerikleri açısından 

önemli parametrelere sahip bitkilerdir. Bu bitkilerin tarımsal üretiminde kalite ve 

standartlarının artırılması için çevre dostu uzun vadeli toprak verimliliği ve sürdürülebilirliğinin 

korunması için biyokömür uygulamalarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, 

tarımsal atıkların tarım dostu uygulamalardan biyokömürün tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiği 

ortamlara nasıl bir katkı sunabileceği araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Biyokömür, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Toprak Verimliliği, Piroliz, 

Biyokütle, Toprak Kalitesi  
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THE ROLE OF BIOCHAR IN MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS 

PRODUCTION 

 

 

ABSTRACT 

The importance of quality and productivity increase in agricultural production, healthy life and 

environmental issues was once again emphasized with the emergence of epidemic diseases 

during the pandemic process. In today's conditions, activities called modern agricultural 

practices continue rapidly in the world. Excessive population growth and the food needs of all 

living things and the use of inorganic fertilizers that go out of control in order to obtain high 

quantity and quality products per unit area in agriculture threaten the life of all living things by 

mixing with soil and groundwater. Agricultural practices are also threatened by climate change, 

which is gradually increasing its impact. Pollution and environmental problems in the soil due 

to mineral fertilization, which is used extensively in agriculture, are among the biggest 

problems of this period. In the face of these problems, it has been put forward as a sustainable 

solution to increase the quality levels of soils with the use of biochar within the framework of 

environmentally friendly good agricultural practices. Biochar is defined as the carbon-rich by-

product resulting from the thermal processing of agricultural product residues or biomass in an 

oxygen-free environment through pyrolysis. Biochar is very important in terms of increasing 

productivity, increasing productivity and protecting it, especially in soils where medicinal and 

aromatic plants grow, such as soils that host many plants. Medicinal and aromatic plants are 

plants that have important parameters in terms of essential oil components, antioxidant activity, 

antimicrobial activity, phenolic substance content, along with their agricultural production and 

economic importance. It is thought that biochar applications are important in order to increase 

the quality and standards of agricultural production of these plants and to protect the 

environment-friendly long-term soil fertility and sustainability. In this study, it has been 

investigated how biochar can contribute to the environments where medicinal and aromatic 

plants are grown, from the effective evaluation of agricultural wastes and agriculture-friendly 

practices. 

Keywords: Biochar, Medicinal and Aromatic Plants, Soil Fertility, Pyrolysis, Biomass, Soil 

Quality 

 

 

 

 

 

  

963



 

 

1. GİRİŞ 

Dünya genelinde birçok çevresel sorunun neden olduğu çıktılardan biride toprak bozunumudur. 

Toprak kalite parametrelerinin büyük düzeyde değişimi ekosistem içindeki temel döngünün 

işlevselliğini etkileyebilmektedir. Ekosistem hizmetleri kapsamında toprakların 

karakterizasyon ve benzeri özelliklerinin değişiminde en önemli faktörlerden biride iklimsel 

faktörlerdir. Birçok araştırmada kurak ve yarı kurak bölge toprakların arazi bozumu ya da 

tahribatı yaygın düzeydedir (Jones ve Rowe, 2017).  Kurak bölgeler olarak kabul edilen (%14,6 

kurak ve yaklaşık %12.2 yarı kurak bölgeler) ve ayrıca çevresel olarak kırılgan olan arazi 

yüzeyinin yaklaşık üçte biri bu nedenle bozulmaya karşı hassastır (Jafari ve ark., 2018). Bu 

bölgelerin yaklaşık %20'si halihazırda bozulmuş durumdadır ve her yıl milyonlarca hektarlık 

bir alanda bozulmaya devam edecektir (Brauch ve Spring, 2009; Kildisheva ve ark., 2016). 

Devam eden toprak bozulumunun önüne geçebilmek için gerek rehabilitasyon amaçlı ve 

gerekse uygun maliyetli, hızlı büyüyen, derin köklü ve çevre dostu yönüyle tıbbi ve aromatik 

bitkiler alternatif olarak ön plana çıkmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkiler kullanım alanları 

açısından Dünya’da ve Türkiye’de hızla yükselen bir konuma geldi. Söz konusu bitkilerin bir 

bölümü doğadan toplanırken diğer bölümüde kültüre alınarak üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir kısmı gıda ve tedavi amaçlı kullanılmakta olup, 

özellikle ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok kullanım amaçlarıyla insanlık tarihinin 

başlangıcından itibaren bilinen ve tanınan bitkilerdir (Acıbuca ve Bostan Budak, 2018). 

Sürdürülebilir tarım ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyokütleyle ilgili söylemler ve 

araştırmaların sayısında önemli bir ivme yakalanmıştır. Tarımsal ürün atıklarının oksijen 

olmayan bir ortamda piroliz yoluyla ısıtıldığında ortaya çıkan karbon zengini yan ürünü 

“Biyokömür” olarak tanımlanmaktadır (Verheijen ve ark., 2010). Biyokömür gözenekli yapısı, 

yüksek organik karbon içeriği, su tutma ve katyon tutma kapasiteleriyle topraklara fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikleri yönünden katkı sunarlar. Biyokömürün uygulama yapılan 

birçok bitkide etkinliği olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde de olumlu sonuçlar alındığı 

belirlenmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilerde yüksek karbon içerikli yapıya sahip olan biyokömür 

yetiştiricilikte verimliliği artırmak amacıyla özellikle daha fazla ve farklı bileşenlerde etken 

madde üretebilecektir (Çelik ve ark., 2018). Bu çalışmada Dünya ve Türkiye ekonomisine 

önemli düzeyde katkı sunan ve tarımı hızla artan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde 

biyokömürün rolü araştırılmıştır.  

 

  

964



 

 

2. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TARIMI 

Türkiye florası ev sahipliği yaptığı 12.000’den fazla bitki taksonu ile çok zengin ve çeşitliliği 

yüksek olan bir yapıya sahiptir. Flora’da %33’lük bir endemizm söz konusu olup, bu bitkilerin 

üçte biri tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılabilecek bitkilerdir. Özellikle son yıllarda doğal 

ürünlere dönüş, kozmetik sektöründeki gelişmeler, artan sağlık endişeleri, artan madencilik 

faaliyetleri ve bozunuma uğrayan alanların rehabilitasyon sürecinde tıbbi ve aromatik bitkilerin 

kullanımında ve tarımında artışlar gözlemlenmiştir (İnan, 2017). Tıbbi ve aromatik bitkilerin 

dağılımı yeryüzünde eşit olmamakla beraber tropik bölgeler bitki çeşitliliği açısından en zengin 

bölgelerdir. Kutup bölgelerine doğru gidildikçe tür sayısı azalmaktadır. Tür bakımından en 

zengin yerler irdelendiğinde Güney Amerika’nın kuzey kesimleri ile Endonezya takımadaları 

ön sıralarda değerlendirilmektedir (Pakdemirli, 2020). Tıbbi ve aromatik bitkilerin endemik 

türleri açısından en zengin bölgeler Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleridir. 

 
Çizelge 1. Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim alanı ve üretim miktarı (alan: da, miktar: ton) 

(Kırıcı ve ark., 2020). 

Bitki Adı 
2005 2010 2015 2018 

Alan  Üretim  Alan  Üretim  Alan  Üretim  Alan  Üretim  

Çay Yaprakları 766.250 1.192.004 758 641 1.305.566 762.073 1.327.934 836.109 1.500.000 

Biber, Kuru 78.000 45.000 104 049 186.272 112.887 204.131 119.865 227.380 

Sarımsak, Kuru 110.000 82.000 95.100 76.936 108.084 94.867 - 117.688 

Haşhaş Kapsülü 253.350 12.403 518.970 33.555 615.919 30.730 451.226 26.991 

Kimyon 258.000 14.300 171.242 12.587 270.247 16.897 361.761 24.195 

Kekik 47.000 6.400 85.351 11.190 104.863 12.992 169.061 15.895 

Keçiboynuzu 3.040 12.000 3.323 14.172 5.244 12.851 6.821 15.506 

Gül, Yağlık - - 16.000 6.000  28.243 9.483 34.205 14.773 

Nane 8.710 7.750 11.733 11.772 10.577 14.945 - 14.511 

Anason 165.000 9.500 186 450 13.992 138 118 9.050 124.455 8.664 

Semizotu - 2.750 - 4.936 - 5.878 - 4.382 

Çörek Otu Tohumu -   -   4.681 425 33.864 3.322 

Rezene - - - - 15.512 1.461 23.400 3.067 

Süpürge Otu - - - - 15.035 2.078 10.199 2.324 

Şerbetçiotu Kozalağı 2 530 1.280 3.550 1.842 3.500 1.869 3.300 1.785 

Lavanta - - - - 3 218 400 8.684 1.040 

Adaçayı - - - - 536 80 3.951 428 

Oğul Otu (Melisa) - - - - 512 242 172 84 

Kişniş - - - - 150 11 405 29 

Isırgan Otu - - - - 5 - 5 1 

Toplam 1.689.350 1.385.387 905.269 1.672.820 2.058.068 1.746.324 2.187.483 1.982.065 

Türkiye’de birçok tıbbi ve aromatik bitki doğadan toplamanın yanı sıra tarla üretimide 

gerçekleşmektedir. Özellikle 2001 yılından sonra tarımı yapılan bitkilerin yıllara göre ekim 

alanlarında bazı değişimlerin olduğu saptanmıştır. Özellikle kekik ve çörek otunda belirgin 

artışlar gözlemlenmiştir (Çizelge 1). 2001 ile 2018 yılları arasında tıbbi ve aromatik bitkilerin 
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üretimi 132.146 tondan 1.982.065 tona yükselmiştir. Çizelge 1 irdelendiğinde üretim miktarı 

açısından çay, kırmızı biber (kuru) kimyon, kekik, nane, sarımsak (kuru) ve yağlık gül üretim 

düzeyinde artış saptanmıştır. Ancak anason üretim düzeyinde çeşitli nedenlerden dolayı 

(dışarıdan italat, fiyatlardaki dalgalanma vb.) azalma görülmüştür.      

Dünya genelinde ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir kısmı doğadan 

toplanmakta olduğu için üretim düzeylerini saptamak zordur. Kültüre alınmış ve üretimi 

gerçekleştirilen ve yetiştirilen alana göre elde edilen verim düzeyleri hesaplanabilmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre Dünya genelinde ticari amaçlarla kültüre alınmış ve üretimi yapılan 

tıbbi ve aromatik bitkilerin sayısı yaklaşık 900 adet (Arslan ve ark., 2015) olarak belirlenmiş 

ancak sayısal olarak farklılıklar bulunabilmektedir. FAO (2014) tarafından yapılan çalışmada 

tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygın olarak gerçekleştiren ülkelerin başında Çin ve 

Hindistan gelmektedir. Yine aynı kaynağa göre bazı tıbbi ve aromatik bitkilere ait dünya üretim 

miktarları irdelenecek olursa, anason, rezene ve kişniş üretiminde en önemli üretici Hindistan, 

Meksika ve Çin sıralanabilir. Tarçın üretiminde Endonezya, Çin ve Vietnam, sarımsak 

üretiminde Çin, Hindistan ve Kore Cum. Yer almaktadır. Zencefil üretiminde Hindistan, Çin 

ve Nepal önemli üreticiler arasında bulunmaktadır. Şerbetçiotunda Almanya, Etyopya ve ABD, 

haşhaş tohumunda ise Çek Cum., Türkiye ve İspanya olarak saptanmıştır. Diğer baharat 

çeşitlerinde ise Hindistan, Bangladeş ve Çin olarak belirlenmiştir.  
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Çizelge 2. Türkiye’nin yıllara göre toplam baharat, çay ve diğer ürünlerin ihracat miktarı ve değerleri (miktar: 

ton, değer: 1000 dolar) (Kırıcı ve ark., 2020). 

Bitki Adı 
2000 2005 2010 2015 2018 

Miktar  Değer Miktar  Değer Miktar  Değer Miktar  Değer Miktar  Değer 

Haşhaş (Toh.) 13.014 12.036 14.647 28.609 16.228 52.312 12.125 37.688 26.132 76.844 

Kekik 7.175 15.366 10.425 17.883 12.957 28.138 15.191 55.840 17.402 56.227 

Defne 4.423 7.964 5.558 11.839 8.891 25.618 12.724 35.831 14.589 40.196 

Kimyon 6.657 12.674 7.202 10.718 7.695 17.813 3.765 11.134 7.089 21.374 

Siyah çay 6.372 5.753 5.729 6.483 2.164 8.578 5.442 22.717 3.500 12.338 

Kahve 93 474 219 1.409 323 3.869 780 7.162 1.733 12.081 

Anason 3.810 6.384 2.259 4.620 924 5.376 3.250 11.589 2.611 10.691 

Adaçayı - - - - 1.643 6.148 2.070 8.065 1.961 7.182 

Biberler*  260 564 553 1.267 778.291 2.684 1.272 4.019 2.024 6.312 

Keçiboynuzu 4.161 2.685 4.102 5.885 2.136 3.316 1.109 1.772 1.660 5.941 

Sumak - - 990 946 1.177 2.145 1.743 4.199 2.261 4.868 

Meyan Kökü 266 308 381 415 292 523 920 1.523 1.090 3.168 

Nane - - - - 572 1.575 361 1.314 669 2.105 

Ihlamur 80 296 253 1.221 117 1.033 62 666 135 1.812 

Karabiber 38 208 64 291 101 653 178 1.871 197 1.508 

Mahlep 127 504 113 1.407 53 485 214 4.674 128 1.291 

Kişniş 74 41 18 28 29 60 167 307 462 1.097 

Yeşil çay 9 29 40 527 26 585 48 896 65 752 

Sarımsak (ku.) 72 33 423 109 543 220 20 63 297 400 

Çöven 28 38 92 66 203 164 449 653 369 386 

Çemen 489 228 234 188 155 258 142 217 101 134 

Rezene 1.772 1.538 1.481 1.684 856 2.427 - - - - 

Çörekotu - - 45 89 35 138 52 244 - - 

Genel Toplam 48.920 67.124 54.827 95.684 835.411 164.116 62.082 212.445 84.340 266.706 

*Capsicum ve Pimenta cinsi, comtrade ve Tuik istatistiklerinde rezeneye ait veriler 2015 yılından itibaren anasona dahil 

edilmiştir. 

 

Çizelge 2 irdelendiğinde, 2000-2018 yılları arasında kekik, defne, haşhaş tohumu, kişniş, 

çöven, kırmızıbiber, sumak ve meyankökü ihracatındaki artışlar dikkati çekmektedir. 

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan çayda ise bu süreçte yıllara bağlı olarak ihracat 

miktarında dalgalanmaların olduğu görülmüştür. Üreticisi olmadığımız kahve ve karabiber 

ihracatında da bu yıllar arasında önemli artışın olduğu tespit edilmiştir. Ülkemiz kahve ve 

karabiber ihracatında reeksport konumundadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ve bilinen yaklaşık 3000 uçucu yağdan 300 tanesi 

biyolojik, antibakteriyel, antifungal ve antioksidant özelliklerinden dolayı ticari olarak 

kullanılmaktadır. Uçucu yağların anti- mikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden dolayı son 

dönemlerde antibiyotiklere alternatif olarak kullanımları güncellik kazanmakta ve hayvan 

beslemede yem katkı maddeleri şeklinde alternatif kullanımları her geçen gün artmaktadır (Kaya 

ve Albu Kaya, 2017). Bakterilerde artan antibiyotik direnç sorunu nedeniyle, uçucu yağları 
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doğal ve yeni antimikrobiyal maddeler kapsamında biyo-malzeme olarak kullanmak bir çözüm 

olabilir. Bitkilerdeki genetik çeşitlilik nedeniyle uçucu yağlar, patojen mikroorganizmalarla 

savaşta güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip çok önemli adaylardır. 

 

3. BİYOKÖMÜRÜN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİĞİ TARIM 

TOPRAKLARINDAKİ ETKİLERİ 

Biyokömürün tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimindeki yerini irdelemeden önce biyokömürün 

tanımlamasını ve sağladığı katkıları anlatmak gerekir; Biyokömür, toprak özelliklerini 

iyileştirmek amacıyla toprakların bazı özelliklerinin değişiminde olumlu katkılar sunan organik 

bir maddedir. Biyokömür, oksijensiz koşullar altında ve belirli bir sıcaklıkta organik 

bileşimlerin termal bozunmasıyla üretilir (Şekil 1) (Ahmed ve ark., 2021).  

 
Şekil 1. Biyokütlenin pirolizi sonucu elde edilen ürünlerin uygulama alanları (İslam ve ark., 2010; Arslan, 2018). 

 

Biyokömür uygulaması toprağın su tutma kapasitesinde, toprak pH'ında, gözenekliliğinde ve 

agregasyonunu artırarak hacim ağırlığını azaltarak toprak organik karbonunun 

stabilizasyonunda artışa neden olur (Abel ve ark., 2013; Liu ve ark., 2017; Çelik ve ark., 2019). 

Toprak biyokömürü uygulanan topraklarda, hacim ağırlığı nedeniyle toprağın su tutma 

kapasitesi artar ve kökteki büyümeyi ve aynı zamanda toprağın mikrobiyal aktivitesindeki artışı 

gerçekleştirir (Major ve ark., 2010; Zheng ve ark., 2010).  
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Şekil 2. (a): Çay atıkları. (b): Çay atıkları biyokömürü (Akgül ve Turan, 2020). 

 

Biyokömürün toprak verimliliği ve tıbbi ve aromatik bitkiler üzerindeki gelişimi, biyokömürün 

özellikle elementel özellikleri ve uygulanan toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan 

özellikleri, biyokömürün uygulama dozu ve uygulanacak ürünün özellikleriyle karşılıklı 

etkileşimleri tarafından belirlenmektedir. Ancak, biyokömürün yüksek pH’sı, gözenekli yapısı 

ve yüksek yüzey yükü nedeni ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine 

doğrudan veya dolaylı yollarla etki ettiğini rapor eden çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. 

Biyokömürün ürün verimine olumsuz veya nötr etkisiyle çoğunlukla tropik bölgelerde 

karşılaşıldığını rapor eden Jeffery ve ark. (2017), yüksek pH’sı nedeni ile biyokömürün bu 

topraklarda fazla kireçleme etkisi ile pH’nın gereğinden fazla yükselmesine neden olduğunu 

bununda mangan, demir, bor ve fosfor (P) gibi besin elementlerinin alımını engelleyebileceğini 

bildirmişlerdir. Biyokömür ilavesinin toprağın bitki gelişim ortamını iyileştirmesi ve 

hastalıkları baskılayarak bitki performansını arttırdığı ve bitki gelişimini teşvik ettiği 

saptanmıştır (Günal ve Erdem, 2018). 

Türkiye’de gelecek süreçlerde küresel ısınma nedeniyle birçok bölgede (özellikle güney 

bölgelerde) tarım için risk oluşturabilecek alanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin alternatif 

fırsatlar sunabileceği düşünülmektedir. Oluşabilecek diğer çevresel sorunların bulunduğu 

alanlarda özellikle metal kirliliği bulaşan bölgeler için gelecek vaat eden birçok aromatik bitki 

(Vetiver, Lemongrass, Palmarosa, Citronella, Ocimum, Salvia, Mentha, Rosmarinus, 

Matricaria, geranium) Poaceae, Lamiaceae, Asteraceae ve Geraniaceae familyalarından tespit 

edilmiştir (Kırıcı ve ark., 2020). Bu tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği alanlarda 

uygulanacak biyokömür ile toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine olumlu 

katkılar toprak kalite parametrelerinede yansıyacaktır.  

Karbon bazlı gözenekli bir yapıya sahip olan biyokömürün daha yüksek ürün verimi sağladığı, 

toprak sağlığını iyileştirdiği ve besin maddelerini toprakta koruduğu ve bunların yeraltı suyuna 

sızmasını ve geçmesini önlediği kanıtlanmıştır. Biyokömürün fiziksel ve kimyasal yapısı 
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toprakta tutulması zor olan azot ve fosfor gibi nemi, besin maddelerini ve zirai kimyasalları 

tutmak ve çekmek için özel bir yeteneğe sahiptir. Biyokömürün bu önemli özellikği tıbbi ve 

aromatik bitkilerin verimliliğine doğrudan etkisiyle beraber uçucu yağ bileşenleri, antioksidan 

aktivite, antimikrobiyal aktivite, fenolik madde içeriklerinin düzeyinde artış sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ek olarak, biyokömür devasa karmaşık gözenek yapısı ve yüzey alanı, 

mantarlar ve mikroorganizmalar için güvenli bir yaşam alanı sağladığı için bu tür bitkilerin 

yetiştiği topraklardaki organik madde düzeyinin artmasına neden olabilmektedir. 

Bazı araştırmacılar biyokömürün azot oksit ve karbondioksit emisyonlarını %50-80 oranında 

azaltacak gazları tutabildiğini kanıtlamıştır. Ancak NO2 önemli bir sera gazıdır ve CO2'den 310 

kat daha güçlüdür (Schmidt, 2012; Karhu ve ark., 2011). Bu nedenle kuraklık senaryolarının ve 

bozunuma uğrayan alanlarla ilgili konuların tartışıldığı bir süreçte tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştirildiği alanlar alternatif olarak değerlendirilebilir. Çelik ve ark. (2018) tütün ve badem 

atıklarından elde edilen biyokömürün bazı toprak kalite parametreleri ile anason bitkisinin 

verimine etkileri üzerine araştırma yapmışlardır. Kullanılan badem ve tütün biyokömürleri bazı 

toprak parametreleri açısından kıyaslandığında anason yetiştirilen alanda badem 

biyokömürünün üstünlüğü, bitkisiz ortamda ise tütün biyokömürünün daha iyi sonuçlar verdiği 

saptanmıştır. Bazı bitkisel üretim parametrelerinde elde edilen değerler irdelenecek olursa, 

badem biyokömürü tütün biyokömürüne göre daha iyi sonuçlar vermiştir.    Pandey ve ark. 

(2016) biyokömür uygulaması yapılan fesleğen (Ocimum basilicum L.)’ nin bitki verimliliğini, 

toprak verimliliğini, uçucu yağ verimini artırdığını saptamışlardır. Saha ve ark. (2019) limon 

otu (Cymbopogon flexuosus) biyokömürü ve kimyasal gübrelerin birlikte uygulandığı 

andrographis paniculata bitkisinin verimi, fizyolojisi ve toprak kalitesine etkisiyle ilgili 

yaptıkları çalışmada, biyokömür uygulaması toprak karbon içeriğini, katyon değişim 

kapasitesini ve besin elementlerinin alınabilirliğine olumlu katkı sunmuştur. Ayrıca aynı 

uygulama sonuçlarına göre, toprak mikrobiyal biyokütle C, dehidrojenaz ve alkalin fosfataz 

aktivitesinin düzeyi artmıştır. Bitkide biyokömür uygulamasından sonra stoma iletkenliğindeki 

azalma ve daha yüksek su kullanım verimliliği, su eksikliği stresini azaltma potansiyeli 

olduğunu gösterir. Bu sonuçlara göre, bitki büyümesini ve toprak sağlığını iyileştirmek için 

sadece biyokömür kullanımının yeterli olmadığını göstermektedir. Amer ve ark. (2021) 

biyokömürün partikül boyutlarına göre iki nane (Mentha spicate L.) (Mentha piperita L.) 

çeşitinde su kullanım verimliliği üzerine yaptıkları çalışmada mevsimsel olarak taze verim ve 

yağ verimi açısından yüksek değerler elde edilmiştir. Biyokömür iyi bir metal tutucu olarak 

kabul edilir ve bitkilerde metal toksisitesini ve alımını iyileştirir. Bu açıdan Nigam ve ark. 

(2019) göre faydalarını keşfetmek Withania somnifera L. bitkisinde metal toksisitesinin 
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azaltılması için biyokömürün diğer organik düzenleyicilerle etkileşimini araştırmışlardır. 

Araştırma sonucuna göre, biyokömürde daha kararlı karbon bulunması nedeniyle metal 

düzeyini önemli ölçüde azalttığı ve toprak mikrobiyal aktivitesini artırdığı saptanmıştır. Ayrıca 

biyokömürün W. somnifera'nın ticari ve daha güvenli üretimi için daha iyi bir seçenek 

olabileceği önerilmiştir. Nigam ve ark. (2021) yine benzer şekilde 3 farklı tıbbı ve aromatik 

bitkide Bacopa monnieri L., Andrographis paniculata (Burmf.) Nees ve Withania somnifera L. 

farklı dozlarda biyokömür uygulamasıyla Pb ve Cd’un bitki büyüme parametreleri, stres 

enzimleri, fotosentetik kapasite, besin içeriklerini araştırmıştırlar. Araştırma sonuçlarına göre, 

biyokömür uygulaması bitki biyokütlesini önemli ölçüde artırmıştır. Biyokömür Pb ve Cd 

düzeylerini toprak sağlığı açısından önemli düzeyde azaltmıştır. Prisa (2021) ise biyokömür 

uygulaması sonucu biyotik ve abiyotik stresin Astrophytum myriostigma ve Astrophytum 

capricorne bitkilerinde büyüme ve kontrolünde etkilerini araştırmıştır. Ouertatan (2021) ise 

nane (Mentha Viridis L.) bitkisinin yetiştirildiği ortamda biyokömür uygulanan toprakların 

fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki değişimleri arşatırmıştır. Sürdürülebilir tarım açısından 

toprakta iyi karbon tutulmasını sağlayan biyokömürün toprakta fiziko-kimyasal parametreleri 

olumlu yönde etkilediğini bildirmiştir. Birçok araştırıcı yaptığı çalışmalarda biyokömürün 

toprak kalitesi ve toprak sağlığı açısından önemli bir toprak düzenleyicisi/iyileştiricisi olduğunu 

ortaya koymuştur. 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Dünya ve Türkiye ekonomisine önemli düzeyde katkı sunan tarımı ve kullanım 

alanları hızla artan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde biyokömürün rolü 

araştırılmıştır. Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanlarının genişlemesi ve 

yaygınlaşmasına paralel olarak Dünya ticaretinde de önemli artışlar olduğu görülmektedir. 

Özellikle gıda, tıp, kozmetik ve eczacılık gibi gelişmiş endüstrilerin hammadde kaynaklarını 

oluşturmuştur. Bunun yanısıra maden sahalarında bozunuma uğramış alanların rehabilite 

edilmesinde kullanılmaktadır. Uygun maliyetli, hızlı büyüyen, derin köklü ve çevre dostu 

yönüyle tıbbi ve aromatik bitkiler alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştiriciliğinde biyokömür gibi toprak düzenleyici materyallerin kullanılmasıyla 

bitki verimliliği, sürdürülebilir toprak kalitesine ve sağlığına katkıları sıralamak gerekirse; 

• Biyokömürün toprağa eklenmesi, topraktaki besin maddelerinin tutulması ve besin 

konsantrasyonlarını artırır. 

• Besin elementlerinin yeraltı suyuna deşarjını önlemekle beraber ve toprak sağlığı, ürün 

verimliliği ve bitki büyümesine katkı sunar. 
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• Tıbbi ve aromatik bitkiler metal birikimi olan yerlerde yetişmeye toleranslı rolleri ile metal 

kirliliği bulaşan bölgeler için, beslenmede kullanılan bitkiler yerine, büyük bir potansiyel 

oluşturmuşlardır. Ayrıca ağır metal stresinin belirli bazı aromatik bitkilerin uçucu yağ 

yüzdelerini artırdığı gözlenmektedir. Gelecekte bu bitkilerin böyle kirlenmiş bölgelerde 

yetiştirilmesinin beslenmede kullanılmamaları durumunda bitkisel arıtım olarak ekonomik 

fayda sağlayacağı belirtilmektedir. 

• Biyokömür, organik maddeye dayalı mikrobiyal aktiviteyi artırır, atmosferik azotu sabitler ve 

toprağı erozyonunu önler, tuzluluk düzeyini dengeler.  

• Biyokömür uygulamaları ekonomiktirler ve antimikrobiyal özelliklere sahiptirler. 

• Biyokömür, mahsul verimini ve üretimini arttırmada toprak ıslahında kullanılan karbon bazlı 

bir organik maddedir. 

• Tıbbi bitkilerin hazırlanmasında kullanılan biyokömürden üretilen bitkiler, daha az yan etkiye 

sahip önemli kaynaklardır. 

• Biyokömür, azot oksitin toprak emisyonlarını azaltır ve metan alımını ve toprak pH'ını 

iyileştirir. 

• Birçok ülke biyokömürü iyi tarım uygulamalarına teşvik etmekte ve desteklemektedir.  

Sonuç olarak, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde kullanılan biyokömür, tarım ve çevre 

dostu yaklaşımlarla sürdürülebilir toprak kalitesi ve istenen ürün verimliliğinin artırılmasında 

önemli bir konuma sahiptir.  
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ÖZET 

Trakya Bölgesi’nde üretimi yapılan tahıl ürünleri içerisinde en büyük paya sahip olan buğday, 

bölge için önemli bir tarım ürünüdür. Bölgede buğday bitkisinin gübrelenmesinde çok farklı 

uygulamalar olmakla beraber özellikle N ağırlıklı gübreleme yapıldığı bilinmektedir. Ancak 

2022 yılındaki pandemiden kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle artan tarımsal girdi fiyatları 

kontrolsüz bir şekilde artmış ve bunun sonucunda özellikle kimyasal gübre fiyatları çok 

yükselmiştir. Bu nedenle buğday bitkisinin doğru gübrelenmesi adına girdilerin azaltılarak 

maliyetlerin artmaması önem kazanmıştır. Gübre fiyatlarındaki artış devam ederse, aynı durum 

diğer kültür bitkileri için de geçerli olacaktır. Yani kısaca doğru gübreleme her geçen gün daha 

da önem kazanacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde yetiştirilen buğday 

bitkisinin doğru gübre ihtiyacının belirlenmesine yönelik bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 

Genel olarak yıllık yağışı 550 mm civarında olan bir bölgede yapılacak buğday yetiştiriciliğinde 

ortalama 670 kg/da buğday verimi hedeflendiğinde, topraklara uygulanması gereken toplam N 

miktarı (tüm bitki hesaba katılarak) 18.7 kgN/da; P2O5 miktarı 5.5 kg/da ve K2O miktarı 25.2 

kg/da olması gerektiği bildirilmektedir. Bu bilgi, Trakya Bölgesi’nde ortalama yıllık yağışın 

600 mm olması açısından oldukça uyumludur. Bölgeye ait 2021 yılına kadar olan uzun 

yıllardaki bilgiler dikkate alındığında, buğday yetiştirme sezonu boyunca ortalama 70-80 kg/da 

kimyasal gübrenin kullanıldığı görülmektedir. Ancak 2022 yılında meydana gelen kimyasal 

gübre fiyatlarındaki aşırı artışlar, bu gübre kullanım alışkanlığını değiştirecek durumdadır. 

Buğday üreticilerinin doğru miktar ve zamanda kimyasal gübre kullanması, hem ekonomik ve 

hem de çevresel açıdan oldukça önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Toprak, kimyasal gübre, tahıl, buğday (Triticum aestivum L.), çevre.  
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SOME ASSESSMENTS ON THE FERTILIZER NEED OF WINTER WHEAT 

(Triticum aestivum L.) WIDELY GROWN IN THE THRACE REGION 

 

 

ABSTRACT 

Wheat has the largest share among the grain products produced in the Thrace Region and is an 

important agricultural product for the region. Although there are many different applications in 

the fertilization of the wheat plant throughout the region, it is known that especially N-based 

fertilization is applied. However, due to some problems arising from the pandemic in 2022, the 

agricultural input prices increased uncontrollably, and as a result, especially the prices of 

chemical fertilizers increased. For this reason, it has become important not to increase the costs 

by reducing the inputs for the correct fertilization of the wheat. If the increase in fertilizer prices 

continues, the same situation will be true for other crops. In short, the right fertilization will 

gain more and more importance with each passing day. In this study, some evaluations were 

made to determine the correct fertilizer needs of wheat plants grown in the Thrace Region of 

Turkey. In general, when the average wheat yield of 670 kg/da is targeted in wheat cultivation 

in any region with an annual precipitation of around 550 mm, the total N amount to be applied 

to the soil (taking into account the whole plant) is 18.7 kgN/da it is reported that the amount of 

P2O5 should be 5.5 kg/da and the amount of K2O should be 25.2 kg/da. This information is quite 

compatible in that the average annual precipitation in the Thrace Region is 600 mm. 

Considering the long-term information of the region until 2021, it is seen that an average of 70-

80 kg/da of chemical fertilizer is used during the wheat growing season. However, excessive 

increases in chemical fertilizer prices in 2022 are in a position to change this fertilizer usage 

habit. It is very important for wheat producers to use chemical fertilizers in the right amount 

and at the right time, both economically and environmentally. 

Keywords: Soil, chemical fertilizer, grain, wheat (Triticum aestivum L.), environmental. 
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1.GİRİŞ 

Trakya, Türkiye’nin kuzey batısında 40 ile 42 derece kuzey enlemleri ve 26 ile 29 derece doğu 

boylamları arasında yer almaktadır. Bölgeye Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin tamamı ile 

İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa tarafında kalan kısmı dahildir. Bu bölgenin yüzölçümü 

2.476.000 ha’dır. Bunun 1.225.000 ha.’ da kuru, yaklaşık 160.000 ha’da sulu koşullarda tarım 

yapılmaktadır. Bölgenin ortalama yağışı 600 mm civarındadır. Trakya'da tarımı yapılan 

ürünlerin başında buğday (Triticum aestivum L.), ayçiçeği (Helianthus annus L.) ve çeltik 

(Oryza sativa L.) gelmektedir (Süzer, 2022).  

Buğday, insan beslenmesi açısından taşıdığı büyük önem dolayısıyla dünyadaki birçok ülke ve 

bölge bakımından stratejik bir ürün olarak kabul edilmekte ve bunun bilinciyle üretimi 

yapılmaktadır. Bölge üreticilerinin 2021 yılına kadar olan süreçte özellikle buğday üretiminde 

aşırı ve bilinçsiz kimyasal gübre ve ilaç kullanım alışkanlığı olduğu yapılan birçok çalışmada 

dile getirilmiştir (Sağlam ve ark., 2004; Bellitürk, 2005; Bellitürk, 2006; Bellitürk, 2011; 

Bellitürk, 2013; Bellitürk ve Goldmann Benardete, 2020; Gürbüz ve Bellitürk, 2021). Ancak 

son 2 yıldır dünya genelinde büyük bir problem olan pandemiden kaynaklanan çeşitli (doğal 

kaynaklardaki azalmalar, hastalık nedeniyle gübre üretiminin bazı firmalarca azaltılması, 

nakliye, yüksek enflasyon, vb.) sebeplerden dolayı özellikle tarımsal girdilerden kimyasal 

gübrelerde (başta üre gübresi) istenmeyen aşırı fiyat artışları ortaya çıkmış ve bazı üreticiler zor 

durumda kalmışlardır. Bu kimyasal gübrelerdeki yüksek fiyat artışları, üreticilerin kimyasal 

gübre kullanım alışkanlıkları üzerinde önemli etkiye sahip olmuş ve hatta Trakya Bölgesi’ndeki 

bazı üreticiler taban gübresi kullanmadan buğday ekme yoluna gitmiş, taban gübresi kullanan 

üreticilerden bazıları da üre gübresindeki aşırı fiyat artışlarından dolayı buğdayın kardeşlenme 

döneminde ihtiyacı olan N’u karşılama amacıyla yıllardan beri kullanmakta olduğu üre 

gübresini ya kullanmamış, ya da miktar azaltarak kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu durumun 

kısmen yörede yıllardan beri aşırı ve yoğun (özellikle bilinçsizce) kimyasal gübre ve hatta 

kimyasal ilaç kullanım alışkanlığının var olması nedeniyle “miktar azaltma” anlamında 

çevresel ve sağlıklı ürünler ortaya çıkması bakımından yararlı sonuçları olduğu düşünülse de 

genel olarak gübresiz ya da ihtiyaçtan az gübre ile tarımsal üretim yapılma yöntemi oldukça 

yanlış ve ülke ekonomisi tarıma dayalı olan durumlarda istenmeyen sonuçlar doğuracak 

niteliktedir.  

Bu çalışmada, Trakya Bölgesi’nde yoğun olarak tarımsal üretimi yapılan kışlık buğdayın 

gübrelenmesine yönelik önemli değerlendirmeler yapılmış ve sonuçlar bilimsel kıstaslar 

dikkate alınarak doğru gübrelemeye katkı sağlama amacı hedef alınmıştır.  
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2.TRAKYA BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN KIŞLIK BUĞDAYIN TOPRAK 

İHTİYACI VE TOPRAK-BİTKİ ANALİZLERİNİN ÖNEMİ 

Buğday bitkisi kumlu ve organik topraklar hariç, ince tekstürlü topraklardan ağır killi topraklara 

kadar her çeşit toprakta özellikle kalsiyum ve organik maddece zengin topraklarda iyi yetişir. 

Toprak pH değerinin genellikle hafif asidik olması tercih edilir. Yazlık ve kışlık buğday 

çeşitlerinin normal gelişebilmeleri için besin maddeleri yanında toprak sıcaklığı da belli 

düzeyde olmalı, tohumun normal olarak çimlenebilmesi için de toprak nemi %15-20 civarında 

bulunmalıdır. Kaliteli ve bol ürün alabilmek için torak işleme ve tarla hazırlığı büyük önem 

taşımaktadır. Ekilen tohumluğun zamanında ve homojen bir şekilde çimlenebilmesi için tavlı 

zamanda tohum yatağı iyi bir şekilde hazırlanmalıdır (Zengin ve Özbahçe, 2011). Buğdayda 

verimi en çok etkileyen toprak özellikleri arasında organik madde ve pH olduğu ifade edilmiştir 

(Bellitürk ve ark., 2018). Yapılan bir çalışmada, buğdaydan yüzde 100’e yakın verim alınması 

hedeflendiğinde toprak pH değerinin 6.8 ile 7.5 arasında olması gerektiği bildirilmiştir. Eğer 

toprak pH değeri 5.7 olduğunda elde edilebilecek ortalama verimin %89; pH değeri 5.0 

olduğunda %78 ve hatta pH değeri 4.7 olduğunda ise %68 civarında ortalama verim elde 

edilebileceği açıklanmıştır (Anonim, 1996).  

Buğday bitkisinin beslenmesi de diğer bitkilerde olduğu gibi toprak analizlerine göre 

hazırlanacak bir gübreleme programı dahilinde yapılmalıdır. Toprak analizleri ile toprakta 

eksikliği belirlenen elementler ve organik madde gibi bazı materyaller topraklara ve bitkilere 

kimyasal, organik veya organomineral gübreler aracılığı ile uygulanır ve bitki ihtiyacı olan 

elementi bu yolla kökleri ve yaprakları ile alır. Eğer toprak analizlerine göre eksikliği belirtilen 

bir bitki besin elementi gübreleme yöntemi ile toprağa verildiğinde, bitki bu elementi alamayıp, 

gelişme döneminde bu elemente ait eksiklik belirtisi ortaya çıkardığında, bu defa aynı bitkiden 

uygun zamanda bitki örnekleri alınıp bitki analizleri yapılır ve bitkinin bu elementi neden 

almadığına, nasıl alabileceğine ilişkin değerlendirmeler bitki besleme uzmanı bilgisi dahilinde 

ortaya konulur. Görüldüğü gibi buğdayın bitki besin elementi belirlenirken önce toprak 

analizlerine başvurulur. Ancak, bitkinin besin maddesi ihtiyacının toprak analizleri ile 

belirlenemediği durumlarda, uygun zamanda alınacak bitki örneklerinde bitki analizleri yapılır 

ve bitkinin mevcut durumuna, beslenmesine ilişkin değerlendirmeler yapılır, gübreleme 

programlarında da bu bilgiler göz önünde tutularak doğru gübreleme yapılması sağlanır 

(Bellitürk, 2013). Sadece gübreleme programlarının yapılması amacıyla değil, tarlada meydana 

gelen olumsuz durumların (örneğin kısmi veya tamamen sararma, diğer bazı hastalık belirtileri 
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vb. nedenler) teşhis edilip hangi önlemin alınması gerektiğine karar vermek için de bitki 

analizlerine başvurulur (Bellitürk, 2006). 

Gübre kullanım etkinliği açısından toprak analizleri ve toprak örnekleme tekniği de önemlidir. 

Nitekim tarım alanlarında, toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin son derece değişken 

olduğu bilinen bir gerçektir. 

Toprakta noksan olan besin elementlerini takviye için uygulanan gübrelerden bitkilerin 

yeterince yararlanabilmesi ve kimyevi gübre kullanım etkinliği ise çok sayıda faktöre bağlı 

olarak değişmektedir. Bunlardan en önemlileri; (1) toprak faktörü, (2) biyolojik faktör, (3) bitki 

faktörü, (4) bitki besleme yönetim stratejisi, (5) agronomik faktörler ve (6) iklimsel faktörlerdir 

(Fageria, 1992). 

İnsanlığın var olduğu ilk zamanlardan beri sürdürülen tarım faaliyetleri sonucunda, topraklar 

bitki besin maddeleri bakımından gittikçe yoksullaşmış ve verim güçleri azalmıştır. Yetiştirilen 

ürünlerin hasat edilmesi sonucunda topraklardan önemli miktarlarda besin maddesi 

sömürülmekte ve toprak her yıl biraz daha fakirleşmektedir. Tarım topraklarının verimli 

olabilmesi ve verim güçlerinin korunabilmesi ancak çeşitli şekillerde kaybolan besin 

maddelerinin, gübre uygulamaları sonucunda toprağa geri kazandırılması ile mümkündür 

(Anonim, 2009). 

Mineral gübrelerin hiç kullanılmaması ya da kullanımının kısıtlanması tarımsal üretimi 

olumsuz etkileyeceğinden, doğru ve dengeli bir şekilde kullanımı ile bu sorun nispeten ortadan 

kalkmış olacaktır. Gübreleme programlarının doğru bir şekilde saptanması ve toprak-bitki 

analiz sonuçlarına göre gübre uygulamasıyla, gereğinden fazla yapay gübre kullanımının önüne 

geçilebilir (Bellitürk, 2004). 

Doğru gübrelemenin vazgeçilmez şartlarından biri de toprak analizleridir. Yapılan bir 

çalışmada araştırıcılar 1 m2’lik alandan yaklaşık olarak 100 adet toprak örneği almışlar ve bu 

örnekler üzerinde K, Ca, Mg ve P analizlerini yapmışlardır. Sonuçlara göre, 1 m2’lik alan gibi 

küçük bir saha içerisinde dahi tespit edilen en yüksek değer, ortalama değerin iki katı çıkmıştır. 

En düşük değer ise ortalama değerin yarısı kadar bulunmuştur (Bayraklı, 1986). Bu çalışmadan 

da görüldüğü gibi, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın, herkesin toprak analizi yaptırması en 

akılcı yoldur.  

Buğday bitkisinde yapılan bitki analizleri yapılırken, genellikle başaklanma öncesinde üstten 

alınan 2’şer yaprak örneği, tüm tarlaya temsil edecek şekilde alınır ve bitki analizlerinde 

kullanılır. Bitki analizlerinde ortaya çıkan toplam N değeri %1,74’den düşük olduğunda, 

uygulanacak N içeren gübre miktarının belirlenmesinde, en yüksek değere göre gübreleme 

yapılır. Benzer şekilde toplam N değeri bitki örneklerinde %3’ten fazla tespit edildiğinde ise, 
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daha düşük oranlarda N içeren gübreler uygulanır. Diğer P elementinde ise en düşük fosfor (P) 

değeri olarak %0.11-%0.20; en yüksek P değeri olarak ise %3.01-%5.00 değeri kabul edilir ve 

gübrelemede dikkate alınır. Öte yandan K elementinde ise en düşük potasyum (K) değeri olarak 

%1,0-%1.50; en yüksek K değeri olarak ise %0.51-%0.80 değeri kabul edilir ve gübrelemede 

dikkate alınır (Kacar ve İnal, 2008; Jones ve ark., 1991). 

 

3. TRAKYA BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN KIŞLIK BUĞDAYIN GÜBRE 

İHTİYACI 

Gübrelemede hesaplanacak N, P2O5 ve K2O miktarının hesaplanmasında bazı değerler göz 

önünde bulundurularak gübreleme programı yapılır. Buğday bitkisine azot içeren gübreler ile 

toplam 18.7 kg/da N uygulandığında elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de sunulmuştur (Halliday 

ve Trenkel, 1992). 

Çizelge 1. Tahminen 670 kg/da buğday tane verimi hedeflenen bir araştırma sonuçlarına göre topraktan 

kaldırılan besin element miktarları (Halliday ve Trenkel, 1992). 

Alınan Bitki Besin Elementi Buğdayın Tamamının 

Kaldırdığı Toplam Miktar 

(kg/da) 

Buğdayın Sadece Tane ile 

Kaldırdığı Miktar 

(kg/da) 

N 19.0 13.0 

P2O5 9.5 5.5 

K2O 30.0 5.0 

 

Ancak pratikte ise bu değerlerin yanında, yapılan toprak analizlerinin sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile gübreleme programlarının yapılması daha yaygındır. Şöyle ki; toprak 

analiz sonuçlarına bakıldığında toplam N değeri az-çok (%<0.045-%0.090 arasında) ise en 

yüksek N dozu hesaba katılarak buğday gübrelemesi yapılır. Eğer toplam N değeri %0.170 ile 

% 0.32 arasında ve bunun üzerinde ise, uygulanacak N’lu gübre miktarının hesaplanmasında 

18.7 kgN/da’ın altında uygulama yapılır. Benzer şekilde P2O5 içeren gübre miktarının 

hesaplanmasında ise; toprak analiz sonuçlarına göre 8.0 ppm’den daha az yarayışlı P değeri 

toprakta ölçüldüğünde uygulanacak fosfor miktarının belirlenmesinde en yüksek değer olan 5.5 

kgP2O5/da hesabı dikkate alınır, ancak 25.0 ppm değerinden daha fazla yarayışlı P 

bulunduğunda, uygulanacak fosforlu gübre miktarının belirlenmesinde 5.5 kgP2O5/da değerinin 

altında fosfor içeren gübre uygulaması yapılır. Değişebilir K elementinin “potasyumlu gübre” 

olarak uygulanmasında ise toprakta 140 ppm’den daha az “K” elementi toprak analizi ile 

belirlendiğinde 25.2 kgK2O/da hesabı dikkate alınarak içinde K bulunan bir taban gübresi 

seçilir ve uygulanır. Ancak toprakta 370 ppm değerinden daha fazla değişebilir K toprak analizi 

ile ölçüldüğünde, genellikle K içermeyen taban gübrelerinin uygulanması (çoğunlukla 20-20-
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0, 18-46-0 gübreleri) yoluna gidilir (Lindsay ve Norvell, 1969; FAO, 1990; TOVEP, 1991; 

Güneş ve ark., 1996; Güneş ve ark., 2010; Bellitürk, 2013).  

Bilindiği üzere, N’lu gübreler buğday bitkisi için uygulanırken genel bir kural olmamakla 

beraber yaygın olarak 3 veya 4 parçaya bölünerek uygulanmakta, ancak P ve K içeren 

gübrelerin uygulanması genellikle tek seferde ve taban gübresi olarak uygulanmaktadır 

(Bellitürk, 2013). Buğdayın gübrelenmesinde N içeren gübrelerin parçalara bölünmesinin ana 

sebepleri arasında; N’un hareketli bir besin elementi olmasından dolayı tek seferde 

uygulandığında kolayca kayıplara uğraması, ayrıca buğdayın farklı gelişme dönemlerinde farklı 

N ihtiyacının karşılanması gerekmesinden (örneğin; erken gelişme döneminde ortalama 1.3 

kg/da saf N, kardeşlenme döneminde 2.4 kg/da saf N, sapa kalkma döneminde 6-8 kg/da saf N 

ve çiçeklenme dönemi + tane dolum döneminde de 10.0 kg/da dan daha fazla saf N ihtiyacı 

vardır) dolayı olduğu bildirilmektedir (Halliday ve Trenkel, 1992).  

Süzer’e göre (2022a), sulu şartlarda yetiştirilen buğday bitkisinde gübreleme, normal kuruda 

yapılan ilkbahar azotlu gübrelemesine göre azot dozları biraz daha artırılarak yapılır. Kuruda 

Trakya Bölgesi koşullarında 12 kg/da saf azot kullanan bir üretici bu oranı sulu şartlarda 14 

kg/da’a çıkarabilir. Çünkü sulu şartlarda dekardan alınması hedeflenen ürün miktarı kurudakine 

göre en azından %50 daha yüksektir. Genel bir değerlendirme ile buğday tarımında yeterli ve 

dengeli bir gübreleme için kuru ve sulu şartlarda uygulanabilecek gübre form ve dozlarının 

çeşitli seçenekleri aşağıda Çizelge 2’de belirtilmiştir. Fosforlu gübrelerin ekimden önce toprağa 

verilmesi, bitkiler tarafından ileri ki gelişme dönemlerinde kolay ve yeterli alınmasını sağlar. 

Azotlu gübrelerin buğday üretiminde ideal uygulanması üçe bölünerek yapılır. Birinci 

uygulamada üçte biri ekimden önce veya ekimle birlikte amonyum sülfat (%21) formunda veya 

18-46-0 ile 20-20-0 kompoze gübrelerinden uygun olan birini kullanarak dekara 25 kg, ikinci 

uygulamada diğer üçte biri Mart ayı başında üre formunda 10 kg/da, son üçte birlik kısımda 

Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında amonyum nitrat (%26) formunda olmak üzere 15 kg/da 

hesabıyla tarlaya verilmesi uygundur.  

Çizelge 2. Buğday üretiminde kuru ve sulu şartlarda topraklara 3 defada uygulanabilecek 

gübre miktar ve çeşitleri (Süzer, 2022a). 
 Uygulanacak Gübre Miktarı 

Uygulama 

Sayısı 

Gübre Formu Uygulama Zamanı (Ay 

Olarak) 

Kuru Koşulda Sulu Koşulda 

1. Amonyum Sülfat, 18-46-

0 veya 

20-20-0 

Ekim-Kasım 20-25 25-30 

2. Üre Şubat sonu-Mart başı 8-10 10-12 

3. Amonyum Nitrat (%26) Mart sonu-Nisan başı 14-15 15-20 

 

Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde bitkisel verim artışı ile gübre tüketimi arasında yüksek 

bir ilişki bulunmaktadır. Gübre kullanılmasına bağlı olarak TİGEM’e bağlı işletmelerde 1970 
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ve 1988 yılları arasında buğday veriminde %102, arpa veriminde %74 (Harmanşah ve Kaman, 

1989), 1950-1999 yılları arasında Çin’de çeltik veriminde % 225 düzeylerinde artış 

sağlanmıştır (Smill, 1999).  

 

4.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Trakya Bölgesi’nde yıllardan beri yaygın olarak uygulanan buğday+ayçiçeği ekim nöbeti 

karşısında, toprak yorgunluğu ve buna bağlı kısmi çoraklaşmalar başlamıştır. Toprakların 

yoğun tarımsal uğraşlar neticesinde çoraklaşmasıyla ortaya çıkan en büyük sorunlardan birisi, 

azalan toprak organik madde içerikleridir. Organik maddece fakir olan topraklara uygulanan 

kimyasal gübreden yararlanma oranı düşük olmaktadır. Bunu önlemek için, gübreleme 

programlarına mutlaka uygun organik gübrelerin (solucan gübresi, kompost, yarasa gübresi vs.) 

ve yeşil gübreleme uygulamasının ilave edilmesi gerekmektedir. Buğday için oluşturulacak 

gübreleme programlarından önce toprak analizlerinin yaptırılması kural haline gelmeli ve bu 

gübreleme programlarında kimyasal gübrelere ilaveten organik gübreler de dahil edilmelidir. 

Organik gübreler, kimyasal gübrelerden yararlanma oranını artıran tarımsal girdiler olup, 

imkanlar ölçüsünde organomineral gübre kullanımının da üreticilerin alışkanlıkları arasında yer 

alması gerekmektedir. Ortalama bir ifade ile 3 kg/da saf N kullanan bir üretici, yetiştirdiği 

buğdaydan verimi en az 100 kg/da tane verimi hedefini yakalamalı, bu sağlanamıyorsa bir 

yerlerde yanlışlık olduğunu düşünerek toprak analizleri ile toprağın durumunu ortaya koyup, 

bitki besleme uzmanlarından bu konuda destek almalıdır. Unutulmamalıdır ki, buğday 

üretiminde iklim ve toprak özellikleri arasındaki ilişki çok önemli olup, toprak özelliklerinden 

de organik madde ve pH başta olmak üzere, tuzluluk, tekstür, kireç, makro ve mikro bitki besin 

element içeriği bakımından toprakların yeterli olmasına dikkat edilmeli, toprakta eksik olan 

bitki besin maddelerinin doğru gübre çeşit ve miktarlarıyla toprağa ilave edilmesine özen 

gösterilmelidir. Bitki beslemenin temeli topraktan başlamakla beraber, gerek topraklar için 

kullanılan çeşitli gübreler (taban gübreleri, üst gübreler, mikro granül gübreler, akıllı gübreler, 

damla sulama gübreleri vs.) ve gerekse bitkiler için kullanılan yaprak gübreleri için mutlaka 

doğru gübreleme programları oluşturulmalı, bunun için de toprak analizlerinden destek 

alınmalı, bitki besleme uzmanlarının görüşlerine başvurulmalıdır. Trakya Bölgesinde yüksek 

ve kaliteli buğday üretilmesi, sağlıklı nesillerin oluşturulması, beslenmenin devamlılığı, 

çevrenin temiz tutulması, ekonominin iyi olması için tarım topraklarının verimliliğini koruyan, 

toprak ıslahını önemseyen tarımsal üretim modelleri benimsenmelidir.  
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ABSTRACT 

World is experiencing a fast increase of aging population. As a result, employee number caring 

elderly will increase in number which is accelerated by decrease in care by family members. 

Elderly people nursing includes the promotion of health, prevention of illness, advocacy, 

supporting safe environment, research, participation in health policy design, patient and health 

systems management, education and care of ill, disabled and dying people. To meet changing 

global population needs, healthcare systems worldwide are under transformation. Caring for 

aged people is an important part of professional nursing. Drug prescribing to the elderly is 

extensive and often inappropriate; drug–drug interactions are common; pain is common in 

nursing homes; patient falls are major cause of morbidity and mortality for the elderly, and 

chronic heart failure and diabetes are critical diseases in the aging population. Here in this 

review, some actual findings related to elderly people nursing published in the last decade in 

international articles are given. 

Keywords: Elderly, geriatric, nurse, nursing, care 
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INTRODUCTİON 

Welfare services such as schools, child care, medical care and elder care are important for 

everyday life of people. These services strengthen freedom of action and welfare of citizens 

(Szebehely, 2018). World is experiencing a fast increase of aging population which is 

challenging the sustainability of care models (Ho, 2020). By 2050, it is predicted that there will 

be 1,5 billion people over the age of 65 years in the world (Gallagher et al., 2016). As generation 

moves towards middle age and parents toward old age, employee number caring elderly will 

increase in number (Duxbury et al., 2011). Therefore, a positive attitude towards older people 

is important (Engström & Fagerberg, 2011). Due to the decrease in informal care by family 

members the importance of professional geriatric care will rise considerably (Nübling et al., 

2010). 

Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, 

groups and communities, sick or well settings. Nursing includes the promotion of health, 

prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. Advocacy, supporting a 

safe environment, research, participation in health policy design, patient and health systems 

management and education are other important nursing roles. Nurses share planning, 

implementation, and evaluation functions with other health professionals to promoting health, 

prevent illness and care of ill and disabled people. Basic nursing education is a programme 

providing general practice of nursing, for leadership role and for special or advanced nursing 

practice. The nurse is authorized to engage in general nursing practice, promotion of health, 

prevention of illness, care of physically ill, mentally ill and disabled people at all ages, carry 

out health care teaching, participate health care team, and involved in research (ICN, 2021). 

In order to meet changing global population needs and consumer expectations, healthcare 

systems worldwide are under transformation and face restructuring. As systems adapt and shift 

their emphasis in response to the disparate requests for healthcare services, opportunities 

emerge for nurses (Maier et al. 2017). Elderly care requires health workers with skills associated 

with an understanding of the biological, psychological, social and cultural theories related to 

aging. Nurses with better knowledge, skills and positive attitudes towards elderly care are 

highly needed and critically important for better healthcare and wellbeing of the elderly 

population (Muhsin et al., 2020). Elderly people prefer to be cared at home (Kouta et al., 2015). 

There is an increase in the health problems associated with increasing in elderly population 

worldwide. As nursing students are the future health care providers, their positive attitudes 

towards elders and adequate knowledge of elderly care would improve the quality of provided 

services (Mohammed & Omar, 2019). Multi-morbidity, poly-pharmacy and cognitive 
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impairment leave many old patients in a frail condition with a high risk of adverse outcomes if 

proper health care is not provided. Knowledge about available competence is necessary to 

evaluate whether we are able to offer equitable and balanced health care to older persons with 

acute and/or complex health care needs (Bing-Jonsson et al., 2016). 

Caring for aged people is an important part of professional nursing. Some researchers reported 

that nursing students have a negative attitude towards elderly care and do not like to choose the 

elderly care settings in their future career (Adib-Hajbaghery & Mohamadghasabi, 2014). In 

many Western countries, a shift from institutional care to home care is taking place. Our 

knowledge is limited regarding which needs for nursing interventions patients being cared for 

in their home have, and how they are met. For very frail group of home-dwelling patients, 

resources for home nursing should probably be used in a more flexible and pro-active way to 

aim for preserving functional status, minimize symptom burden, and prevent avoidable 

hospitalisations (Naess et al., 2017). 

Drugs 

Drug prescribing to the elderly is extensive and often inappropriate. Furthermore, the number 

of drugs used is the most important risk factor for adverse drug reactions (Olsson et al., 2010). 

Psychotropic drug use has been a concern because of extensive misuse of these agents in 

nursing homes (Bhattacharjee et al., 2010). Older nursing home residents often have a large 

number of diseases and frequently require multiple medications; the high consumption of 

psychotropic drugs is of particular concern. The majority of residents in nursing homes suffer 

from dementia, and the use of psychotropic drugs in these patients is very high. Prescription for 

short periods of time only are usually recommended to avoid the risk of adverse drug reactions 

and potentially severe drug–drug interactions. The combination of an educational intervention 

and the CPSS can achieve a significant reduction in potentially inappropriate psychotropic drug 

use, psychotropic duplicates, and potentially severe drug–drug interactions in nursing homes 

(Pasina et al., 2016). 

Increasing evidence from experimental studies and clinical observations suggests that drugs 

with anticholinergic properties can cause physical and mental impairment. The use of 

medications with anticholinergic properties is common among older nursing home residents. 

Our results suggest that among older nursing home residents the use of anticholinergic drugs is 

associated with important negative outcomes, such as functional decline, falls, and delirium 

(Landi et al., 2014). 

Pain is common among elderly patients in nursing homes. However, pain assessment and 

treatment are inadequate. Interprofessional treatment is recommended, and consequently 
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interprofessional education in pain management is necessary. Knowledge of pain management 

in nursing home patients and the practice of interprofessional cooperation should be included 

in pain curricula for health care professionals (Damsgard et al., 2018). Despite some advances 

in recent years, pain treatment in European nursing home residents remains to be suboptimal 

and requires further improvement (Lukas et al., 2013). Drug–drug interactions occurring with 

potentially inappropriate medications are additional risk factors that may increase the 

inappropriate character of PIM (Bories et al., 2021). 

Elderly Falls 

To the public health, falls are major cause of morbidity but also mortality for the elderly. Almost 

1/3 of old people over 65 age fell down every year and half elderly fell at least once in a year. 

(Jensen, 2002). Falls are a major health problem for elderly. Apart from the direct injuries 

resulting from falls, other long-term consequences may include disability, fear of falling, and 

loss of independence, which can have serious effects on people's health and quality of life. 

These risk factors are categorized into two distinct groups: intrinsic and extrinsic factors. 

Psychological factors, more commonly referred to the "fear of falling syndrome", have been 

linked to significant reductions of daily activities in fallers resulting in a loss of independence 

(Harkitasari, 2018). The fear of falling influences the quality of life and puts limitations to daily 

living activities (Fadavi-Ghaffari et al., 2019).  

Risk factors indicated by the North American Nursing Diagnosis Association are environmental 

risk factors (rooms with excessive furniture and objects/rugs on the floor, poor illumination, 

slippery floors), cognitive risk factors (reduced mental state), impaired balance, visual 

difficulties, incontinence, difficulty in walking, neoplasms and certain medications (Santos et 

al., 2012). Santos & Baixinho, (2020) identified nursing interventions to increase home safety 

of elderly and prevent falls which are organized in five categories: environmental risk 

assessment; advices on changes; adaptation of the space and equipment; assistance in the 

purchasing of support products; and cognitive-behavioral strategies that increase the safety of 

the elder in the use of the physical space at home. 

In conclusion, the risk factors of falls can be classified to physical, cognitive and environmental 

causes. These kinds of physical and psychological disorders could affect the brain and leg 

supporting of the old people and the causes leading to the elderly’s falls to the ground. Nurses’ 

roles in preventing falls were the evaluation of the older people before falling down, setting 

guidelines of prevention programme, administration of special medicines and the management 

of the elderly’s living environment. More studies were needed about developing the limited 

relationship among the falling causes, such as parathyroid hormone, bladder and bowel 
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incontinence and pain. It was quite essential to know about the mechanism and principles of 

leading falls in the elderly (Qin & Shen, 2010). 

Other İmportant Points 

Nursing is an occupation associated with burnout amongst its workforce, associated with 

increases of emotional exhaustion, depersonalisation and decreases in personal 

accomplishment. Studies from across the globe suggest that burnout is prevalent amongst staff 

working in nursing and residential homes caring for elderly people, with implications for the 

patients, staff and homecare providers. Factors associated with burnout appear to include 

perceptions of job stress and occupational aspects, as well as the types of coping mechanisms 

staff employ. Managing grief associated with death of patients at work, as well as staff 

perceptions of both clients and their illnesses also appear related to burnout as well as the 

specific type of healthcare setting (Rachel & Francesco, 2018). 

Nurses are in contact with the elderly at different levels of care. However, observations show 

that relational gaps exist resulting in negative elderly patients' outcomes. Effective care of the 

elderly requires special training, provision of geriatric ward, adequate staffing to reduce stress 

and improve quality care. There is need for continuing education on quality care to improve 

nursing practice in the care of the elderly (Oyetunde et al., 2013). 

Family caregivers are an important resource for providing care to elderly living at home. How 

nurses and other health professionals interact with family caregivers can have both a positive 

and a negative impact on the family caregivers’ situation (Sunde et al., 2018).  

Chronic heart failure is a critical disease in the aging population. Conventional therapy in 

hospitals cannot cure elderly patients with chronic heart failure at the end of life. Patients and 

their families experience anxiety and need comfortable care at home or in a nursing facility 

(Watanabe et al., 2018). 

Diabetes has become an important public health problem, in the face of an aging population. 

The nurse must have a holistic care in the care to diabetic elderly, aiming at their quality of life 

(Lima et al., 2016). 

Good oral health is an important aspect of quality of life. However, a number of studies have 

shown that oral care for the dependent elderly is unsatisfactory. To improve oral care, there are 

opportunities to work with existing structures and clarify responsibilities and key processes. 

Oral care should be included in nursing work as a more highly prioritized task, and nurses' 

knowledge needs to be enhanced. A network of activities at all levels is needed to implement 

oral care in nursing care (Lindqvist et al., 2013). 
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CONCLUSİONS 

World is experiencing a fast increase of aging population. As a result, employee number caring 

elderly will increase in number which is accelerated by decrease in care by family members. 

Elderly people nursing includes : 

- the promotion of health,  

- prevention of illness,  

- advocacy,  

- supporting safe environment,  

- research,  

- participation in health policy design,  

- patient and health systems management,  

- education  

- care of ill, disabled and dying people.  

To meet changing global population needs, healthcare systems worldwide are under 

transformation. Caring for aged people is an important part of professional nursing. Drug 

prescribing to the elderly is extensive and often inappropriate; drug–drug interactions are 

common; pain is common in nursing homes; patient falls are major cause of morbidity but also 

mortality for the elderly and chronic heart failure and diabetes are critical diseases in the aging 

population. 
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ABSTRACT 

Accessing to mental health care is a public health challenge globally. Many efficient treatments 

exist for numerous mental disorders, but many individuals do not receive adequate treatment. 

People with mental health disorders experience problems include psychological problems, 

physical problems and social problems. Community is a central resource for the improvement 

of health interdisciplinary. Mental health services are increasingly focusing on community 

participation and mobility for patients with serious mental illnesses. Community mental health 

rehabilitation teams has an important role to support people with complex mental health needs. 

Nurses play a central role in community mental health services. Here in this review, some latest 

studies related to the community mental health subject is presented from a nurse perspective. 

Keywords: Community, mental health, nursing, nurse 
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INTRODUCTİON 

Psychiatric disorders are among major reasons of disability (Giri et al., 2021) and accessing to 

mental health care is a public health challenge globally (Carmona-Huerta et al., 2021). 

Depression is among costliest and most disabling illnesses worldwide where approximately 350 

million people worldwide are affected by it resulting with 0,8 million suicides every year 

(Carlton et al., 2021). Major depressive disorder is affecting quality of life of many adolescent 

(Waraan et al., 2021). Activity participation levels of people with severe mental illness is often 

low and as a result they get marginalized from occupational opportunities which support 

recovery (Jennings et al., 2021).  Mental health services are increasingly focusing on 

community participation and mobility for patients with serious mental illnesses (Townley et al., 

2021). Community is a central resource for the improvement of health interdisciplinary (Elias 

et al., 2021). Diseases treatment gap result with significant loss for individuals, their families 

and nations. Treatment enhancement is a main challenge in psychiatric disorders. Globally, the 

community mental health services are forced to reduce treatment gap (Sriramulu et al., 2021). 

In recent years, demand has increased significantly for community mental health services. 

Nurses play a central role in these services (Burr & Richter, 2021). Nursing is a physically and 

emotionally demanding due to high amount of physical and emotional labour required for 

patient care (Baskar & Indradevi, 2021). People with mental health disorders experience 

problems include psychological problems, physical problems and social problems (Deviantony 

& Susanto, 2020). Experiencing different psychological trauma can result with adverse effects 

on survivors, such as poor mental, physical, social and economic outcomes (Dawson et al., 

2021). Many of these people do not ask for care due to lack of mental health knowledge, stigma 

on mental illness and unawareness of available services (Grant et al., 2021). Low community 

awareness on these problems negatively effects cure seeking for mental problems (Gaiha et al., 

2021). 

Comorbidity 

Many people searching for depression health services often have comorbid medical condition 

(King et al., 2021). Cardio-respiratory diseases and diabetes prevalence is increased for mental 

health service users (Sara et al., 2021). People with mental illness and Type 2 diabetes are more 

likely to face diabetes complications compared to general population (Cimo et al., 2020). 

Globally, increasing life expectancy resulted with higher psychiatric services care demands for 

older population which have specific needs with advancing ages (O’Sullivan et al., 2021). 

Ageing is a process involving physical, social, psychological, spiritual and cultural changes. 

Nursing home or community dwelling affect their psychological and spiritual well-being and 
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meaning of life. Healthcare workers’ awareness is important to help to change their experience 

(Aydın et al., 2020). Schizophrenia and bipolar disorder patients have excess mortality partially 

due to high rates of poor controlled and under-treated cardiovascular factors (McGinty et al., 

2021). Tobacco use disorder ratios are 2–3 times higher for people which have serious mental 

illness compared to general population (Siegel et al., 2021). As side effects of common 

psychotropic drugs, sexual dysfunction is a symptom of mental health disorders (Abbasi et al., 

2021). Loneliness and social isolation are significant concerns for people with mental health 

problems (Webber et al., 2021). 

Psychiatric polypharmacy (application of two or more psychotropic medications to a patient) 

has been implemented in challenging illnesses in many cases. Prevalence of psychotropic 

polypharmacy is increasing especially psychiatric patients treated in a community setting. 

Demographics, patient age, gender and psychiatric diagnosis influence the rate and drug 

combinations in polypharmacy (Srikumar et al., 2021). 

Programs And Teams 

Hospitalization rate decrease for registered patients is an important indicator to evaluate the 

effectiveness of community mental health centers (Erşan et al., 2020). Community-based 

mental health care programs are categorised into three types: 1) case management, 2) 

therapeutic and 3) lifestyle. Therapeutic programs were found highly effective in reducing 

psychiatric symptoms in a study of O’Donnell et al., (2021). Case management approaches 

significantly improved psychosocial outcomes. A multidisciplinary team can apply therapeutic 

and psychosocial support which was found most beneficial. 

Many efficient treatments exist for numerous mental disorders, but many individuals do not 

receive adequate treatment instead of its benefits especially racial and ethnic minorities (Stone 

et al., 2020). 

Community mental health teams deliver healthcare for the recovery of people with mental 

illness (Roth et al., 2021). Community mental health rehabilitation teams has an important role 

to support people with complex mental health needs (Chan et al., 2021). 

Responsibility of mental health professionals is to provide best possible quality of care. Family 

is strongly involved in the patient's everyday life (Moen et al., 2021). Roles of family and 

community nursing are different based on the needs of the population (focusing on fragile 

conditions; child and maternal support; prevention and management of chronic diseases) (Conti 

et al., 2021). Family involvement for persons with psychotic disorders is supported by scientific 

evidence, as well as legal and ethical considerations, and recommended in clinical practice 

guidelines (Hestmark et al., 2021).  
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Community mental health teams are a cornerstone of modern mental health care now for 

assessment, diagnosis and care coordination. Teams vary widely in their composition and 

service provision. Within teams there arte variations of roles but the different disciplines’ 

profession-specific work is poorly defined (Walsh et al., 2021). 

Importance of the social work contribution within community mental health services is 

growing. However, little empirical evidence exists about their role in practice.  It must be clearly 

understood and provided with the support to enable social workers to operate to their full 

potential (Abendstern et al., 2021). Social workers have been members of community mental 

health teams for many years. However, a combination of factors has resulted in their removal 

from teams in some areas in recent years (Abendstern et al., 2021). Community mental health 

team staff are vulnerable to burnout and compassion fatigue (Towey-Swift & Whittington, 

2021). 

Technology 

Expanding the technology-enriched mental health services in care reduce clinician demand 

(Lattie et al., 2020). Digital mental health program usage, such as internet-based cognitive 

behavioral therapy, is increasing quality and access to mental health services (Doukani et al., 

2021). These health tools can easily be integrated into patient lives and improve public health. 

Web-based videos and mood-tracking apps positively impact mental health interventions. Prior 

to implementation of these digital tools, understanding which organizations or individuals will 

implement and use these tools is critical. Young people are more familiar to technology (Knapp 

et al., 2021). To increase usability and fit of digital tools to health needs and socio-

environmental context, exploring usability with end-users and identifying uptake facilitators 

and barriers are important (Storm et al., 2021). 

Availability of e–Mental health resources are increasing for severe mental illness experiencing 

people who are users of community mental health services (Williams et al., 2021).  Telehealth-

based services usage in community mental health is a new trend but negative clinician attitudes 

on telehealth is an important barrier acceptance and implementation of telehealth applications 

(McClellan et al., 2020). 

 

Covid 

The coronavirus 2019 pandemic and quarantine produced many uncertainty, fear, and mental 

health risks gloablly (Cypers & Lopez, 2021). This global mental health crisis resulted with a 

focus on community mental health (Myers et al., 2021). Due to the pandemic, communities are 

experiencing multiple stresses with this mental health crisis. Without intervention, it makes 
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stress in long term result with further mental health damage in individuals and communities 

(Lestari & Setyawan, 2021). During the pandemic, social stigmatization of virus infected people 

has also been observed (Choi & Cho, 2021). 

Face-to-face healthcare, including psychiatric provision, must continue despite reduced 

interpersonal contact during the Covid-19 pandemic. Community-based services might use 

domiciliary visits, consultations in healthcare settings, or remote consultations (Cardinal et al., 

2021).  

Others 

Prevalence and incidence of serious mental health conditions are in peak between ages 16–25 

(Cohen et al., 2020). Obesity and overweight youth with serious emotional disturbance rates 

are high (Wykes et al., 2021). Many adolescents applying to community mental health centers 

have comorbidities of externalizing, internalizing and substance use problems (Sheidow et al., 

2021). Nurses play important roles in promoting positive childhood development via early 

interventions to support parenting (Anis et al., 2021). 

Homelessness is an important social problem, it leads to psychiatric illness or vice versa in 

many cases. Accessibility and continuity of psychiatric treatment of most homeless persons 

with mental illness are exceptional option due to their life style (Sriramalu et al., 2021). 

Community implementation of evidence-based practices for Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder is greatly lacking (Sibley et al., 2021). 

 

CONCLUSİONS 

Nurses play a central role in community mental health services. Responsibility of mental health 

professionals is to provide best possible quality of care. Family involvement for persons with 

psychotic disorders is supported by scientific evidence, legal and ethical considerations, and 

recommended in clinical practice guidelines. Digital mental health program usage, such as 

internet-based cognitive behavioral therapy, is increasing quality and access to mental health 

services. Many adolescents applying to community mental health centers have comorbidities 

of externalizing, internalizing and substance use problems. Obesity and overweight youth with 

serious emotional disturbance rates are high. Nurses play important roles in promoting positive 

childhood development via early interventions to support parenting. 
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ABSTRACT 

Cities are central places of environmental change. The incompatible and unmanaged execution 

and realization of environmental change in cities pose a major threat to the infrastructure 

systems that support urban life. In addition, as a result of unplanned urbanization and population 

growth, disaster risk increases for those living in the built environment. While disasters cause 

loss of life in cities, they also cause various damages in places where users spend their lives. In 

summary, the increase in environmental problems negatively affects nature and the quality of 

the environments in which people live. Accordingly, changes become inevitable in rural and 

urban areas. The concept of urban transformation has emerged to reduce the negative effects of 

environmental problems in the urban area and to increase the quality of life in cities. The rapid 

change of landscapes in cities brings the urban transformation and adaptation studies of 

landscape architecture to the topic. Rehabilitation of degraded landscapes is one of the 

responsibilities of the landscape architecture discipline in terms of urban transformation. While 

restoration, planning and management of special and problematic landscapes come to the fore 

as the dominant elements in the rehabilitation of landscapes, it is also necessary to consider the 

planning of cities in a sustainable and ecological way. This study aimed that the ecological land 

planning principles associated with the planning process of urban landscapes and the 

responsibilities of the landscape architecture discipline in terms of the studies to be carried out 

within the framework of these principles. Also, in this research, which was based on the 

compilation method and would be carried out through design-oriented inquiry, suggestions 

were given to contribute to the durability of social-ecological systems (integration of ecological 

and social processes) and adaptation studies that lead to the evaluation of the current situation 

of cities within the framework of the theories and theories of landscape architecture. 

Keywords: Urban area, Disasters, Adaptation, Landscape 
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PEYZAJ MİMARLIĞININ AFET SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE  

ADAPTASYON ÇALIŞMALARINDAKİ ROLÜ 

 

 

 

ÖZET 

Kentler çevresel değişimin merkezi yerleridir. Kentler açısından çevresel değişimin uyumsuz 

ve yönetimsiz yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi, kentsel yaşamı destekleyen altyapı sistemleri 

için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Buna ek olarak plansız kentleşme ve nüfus artışı sonucu 

yapılı çevrede yaşayanlar için afet riski artmaktadır. Afetler kentlerde can kayıplarına neden 

olurken kullanıcıların yaşamlarını geçirdiği mekanlarda da çeşitli hasarlara yol açmaktadır. 

Özetle, çevresel sorunlarındaki artış doğayı ve insanların yaşadıkları ortamların kalitesini 

olumsuz etkilemektedir. Buna bağlı olarak kırsal ve kentsel alanlarda değişiklikler kaçınılmaz 

hale gelmektedir. Kentsel alanda çevresel sorunların olumsuz etkilerini azaltmak ve kentlerde 

yaşam kalitesini arttırmak için kentsel dönüşüm kavramı ortaya çıkmıştır. Kentlerde peyzajların 

hızla değişimi peyzaj mimarlığının kentsel dönüşüm ve adaptasyon çalışmalarını gündeme 

getirmektedir. Değişim geçiren peyzajlara rehabilitasyon uygulanması, kentsel dönüşüm 

açısından peyzaj mimarlığı disiplinin sorumluluklarından biridir.  Özel ve sorunlu peyzajlarda 

onarım, planlama ve yönetim, peyzajların rehabilitasyonunda başat unsurlar olarak ön plana 

çıkarken ayrıca kentlerin, sürdürülebilir ve ekolojik bir şekilde planlanması düşünülmelidir. Bu 

çalışmanın amacını, kentsel peyzajların planlanması süreciyle ilişkilendirilen ekolojik arazi 

planlama ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yürütülecek çalışmalar açısından peyzaj mimarlığı 

disiplinin sorumlulukları oluşturmaktadır. Tasarım odaklı sorgulama yoluyla gerçekleştirilecek 

olan derleme yöntemine dayanan bu araştırmada, peyzaj mimarlığının kuram ve teorileri 

çerçevesinde sosyal-ekolojik sistemlerin dayanıklılığına (ekolojik ve sosyal süreçlerin 

entegrasyonu) ve kentlerin mevcut durumunun değerlendirilmesine kaynaklık eden adaptasyon 

çalışmalarına katkıda bulunmak için önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Kentsel alan, Afetler, Adaptasyon, Peyzaj 
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INTRODUCTON 

Cities are central places of environmental change. The incompatible and unmanaged execution 

and realization of environmental change in cities poses a great threat to the infrastructure 

systems that support urban life (Gulgun et al., 2014). Also, as a result of unplanned urbanization 

and population growth, disaster risk increases for those living in the built environment. While 

disasters cause loss of life in cities, they also cause various damages in places where users spend 

their lives. Altan and Kemper (2010) expressed that The North Anatolian Fault line is one of 

the largest and most active tectonic fault lines in the world. Accordingly, the geography of 

Turkey is located in a risky region in terms of disasters (Arun, 2011; Coplay, 2014: Dedeoğlu, 

2017; Karafaki, 2018). 

 

 
Figure 1: Hurricane Harvey and Disaster, Houston US 2017 Url 1 

 

In studies dealing with disaster and disaster management, it is seen that there are important 

deficiencies in examining social and environmental issues that should be evaluated in terms of 

landscape architecture. In other words, it is necessary to bring up the current point of view of 

research about the reanalysis of areas by questioning the infrastructure and natural systems in 

cities. Disasters in cities can cause serious social and environmental problems. 

The post-disaster adaptation of areas is carried out to protect and strengthen human and 

environmental elements. After disasters occur, the disaster situation itself acts as a catalyst to 

bring areas to a safer position. What is the role of landscape architecture in this process and 

how should it be? How does landscape architecture respond to the potential for post-disaster 

transformation? How can it be better positioned in terms of planning and designing cities in 

terms of professional discipline? 
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Figure 2: İzmir Earthquake, Bayraklı  (Turkey) 2020 Url 2 

 

In this research, which is based on the compilation method through design-oriented inquiry, 

suggestions were synthesized to contribute to the adaptation studies that lead to the durability 

of social-ecological systems (integration of ecological and social processes) and the evaluation 

of the current situation of cities within the theories of landscape architecture. 

In the study, the resilience of social-ecological systems (integration of ecological and social 

processes) was discussed. Moreover, In the study, a design-oriented inquiry was made within 

the scope of research on the role of post-disaster urban transformation and adaptation studies 

and the acceptance of urban transformation in Turkey. The common purpose of the studies 

included in the literature review was the post-disaster urban return in urban areas and the role 

of the landscape architecture profession. It is seen that the studies in this field are in different 

professional disciplines. Studies with post-disaster urban transformation can guide us for re-

planning in urban ecology and innovative applications in landscape applications. In particular, 

our study primarily includes studies on Turkey. 

 

RESULTS 

Today's destruction of nature, climate change, rapid population growth, unplanned and/or 

unmanaged urbanization, environmental problems increase disasters. In this context, not taking 

precautions or ignoring existing problems also increase disaster risks. According to Gundoğdu 

and Ozçep, Disaster (Akgul, 2017): “for humans and other living things; It is a natural or 

human-induced phenomenon that interrupts normal life and social activities, causes physical, 

social, cultural and economic losses in society and cannot be overcome by the affected 

community”. 
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Disaster types were grouped under two headings as natural disasters and man-made disasters. 

When natural disasters were considered around the world, it was seen that 28 of 31 natural 

disasters were meteorological disasters (Afad, 2020). 

 
Table 1 Table of Disaster Types Observed in the World 

Geological Disasters Climatic Disasters Biological 

Disasters 

Social Disasters Technological 

Disasters 

Earthquake heat wave Erosion Fires Mining accidents 

Landslide cold wave Forest fires Wars Biological, nuclear, 

chemical accidents 

Rockfall                Drought Epidemics Migrations Industrial accidents 

Volcanic eruptions Hail Insect 

infestation 

 Transportation 

accidents 

Mud Streams Tornado    

Tsunami Lightning    

 Hurricane    

 Flood    

 Snowslide    

 Heavy snowfalls    

 Fog    

 Forest fires    

 Air pollution    

 

Post-Disaster Urban Transformation 

The concept of urban transformation has emerged to reduce the negative effects of 

environmental problems on cities and to increase the quality of life in cities. Robert L. Thayer 

Jr. (1996) in his book 'Gray World, Green Heart: Technology, Nature, and the Sustainable 

Landscape', were questioned the contrasts between nature and the city and the use of technology 

(eg, durability in high-rise buildings) in our daily lives (Francis, 1996). The components of the 

physical environment, social environment and economic environmental quality are indicators 

of urban quality of life (Kalaycı Önaç, 2017). According to Keleş (2008), the urban 

transformation was defined as “the renewal of squatter communities consisting of outdated 

urban sections and illegal structures” (Saçlı, 2019). 

Keleş (2008) grouped urban transformation methods according to the realization of three 

objectives. These are defined as cleaning insufficient areas, developing other regions that are 

underdeveloped compared to city centers, and increasing the possibilities of local governments 

in city centers (Kalaycı Önaç, 2017; Dinçtürk et al., 2020; Okutan and Çavuş, 2020; Angell, 

2014). Ozden (2011) highlighted that the main objectives of urban transformation; are physical 
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and environmental purposes, economic purposes, social goals and cultural goals (Karafaki, 

2018). These are: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In summary; While urban transformation provides safe houses against the risk of earthquakes, 

it is necessary to create quality living spaces on the other hand. Again, the transformation 

system provides the reorganization of the problematic areas of the cities. Crowded districts, 

districts with very little green space, and neighborhoods with missing equipment areas also give 

a new face. In short, transformation provides an opportunity to reorganize cities. ( Kato et al., 

2014) 

It is to transform the dysfunctional, neglected and depressed areas 

into better quality regions, eliminate the infrastructure problems, to 

prevent the construction of slums, which is a problem in the cities, 

and transform the environmental conditions into the quality and 

livable areas through rehabilitation. 

Physical 

and 

environmen

tal purposes 

It is to attract investors to these regions by stimulating the economy 

with an economic development approach, creating job opportunities, 

employment and commercial areas. 

Economic 

purposes 

Social 

purposes 
It is the prevention of unplanned urbanization, in other words 

problematic areas, without victimizing the people living in the urban 

transformation processes. 

 

It is the protection of the areas to be protected in the landscapes, the 

realization of the transformation according to the original identities 

of the cities and the provision of sustainability. 

Cultural 

purposes 

The main objectives of urban transformation 
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Figure 3: url3 

 

 
Figure 4: Yeni Mahalle Urban Transformation Project (Url 4) 

 

 

CONCLUSION 

Landscape architect Ian McHarg emphasized the importance of the relationship between nature 

and human in his book 'Design and Nature'. Interventions and changes applied to nature increase 

environmental problems. The increase in environmental problems causes disasters. Disasters 

are inevitable, but it is possible to be protected from harm by taking necessary precautions. 

Decisions should be taken by the administrations to increase open green areas in the zoning 

plans. Green zones should be increased. Continuity should be established by providing links 

between green areas and green belts in cities. In case of disasters due to the effects of climate 

change, infrastructure should be developed in cities. Planning and design should be done with 

plants, which are natural living environments in cities. 
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ÖZET 

Yaşadığımız şehirlerde ve şehirlerarasındaki ulaşımın gelişmesiyle birlikte doğa ve peyzaj 

üzerinde olumsuz etkilerde artmıştır. Otoyollar, yoğun olarak kullanılan diğer ana yollar ve 

büyük demiryolları yaban hayatı için aşılmaz engeller oluşturmaktadır. Bu engeller, 

popülasyonların uzun vadeli hayatta kalması için koşulları sağlayamayan daha küçük ve 

karşılıklı olarak izole edilmiş adalara ayırmaktadır. Peyzajın parçalanması olarak adlandırılan 

bu süreç, giderek daha ciddi bir tehdit haline gelmektedir. Peyzaj boyunca yaban hayatının 

hareketi, hem günlük ihtiyaçları hem de uzun vadeli ve mevsimsel talepleri karşılama 

konusunda popülasyonun hayatta kalması için temel koşuldur. Çünkü parçalanmanın 

popülasyonlar üzerindeki olumsuz etkisi, habitatlarda değişikliklere neden olan iklim 

değişikliği koşulları ile önemli ölçüde artmaktadır. Bu durum, hem bireylerin hem de 

popülasyonların yaşam alanlarını yaşam kalitelerini yok etmektedir. Halbuki biyoçeşitliliği 

sağlayan hayvan popülasyonları ve bitki türleri çeşitliliğinin fazla olması ekosistemi dengede 

tutarak dünyamızı yaşanabilir bir hale getirmektedir. Özellikle karayolu peyzajında 

biyoçeşitliliğin korunması ve yaban hayatı için köprü oluşturmak önemlidir. İnsanların 

kentleşme ve ulaşım alt yapılarını oluşturdukları alanlarda diğer canlıların da göç etme, barınma 

gibi ihtiyaçları engellememelidir. Bu araştırmanın amacı yaban hayatı köprüleri, işlevleri ve 

biyoçeşitlilik açısından ve peyzaj planlamadaki önemine değinmektir. 

Anahtar Kelimler: Biyoçeşitlilik, Karayolu Peyzajı, Popülasyon, Yaban Hayatı 
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THE FUNCTIONS OF WILDLIFE BRIDGES AND THEIR IMPORTANCE IN 

TERMS OF BIODIVERSITY 

 

 

ABSTRACT 

We live in cities where are the development in transportation and interurban, the negative 

effects on nature and landscape have increased. Highways, other heavily used large roads, and 

large railways constitute insurmountable barriers to wildlife. These barriers divide them into 

smaller and mutually isolated islands that cannot provide the conditions for the long-term 

survival of populations. This process, called landscape fragmentation, is becoming an 

increasingly serious threat. Because the negative impact of fragmentation significantly 

increases with climate change conditions causing changes in habitats. This situation destroys 

the living spaces and quality of life of both individuals and populations. However, the high 

diversity of animal populations and plant species that provide biodiversity makes our world 

livable by keeping the ecosystem in balance. It is important to protect biodiversity and create 

bridges for wildlife, especially in the highway landscape. In areas where people formed 

urbanization and transportation infrastructures, it should not prevent other living beings' needs 

such as migration and shelter. This study aimed to touch on wildlife bridges, their functions and 

their importance in terms of biodiversity and landscape planning. 

Keywords: Biodiversity, Highway Landscape, Population, Wildlife 
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1. INTRODUCTION 

The excessive and unconscious use of natural resources, depending on the increase in the world 

population and the social developments experienced after the industrial revolution, caused the 

ecological balance to deteriorate and environmental problems to increase rapidly Especially 

road transportation and network have shown a great improvement with the increase in the 

number of vehicles in line with the social conditions and needs because of the increasing 

population. However, highways, other heavily used main roads and major railways pose 

insurmountable barriers to wildlife.  

The increase in the number of highways/railways built to meet the transportation needs of 

people in a fast, safe and comfortable way ( and therefore the gradual increase in the area 

covered by the roads) creates significant problems for natural habitats and wild animals. Some 

of these problems are: 

 Changing the natural topography of the lands, 

 The fragmentation of natural habitats over time by dividing due to roads, 

 The narrowing of the feeding living and breeding areas of wild animals, 

 Roads create a barrier effect, preventing the passage of wild animals between habitats and 

affecting their migration behaviours. (Coffin, 2007; Eker et al., 2010; Gül and Gül, 2021; 

Tercan, 2017; Zeybek et al., 2021). 

Intercity roads, which are one of the most important requirements of human civilisation, can 

cause serious damage to habitats depending on where they are established. The movement of 

wildlife across the landscape is essential for population survival, meeting both daily needs, 

long-term and seasonal demands (Interreg Europe, 2021). On the contrary, transport networks 

divide habitats into smaller and mutually isolated islands that do not provide the conditions for 

the long-term survival of populations, causing fragmentation of the landscape seen as a serious 

threat. The wildlife crossings planned to minimise this problem help to stop the loss of 

biodiversity and to reduce the stress on the species by serving to preserve the integrity of the 

ecosystem as much as possible (Zeybek et al., 2021). 

The high diversity of animal populations and plant species that provide biodiversity makes our 

world liveable by keeping the ecosystem in balance. Therefore, within the scope of this 

research, the focus is on wildlife bridges, their functions and their importance in terms of 

biodiversity. 
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2. CONCEPTS OF WILDLIFE, BIODIVERSITY AND HABITAT FRAGMENTATION 

The concepts of wildlife, biodiversity and habitat fragmentation are tried to be explained below. 

2.1. Wildlife 

Wildlife is defined as a life unity (bio synonym) formed by plant and animal communities living 

in a habitat (biotope) without human intervention (Özkan, Coşkun Hepcan and Hepcan 2015). 

Wildlife has much importance in terms of vital, scientific, economic, recreational and touristic, 

aesthetic, spiritual and ethical aspects (Özkan, Coşkun Hepcan and Hepcan 2015; Chandrakar, 

2018). 

Vital importance: In the context of protecting ecological balances and cycles, the protection of 

food chains and webs is directly dependent on the protection of wildlife. In this way, life in the 

biosphere can be made sustainable in the long term (eg, the protection of predators at the top of 

the food chain and their ability to function). 

Scientific importance: Scientific information obtained from wild species is in the position of 

guide in illuminating the past/future of the earth (For example, the use of venom of some snake 

species in the production of strong painkillers used in cancer treatment). 

Economic importance: Wild plants and animals contribute to the country’s economy (providing 

nutrition, shelter, clothing, treatment and raw materials in various industries). 

Recreational and touristic importance: In addition to wildlife watching, observations and 

research opportunities in cities, wildlife tourism can be done (eg Kenya and the Republic of 

South Africa). 

Aesthetic importance: Wildlife is a source of inspiration for artists; writers, painters, poets, etc., 

societies, cultures and civilisations with its visual qualities (eg., cave paintings). 

Spiritual and ethical importance: Considering some animals as sacred or people’s attitudes 

towards their use/protection are among the areas of interest and discussion of “Environmental 

Philosophy”. 

2.2. Biodiversity 

Biodiversity refers to the diversity of animals, plants and all other living creatures. In other 

words, it is expressed as an ecosystem, biome or the diversity of life forms all over the world 

(National Geographic, 2021). It is also mentioned as a whole consisting of genes, species, 

ecosystems and ecological events in a region (Selim et al., 2015). 

It is of great importance to protecting biodiversity as it contributes significantly to the integrity 

of the ecosystem and ecological processes (Gordon et al., 2009). No matter how small the 

species is in biodiversity, each species has an important role and contributes to the increase of 

ecosystem productivity. The higher the biodiversity in an ecosystem, the higher the productivity 
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of the ecosystem. As biodiversity increases, material circulation and energy flows in 

ecosystems become more efficient. Conversely, when biodiversity in an ecosystem decreases, 

ecosystem services decline. However, the productivity of the ecosystem is valid if the increase 

in biodiversity and the balanced interaction between the species that make up the diversity. 

Healthy ecosystems are better to withstand and recover from a variety of disasters. For this 

reason, it is of great importance to protecting the diversity of wildlife. While more plant species 

means more crop variety, greater species diversity ensures natural sustainability for all life 

forms. The ecological health of a region is stable and balanced in proportion to the diversity of 

species in that region (Miller, 2005). 

2.3. Habitat fragmentation 

Habitat fragmentation is defined as the occurrence of a change in an organism’s preferred 

environment (habitat)that causes population fragmentation and ecosystem degradation (Sahney 

et al., 2010) In this context, urbanisation and industrialisation are generally the most important 

factors in the fragmentation landscape and habitats and the disruption of natural ecological 

processes (Hepcan, 2008; Özkan, Coşkun Hepcan, & Hepcan, 2015). As a result of these 

factors, the roads established to meet the increasing transportation needs of people affect the 

habitats in terms of their location, density, impact zones and permeability (Forman et al., 2003). 

 Location of the Road; It is important as it affects the habitats, living species, topography and 

river connections found in the road ecology. 

 Road Density; It is the length of the road per square kilometre. The higher the road density, the 

greater the fragmentation of natural areas and traffic accidents. 

 Road Impact Zone; It is the area where the traffic density on a road causes ecological effects in 

its surroundings. For instance, in its simplest form, the width of the road covers 30 meters from 

the roadside while the area it affects can reach 400 meters. 

 Permeability of the Road; The crossing points on the highways and the areas are connected. 

The density and number of these points increase the permeability of highways. This permeable 

structure reduces the impact of habitat fragmentation. 

There are several negative effects of roads breaking down natural habitats over time. 

Constriction of habitat due to fragmentation; causes a significant change in the way of life and 

behaviour of each living creature in the natural system, such as nutrition, shelter, mating and 

reproduction. This situation brings with it undesirable consequences such as the deterioration 

of natural balances in the living space. Local extinctions may also occur when the species in 

the population cannot find each other, together with these negativities that may occur in the 

habitat as a result of the fragmentation and shrinkage of habitats (Gül and Gül, 2021). 
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Disintegration in natural areas causes smaller populations to form here and become more 

sensitive to extinction (Aslım et al., 2012). As a result of the decrease in the connectivity of 

habitats with each other, problems arise in wildlife gene flow (Erzin, 2019). 

 

3. WILDLIFE BRIDGES (WILDLIFE CROSSINGS, ECOLOGICAL BRIDGES…) 

Wildlife bridges, wildlife crossings or ecological bridges can be defined as a connection point 

for wildlife between artificial obstacles such as dams, roads and railways. It is also known as a 

habitat corridor or a green corridor (History Hub, 2021). 

The primary purpose of any wildlife crossing is to preserve the ecological functionality of the 

landscape for the species for which it is designed. Ecological design parameters such as 

vegetation types, moisture regime, slope, rock structure, presence of microhabitat and line of 

sight along the structure are important factors to be considered in achieving this goal. The most 

important factor is that the passages are visible, perceptible and learnable by animals (USDA, 

2021). 

Ensuring the mobility and access of wildlife on divided roads, increasing the visual landscape 

quality of the road, ensuring the sustainability of natural ecosystem services in the natural 

environment of the road (Climate regulation, contributing to the water and nutrient cycle, 

reducing noise, regulating water, air and soil quality, etc.,), providing a corridor function by 

establishing a connection between the habitats that are located on the road, and to provide 

possible injuries and deaths by reducing the accident risk of wild animals crossing the road are 

among the main purposes of wildlife crossings (Gül and Gül, 2021). 

Wildlife crossings provide safe passage of animals through man-made barriers that cause 

habitat divisions, with tunnel or bridge applications. 

In the English literature, tunnel applications are referred to as “wildlife tunnels”, and bridge 

applications as “green bridges / ecological bridges”. These applications are mostly necessary 

for large animals or animals that move in herds. In order to support the mobility of different 

animal species, different methods have been developed considering the behavioural, genetic 

and morphological characteristics of animals. For example, applications such as “canopy 

bridge” for some monkey and squirrel species, canals for reptiles, amphibians and small animals 

such as hedgehogs, otters, badgers, and green roofs for birds, butterflies and winged insects are 

units that support fauna mobility in areas occupied by human structures that cause habitat 

division (Zeybek et al., 2021). 

Sample measures for wildlife crossings are shown in Table 1 and Table 2. 
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Table 1. General Guidelines for Minimum and Recommended Dimensions of Wildlife Overpass Designs 

(Clevenger and Huijser 2011) 

Type Usage Species & Groups Dimensions: 

Minimum 

Dimensions: 

Recommended 

 

Landscape 

bridge 

Wildlife 

only 

All wildlife species Amphibians 

(if adapted) 
W: 230 ft 

(70 m) 
W: >330 ft 

(>100 m) 

Wildlife 

overpass 

Wildlife 

only 

Large mammals High-mobility 

medium-sized mammals Low 

mobility medium-sized mammals 

Small mammals Reptiles 

Amphibians (if adapted) 

 

 

W: 130–165 ft 

(40–50 m) 

 

 

W: 165–230 ft 

(50–70 m) 

Multi-use 

overpass 

Mixed use: 

Wildlife & 

Human 

activities 

Large mammals High-mobility 

medium-sized mammals Low 

mobility medium-sized mammals 

Small mammals Amphibians (if 

adapted) Reptiles 

 

W: 32 ft 

(10 m) 

 

W: 50–130 ft 

(15–40 m) 

Canopy 

crossing 

Wildlife 

only 

Semi-arboreal mammals —  

 
 

Table 2.  General Guidelines for Minimum and Recommended Dimensions of Wildlife Underpass Designs 

(Clevenger and Huijser 2011) 
Type Usage Species & Groups Dimensions: Minimum Dimensions: 

Recommended 

 

Viaduct or 

flyover 

Multi-purpose All wildlife species There are no minimum 

dimensions. Structures are 

generally larger than the 

largest wildlife underpass 

structures 

There are no recommended 

dimensions. Structures are 

generally larger than the 

largest wildlife underpass 

structures 

Large mammal 

underpass 

Wildlife only Large mammals High-mobility medium-sized 

mammals Low mobility medium-sized mammals 

Semi-arboreal & semi-aquatic mammals 

(adapted) Small mammals Amphibians (adapted) 

Reptiles 

 

W: 23 ft 

(7 m) 

Ht: 13 ft 

(4 m) 

 

W: >32 ft 

(>10 m) 

Ht: >13 ft 

(>4 m) 

Multi-use 

underpass 

Mixed use: 

Wildlife & Human 

activities 

Large mammals High-mobility medium-sized 

mammals Low mobility medium-sized mammals 

Semi-arboreal & semi-aquatic mammals 

(adapted) Small mammals Amphibians (adapted) 

Reptiles 

W: 16.5 ft 

(5 m) 

Ht: 8.2 ft 

(2.5 m) 

W: >23 ft 

(>7 m) 

Ht: >11.5 ft 

(>3.5 m) 

Underpass with 

waterflow 

Wildlife and 

drainage 

Large mammals High-mobility medium-sized 

mammals Low mobility medium-sized mammals 

Semi-arboreal mammals (adapted) Semi-aquatic 

mammals Small mammals & amphibians Semi-

arboreal mammals & reptiles (adapted) 

W*: 6.5 ft 

path 

(2 m) 

Ht: 10 ft 

(3 m) 

*Width will be dependent on 

width of hydrologic 

channel in crossing 

W*: >10 ft 

path 

(>3 m) 

Ht: >13 ft 

(>4 m) 

*Width will be dependent on 

width of hydrologic 

channel in crossing 

Small to 

medium-sized 

mammal 

underpass 

Wildlife and 

seasonal drainage 

High-mobility medium sized mammals 

(adapted) Low mobility medium- sized 

mammals Semi-aquatic mammals (adapted) 

Small mammals Amphibians (adapted) Reptiles 

Same as 

recommended 

dimensions 

Size selection is based on 

the target species needs or 

connectivity objective at the 

site. 

W: 1-4 ft 

(0.3–1.2 m) 

Ht: 1-4 ft 

(0.3–1.2 m) 

OR 

1 – 4 ft 

diameter 

(0.3–1.2 m) 

Modified 

culvert 

Wildlife and 

drainage 

High-mobility medium-sized mammals 

(adapted) Low mobility medium- sized 

mammals Semi-aquatic mammals Small 

mammals Reptiles (adapted) Amphibians 

W: 1.5 ft 

(0.5 m) 

Clearance: >3 

ft 

(>1 m) 

W: >3 ft 

(>1 m) 

Clearance: >4 

ft 

(>1.5 m) 

Amphibian and 

reptile tunnel 

Wildlife only Amphibians Low mobility medium- sized 

mammals (adapted) Semi-aquatic (adapted) 

Small mammals & reptiles (adapted) 

Dimensions vary depending 

on target 

species or taxa or local 

conditions. 

Tunnels range from 1–3 ft 

(0.35–1 m) in diameter 

Dimensions vary depending 

on target 

species or taxa or local 

conditions. 

Tunnels range from 1–3 ft 

(0.35–1 m) in diameter 
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Wildlife crossings have an extremely important role in biodiversity management. Some of those 

are; 

 To prevent the isolation of fragmented flora and fauna populations due to intercity 

transportation lines and to ensure that the gene pool of species remains healthier by supporting 

genetic diversity, 

 In terms of animal species, to protect and maintain the interaction between individuals. To 

prevent genetic deterioration that may be caused by inbreeding,  

 Ensuring that the most basic behaviours of animals such as shelter, mating, access to food and 

water source are maintained by trying to restore the disrupted mobility between divided 

ecosystems, 

 To increase the chance of pollination of rare and endemic plants and to protect the spreading 

area, in the transition from one nature reserve to another, with the help of green bridges designed 

with sufficient width, 

 To prevent traffic accidents involving animals (Zeybek et al., 2021). 

 

4. FACILITY OF WILDLIFE CROSSINGS ON HIGHWAYS 

4.1 Site Selection 

The effectiveness of ecological gateways is directly proportional to their placement in the right 

place (Glista et al., 2009). In areas that are not selected correctly, it will not provide the expected 

potential benefits since wild animals do not use the structures (Ruediger, 2001). Many methods 

are used in the selection of ecological bridges, from wildlife-vehicle accidents to monitoring 

animals with transmitters. However, these methods are both costly and take a long time. For 

this reason, GIS (Geographical Information System) based models are used to determine the 

potential locations of ecological gateways (Özcan, 2021). 

4.2. Planning and Design 

A holistic and ecological approach should be adopted in the general planning and design of 

highways in a way that will ensure the continuity of not only technical infrastructure and 

superstructure, transportation comfort, access, traffic safety, but also landscaping, wildlife, 

landscape quality, ecosystem services of natural areas. Planning and design processes should 

be organised by associating them together (Gül and Gül, 2021). 

Each ecological structure that is considered to be established on the road route requires a special 

design. Therefore, factors such as the current condition of the road, the potential status of the 

surrounding landscape, the shape, width, length of the ecological structure, compatibility with 

the local landscape, vegetation and habitats, soil depth and bedrock type, shielding and fence 
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formation, target species be considered, other users of green structures (pedestrians, 

equestrians, cyclists), benefits of ecosystem services (e.g. pollination, cultural heritage, 

recreation and tourism, aesthetic experience, water management, wild species diversity), 

engineering of structures, drainage and water (e.g. ponds), the ease and cost of 

maintenance/management, the location of wildlife access and exit from the bridge, visual 

landscape, lighting, etc., are taken into account (Natural England, 2015). 

4.3 Structural Features 

The characteristics of wildlife crossing structures according to their types are given in Table 3. 

 
Table 3. Common Types of Wildlife Crossing Structures (Wildlife Crossings Toolkit, 2021) 

Category Definition Shape 

 

Wildlife crosses OVER the traffic 

Wildlife Overcrossing A grade separation structure 

designed to allow wildlife to cross 

over an intersecting roadway. It is 

usually covered with vegetation. 

Also called ecoduct, wildlife bridge, 

green bridge, biobridge, or wildlife 

overpass. The largest overcrossings 

may be called landscape connectors. 

 

Tunnel The roadway bores through a 

substantial amount of earth, allowing 

undisturbed vegetation and soil on 

top. 

 

   

Wildlife Crosses UNDER the traffic 

Wildlife under pass: Bridge Animals pass under an intersecting roadway through a bridge. A bridge forms part 

of the roadway and is usually at least 20’ long. 

Single span bridge The structure rests on abutments 

with no intermediate support 

columns. Also calledopen span 

bridge.  

Multiple span bridge One or more intermediate support 

columns between abutments. 

 
Viaduct Long, multiple-span bridge 

 
Causeway Same as viaduct, only often over 

wetlands. 
 

 

4.4 Planting Design 

The factors to be considered in planting applications to be carried out on ecological bridges are 

as follows: 

 Nature-based solution-oriented structural and plant application projects should be considered 

together during the highway design project process. Plants to be used in ecological bridges 

should be planted using natural and drought-resistant plant species (herbaceous, ground cover, 

shrubs and trees) found in the living area around the road. 
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 In the planting design, data on the natural plant tissues, plant species, distribution, area covered, 

and the relationship between target animal species and plant species (nutrition and shelter 

characteristics) should be obtained. 

 During the transition of wildlife, the arrangements on the bridge should be considered to show 

similarity to the natural texture and vegetation in its immediate vicinity. As the wild animal 

must adopt the bridge and not be alienated. 

 In the planting design, dense trees and bushes should be installed on the sides of the ecological 

bridge, and open areas with grass and smaller plant species should be preferred in the middle 

area. Vegetative arrangements should be made so that the entrances and exits of the bridge can 

be easily perceived by wild animals. 

 Species with edible fruit characteristics that will contribute to the nutrition of wild animals can 

be preferred. 

 Natural materials such as tree stumps, rocks of different sizes, stones, pebbles, pine bark, etc., 

can be used on the bridge and in the crossing corridors to harmonise with the natural texture 

along with the plant arrangements (Gül and Gül, 2021). 

 

5. THE STATUS OF WILDLIFE BRIDGES IN THE WORLD AND TURKEY 

The first examples of ecological bridges in the world are found in European countries and North 

America. The first ecological bridge in Europe was built in France in the 1950s, and the largest 

one, with a length of 1600 metres, “Natuurbrug Zanderij Crailoo” was built in the Netherlands. 

These ecological bridges provide a safe passage for deer, wild boar and other mammals as well 

as the endangered European badger (Van Wieren and Worm, 2001; Chilson, 2003). In 1989, a 

green bridge 42.5m wide and 32m long was built in Baden-Württemberg, Germany. Many 

wildlife crossings were built in Germany, especially in the 2000s (International Database and 

Gallery of Structures, 2021). Tunnels created under interurban roads in 1985 to support the 

mobility of the mountain opossum (Burramys parvus), an endemic animal of Southeastern 

Australia, which was endangered in the 80s, provided a proven increase in its population 

(Mansergh and Scotts, 1989). There are 24 wildlife overpasses on the Trans-Canada Highway 

passing through Banff National Park in the Central Rocky Mountains in Alberta, Canada 

(Tercan, 2017). 

Turkey is among the richest countries in the world in terms of flora and fauna. Among the main 

reasons for this situation, the diversity of the topographic structure in Turkey and the presence 

of representations of three floristic regions within the country’s borders come to the forefront. 

These regions are the Mediterranean, Irano-Turanian and Euro-Siberian flora regions. These 
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environments, which are represented by various life associations, allow many species to live 

(Zeybek et al., 2021). Turkey can be compared with the European continent alone in terms of 

the richness of biological diversity. More than80% of the plant and animal species of the 

European continent are represented in Turkey. There is a very rich fauna and flora in Turkey, 

consisting of more than 11000 plants, 162 mammals, 460 birds, 716 fish and 141 reptile species 

(Tercan, 2017). It is seen that wildlife bridges are of great importance in Turkey, which is in an 

important position in terms of biological diversity. 

The first ecological bridge in Turkey was built in 2009 on the Adana-Gülek Pass, located on 

the highway connecting the Mediterranean Region to the Central Anatolia Region, with the 

coordination of the General Directorate of Forestry and the General Directorate of Highways, 

in order to prevent the division of wildlife and contribute to biological diversity (Haksever, 

2015; Özcan, 2021). 

New ecological bridges have been built in different locations on the North Anatolia Highway 

in Istanbul, on the Istanbul-Izmir Highway in Manisa and on the Izmir-Cesme Highway in Izmir 

(Özcan, 2021). There are also ecological bridges under construction (e.g. between Guzelbahce 

and Urla intersections, between Karaburun and Zeytinler intersections, Malkara and Canakkale 

highway, etc.) (Gül and Gül, 2021). 

 

6. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Every living creature has an extremely important place in the ecosystem. A species that 

disappears from the system will start a chain reaction that affects other species. In this context, 

it is obvious that each individual in the ecosystem is extremely important. The danger that may 

occur with the complete extinction of a species can affect not only regions but the whole world.  

The future of the bio-environment, which is endangered as a result of anthropogenic effects, is 

an important issue of our time. The increase in transportation networks established to meet the 

transportation needs of people in a fast, safe and comfortable way continues to pose a threat to 

natural habitats and wild animals. In addition, as these roads do not create absolute barriers for 

animal crossings and wildlife crossings are not taken into account in the preparation of highway 

projects, road crossings of wild animals seriously endanger traffic safety. In order to prevent 

these dangers, wildlife areas should be taken into account while preparing highway projects, 

and wildlife should be investigated in the relevant highway corridor. Habitat fragmentation and 

animal-vehicle conflict will be prevented by predetermining animal migration routes and 

crossing points and establishing suitable wildlife crossing structures according to animal 

species. 
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The development of wildlife crossings is critical to reducing their negative impact on wildlife 

movement and ecosystem connectivity, sustaining animal populations and sustaining essential 

ecosystem processes (Beyer et al., 2016). Therefore, it is of great importance for the protection 

of biodiversity to establish international standards on wildlife crossings or to establish a 

universal planning and design guide, and to include landscape architects in the planning team. 
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ÖZET 

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hibe programları önemli rol 

oynamaktadır. Kırsaldan kentlere göç dalgasının yıllar içersinde azaltılması ya da kırsaldaki 

tarımsal faliyetlerin devam etmesi için ise gençlerin tarımsal faaliyetlere özendirilmesi ve 

desteklenmesi son derece önem arz etmektedir. Genç Çiftçi Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin 

desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve 

kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik 

hazırlanan projelerin desteklenmesi kapsamında 2016 yılında başlatılmıştır. Genç Çiftçi Projesi 

ile toplam 47.775 genç çiftçiye toplam 1.433 milyon TL hibe desteği verilmiştir. 2016-2018 

döneminde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri için 1.117 milyon TL, arıcılık ve 

kanatlı projeleri için 182 milyon TL ve bitkisel üretim projeleri için 134 milyon TL ödeme 

yapılmıştır. Bu araştırmada, Genç Çiftçi Projesi'nin Siirt ilinde 2016-2018 yılları arasındaki 

uygulamasının çeşitli yönleriyle ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada, Tarım ve 

Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü'nden elde edilen veriler ve projeden yararlanan genç 

çiftçilerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Pandemi nedeni ile 20 genç çiftçi ile telefonda 

görüşme gerçekleştirilmiştir. 2016-2018 yılları arasında gerçekleşen Genç Çiftçi Projesi ile Siirt 

ilinde 553 genç çiftçiye 16.59 milyon TL ödenmiştir. Görüşülen çiftçiler Genç Çiftçi Projesi 

desteğinin gelir düzeylerinde artışa neden olmadığını ve gençleri tarımsal faaliyete 

özendirmediğini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Genç Çifçi Projesi, tarımsal destekler, kırsal kalkınma, tarımsal 

girişimcilik. 
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EXAMINING OF THE YOUNG FARMER PROJECT SUPPORT IN SIIRT 

PROVINCE 

 

 

ABSTRACT 

Grant programs play an important role in ensuring the sustainability of agricultural activities. 

It is extremely important to encourage and support young people in agricultural activities to 

reduce the migration wave from rural to urban areas over the years or to continue agricultural 

activities in rural areas. The Young Farmer Project was initiated by the Ministry of Agriculture 

and Forestry in 2016 within the scope of ensuring sustainability in agriculture, supporting the 

entrepreneurship of young farmers, raising the income level, creating alternative income 

sources, and supporting the projects prepared for agricultural production in rural areas that will 

contribute to the employment of the young population in the countryside. With the Young 

Farmer Project, a total of 1,433 million TL grant support was given to 47,775 young farmers. 

In the 2016-2018 period, 1,117 million TL was paid for bovine and ovine breeding projects, 

182 million TL was paid for beekeeping and poultry projects, and 134 million TL was paid for 

plant production projects. This study, it is aimed to reveal the various aspects of the 

implementation of the Young Farmer Project in Siirt between the years 2016-2018. In the study, 

data obtained from The Ministry of Agriculture and Forestry Siirt Provincial Directorate and 

data obtained from young farmers benefiting from the project. Due to the pandemic, phone calls 

were made to 20 young farmers. With the Young Farmer Project realized between 2016-2018, 

16.59 million TL was paid to 553 young farmers in Siirt. The interviewed farmers stated that 

the support of the Young Farmer Project did not increase their income levels and did not 

encourage young people to engage in agricultural activities. 

Keywords: Young Farmer Project, agricultural supports, rural development, agricultural 

entrepreneurship. 
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GİRİŞ 

Tarım sektörü kendine özgü özellikleri sebebiyle birçok risk ve belirsilikle karşı karşıyadır. Bu 

nedenle de dünya genelinde tüm ülkelerde tarım sektörüne farklı yöntemlerle ve farklı 

miktarlarda destek verilmektedir. Ülkemizde tarımsal destekler yanında kırsal yatırımları 

destekleyen değişik hibe programları sıklıkla uygulanmaktadır. Gençler tarım sektöründe 

geleceklerinin olmadığına inandıkları ve kentte daha iyi bir yaşam beklentisi içerisinde 

oldukları için kırdan kente göç etmektedirler. Bu göç nedeniyle tarım nüfusu da hızla 

yaşlanmaktadır. Gençleri kırsal alanda kalmalarını sağlamak ve tarımsal üretimi devam 

ettirmelerini sağlamak için desteklenmeleri önem taşımaktadır (Çağlayan ve ark., 2020). Kırsal 

kalkınma programları ise bu noktada kırsal alanlarda yaşayan tarım üreticilerinin gelirlerinin 

yükseltilerek refah düzeylerinin artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve 

kırsal alanlardan kentlere artan göçün önlenmesinde önemli bir müdahale aracı olarak 

kullanılmaktadır (Demirbük ve Ayyıldız, 2021).  

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı 2016/ 8540 

sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Program 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde üç yıl olarak belirlenmiştir ve 

program kapsamında genç çiftçilere proje karşılığı 30.000 TL karşılıksız destek verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Genç çiftçi olarak; 40 yaş altında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen 

ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişiler esas alınmıştır. Genç Çiftçileri 

Destekleme Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından, tarımda sürdürülebilirliğin 

sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, 

alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı 

sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik hazırlanan projelerin desteklenmesi 

amaçlarıyla başlatılmıştır. Program kapsamında hayvansal üretime yönelik olarak; büyükbaş ve 

küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı (serbest sistem) ve ipekböceği 

yetiştiriciliği, bitkisel üretime yönelik olarak; kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve 

dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, 

yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 

yönelik olarak; tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi 

işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım  uygulamalı bitkisel ve 

hayvansal üretimi, coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konuları desteklenmiştir. 2016 yılında 

449.090.297 TL bütçe ile 14.978 genç çiftçi, 2017 yılında 482.010.000 TL bütçe ile 16.067 

genç çiftçi, 2018 yılında 501.900.000 TL bütçe ile 16.730 genç çiftçi desteklenmiştir. Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçileri Desteklenmesi Programı ile toplam 47.775 
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genç çiftçiye uyguladıkları projeler için 1.433.000.297 TL destekleme ödemesi 

gerçekleştirilmiştir (TOB, 2022a). 

Genç Çiftçileri Destekleme programının değerlendirilmesine yönelik olarak farklı illerde bazı 

çalışmalar yapılmıştır (Doğan ve ark., 2018; Sarı Gedik, 2019; Alkan ve Özkan, 2020; Yılmaz 

ve Keskin, 2020; Çağlayan ve ark., 2020; Beşen ve ark., 2021). Ancak bu çalışmaların il ve 

bölgeler bazında sürüdürülmesi programının etkinliğini ortaya koymak açısından önemli 

katkılar sağlayabilecektir. Bu araştırmada, Genç Çiftçi Projesi'nin Siirt ilinde 2016-2018 yılları 

arasındaki uygulamasının çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini, Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü’nden elde edilen 

veriler ve Genç Çiftçi Projelerinden 2018 yılında faydalanan genç çiftçilerden anket yöntemiyle 

elde edilen veriler oluşturmaktadır. Pandemi nedeniyle telefonda 20 genç çiftçi ile anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının oluşturulmasında benzer çalışmalardan 

faydalanılmıştır. Anket formunda kişisel bilgileri kapsayan sorular (cinsiyet, yaş, öğrenim 

durumu, medeni durum, çocuk sayısı, hanede yaşayan kişi sayısı, hanehalkı tiplerine göre 

hanehalkı sayısının dağılımı), Genç Çiftçi Proje destekleme türlerinin dağılımını, Genç Çiftçi 

Projesinden haberdar olma kaynaklarını ve Genç Çiftçi Projesine ilişkin üretici görüşlerini 

saptamaya yönelik sorular yer almaktadır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde ortalama 

ve yüzde gibi basit istatistiksel yöntemler kullanılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Siirt İlinde Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı Uygulamaları  

Siirt ilinde 2015-2019 yılları arasında tarım sektörüne yapılan destekleme ödemeleri Çizelge 

1’de yer almaktadır. Çizelge 1 incelendiğinde, Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 2015 

yılından sonra daha fazla destekleme ödemesi yapıldığı görülmektedir. Bu artışın nedeni Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçileri Desteklenmesi Programı’nın uygulanmasıdır.  
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Çizelge 1. Siirt İlinde Tarımsal Destekleme Ödemeleri (2015-2019) (TL) 

Desteklemeler  2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

Bitkisel Üretim 16.660.456 16.421.803 21.979.426 23.421.120 25.896.963 104.379.760 

Hayvancılık 16.761.311 19.761.311 18.156.683 22.123.589 23.769.363 100.572.257 

Kırsal Kalkınma 

Yatırımları 
1.363.295 6.463.295 5.610.000 6.102.063 6.863.420 26.402.073 

Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık 
386.000 423.000 35.000 56.000 190.000 1.090.000 

Projeler (GAP, 

İFAD, DİKA) 
1.764.752 4.407.113 - 2.639.000 2.056.230 10.867.095 

Özel İdare Bütçesi - 200.000 - 300.000 350.000 850.000 

Genel Toplam 36.588.414 47.676.522 45.781.109 54.342.072 59.125.976 244.161.185 

Kaynak: TOB, 2022b. 

 

Genç Çiftçileri Destekleme Programının ilk yılında (2016) Siirt ilinde 4.994 kişi başvuruda 

bulunmuştur. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra toplam 170 genç çiftçiye toplam 

5.100.000 TL hibe desteği verilmiştir (Çizelge 2). Destek verilen genç çiftçilerin %55.29’u 

kadın, %85.88’i 18-34 yaş aralığında ve %41.18’i ilkokul mezunudur. Projelerin 52’si 

büyükbaş hayvancılık (besi danası), 36’sı büyükbaş hayvancılık (damızlık dişi düve), 39’u 

küçükbaş hayvancılık, 40’ı arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 1’i bitkisel üretim (bodur ve yarı 

bodur olmayan kapama meyve bahçesi), 1’i bitkisel üretim (çilek) ve 1’i bitkisel üretim 

(kontrollü örtü altı tesisinde sebze veya muz yetiştiriciliği) konularındandır. Bu projeler 

kapsamında 528 baş büyükbaş, 1.560 baş küçükbaş, 1.600 adet arılı kovan dağıtımı yapılmıştır. 

Besi danası olarak 50 üreticiye Simmental, 1 üreticiye kültür melezi, 1 üreticiye Angus 

verilmiştir. Damızlık dişi düve olarak 26 üreticiye Simmental ve 10 üreticiye Montofon (Esmer) 

verilmiştir. Küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında 15 üreticiye İvesi koyunu, 11 üreticiye 

Merinos koyunu, 5 üreticiye Akkaraman koyunu, 4 üreticiye Kıl keçisi ve 4 üreticiye 

Morkaraman koyunu verilmiştir (TOB, 2022b). Kabul edilen projelerin canlı hayvan 

dağıtımlarını TİGEM tarafından teslim edilmek üzere, büyükbaş projeleri için 5 dişi, 1 erkek, 

küçükbaş projeleri için 38 dişi 2 erkek şeklinde uygulanmıştır. Arıcılık projeleri için 40 arılı 

kovanı resmi fatura beyan ederek ve ödemeleri T.C. Ziraat Bankasına T.C. kimlik numarasına 

uyumlu olarak hesaplarına ödemeler yapılarak uygulanmıştır (TOB, 2022a). 
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Çizelge 2. Siirt ilinde Genç Çiftçileri Destekleme Programı 2016 Yılı Uygulamalarının Dağılımı 
İlçeler 
 

Büyükbaş 
Besi Danası 

Büyükbaş 
Damızlık 

Düve 

Küçükbaş 
Hayvancılık 

Arıcılık Bitkisel 
Üretim 

(Çilek) 

Bitkisel 
Üretim 

(Kapama 

Meyve 
Bahçesi) 

Bitkisel 
Üretim 

(Örtüaltı 

Tesisi) 

Toplam 

Baykan 3 3 5 6 0 0 1 18 

Eruh 11 6 5 2 1 1 0 26 

Kurtalan 16 11 3 0 0 0 0 30 

Merkez 2 2 2 9 0 0 0 15 

Pervari 6 6 12 12 0 0 0 36 

Şirvan 10 7 10 2 0 0 0 26 

Tillo 4 1 2 9 0 0 0 16 

Toplam 52 36 39 40 1 1 1 170 

Kaynak: TOB, 2022b. 

 

Programın ikinci yılı olan 2017 yılında 187 genç çiftçiye toplam 5.610.000 TL hibe ödenmiştir 

(Çizelge 3). Genç çiftçilerin %39.57’si kadın, %60.43’ü erkektir. %91.98’i 18-34 yaş aralığında 

iken %8.02’si 35-40 yaş aralığındadır. Projelerin 88’i büyükbaş hayvancılık (sığır), 41’i 

küçükbaş hayvancılık (koyun), 37’si arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 11’i büyükbaş hayvancılık 

tesis yapımı ve hayvan alımı, 4’ü küçükbaş hayvancılık (keçi), 4’ü küçükbaş hayvancılık tesis 

yapımı ve hayvan alımı, 2’si kümes hayvancılığı (tavuk) konularındandır. 2017 yılında 

desteklenen projeler arasında bitkisel üretim alanından bir proje yer almamaktadır. Bu projeler 

kapsamında 561 baş büyükbaş, 1.745 baş küçükbaş, 1.480 adet arılı kovan dağıtımı yapılmıştır 

(TOB, 2022b). 

Çizelge 3. Siirt ilinde Genç Çiftçileri Destekleme Programı 2017 Yılı Uygulamalarının Dağılımı 
İlçeler Büyükbaş 

hayvancılık 

(Sığır) 

Küçükbaş  

hayvancılık  

(Koyun) 

Küçükbaş 

hayvancılı

k (Keçi) 

Büyükbaş 

hayvancılı

k ve tesis 

Küçükbaş 

hayvancılı

k  

ve tesis 

Arıcılık Kümes 

hayvancılı

ğı 

Toplam 

Baykan 18 6 0 2 1 7 1 35 

Eruh 9 6 1 0 0 5 0 21 

Kurtalan 13 1 0 4 2 0 1 21 

Merkez 5 2 0 2 0 5 0 14 

Pervari 22 6 1 0 1 12 0 42 

Şirvan 18 17 1 1 0 5 0 42 

Tillo 3 3 1 2 0 3 0 12 

Toplam 88 41 4 11 4 37 2 187 

Kaynak: TOB, 2022b. 

 

2018 yılında 196 genç çiftçiye toplam 5.880.000 TL hibe desteği verilmiştir (Çizelge 4). Destek 

alan genç çiftçilerin %63.26’sı erkek ve %79.08’i 18-34 yaş aralığındadır. Projelerin 87’si 

büyükbaş hayvancılık (sığır), 62’si küçükbaş hayvancılık (koyun), 40’ı arı yetiştiriciliği ve bal 

üretimi, 4’ü küçükbaş hayvancılık (keçi), 3’ü bitkisel üretim (bodur ve yarı bodur olmayan 

kapama meyve bahçesi) konularındandır. 2018 yılında 435 baş büyükbaş, 2.256 baş küçükbaş, 

1.658 adet arılı kovan dağıtımı yapılmıştır (TOB, 2022b). 
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Çizelge 4. Siirt ilinde Genç Çiftçileri Destekleme Programı 2018 Yılı Uygulamalarının Dağılımı 
İlçeler Büyükbaş 

hayvancılık 

(Sığır) 

Küçükbaş 

hayvancılık 

(Koyun) 

Küçükbaş 

hayvancılık 

(Keçi) 

Arıcılık Bitkisel üretim (Kapama 

meyve bahçesi) 

Toplam 

Baykan 20 9 2 6 0 37 

Eruh 4 7 0 2 2 15 

Kurtalan 21 13 0 0 0 34 

Merkez 6 4 0 6 1 17 

Pervari 20 10 0 21 0 51 

Şirvan 14 15 1 1 0 31 

Tillo 2 4 1 4 0 11 

Toplam 87 62 4 40 3 196 

Kaynak: TOB, 2022b 

 

 

Araştırma Kapsamına Alınan Genç Çiftçilere İlişkin Bulgular 

Anket yapılan 20 çiftçiden 15’i erkek, 5’i kadındır. Projeden faydalanan tüm çiftçiler, Genç 

Çiftçi Projesinin başvuru şartlarında öngörülen 18-40 yaş aralığında, tarımsal faaliyet gösteren 

veya göstermek isteyen kişilerdir. Bu kapsamda yaş aralıkları en genç çiftçinin yaşı baz alınarak 

beşer yıllık dilimler şeklinde gruplara ayrılmıştır. Buna göre çiftçilerin 10’u 30-35 yaş 

aralığında, 5’i 36-41 yaş aralığında, 4’ü 24-29 yaş aralığında ve 1’i 18-23 yaş aralığındadır. 

Değerlendirme kriterlerinde 18-30 yaş aralığına daha fazla puan verilmektedir. Genç Çiftçi 

Projesinde faydalanan çiftçilerin eğitim durumlarına bakıldığında; en büyük payı %45 ile 

ilkokul mezunları almaktadır. Ortaokul mezunları %30 pay ile ikinci sırada yer alırken, 

okuryazar ve lise mezunlarının oranı %10, üniversite mezunlarının oranı %5’tir. Eğitim 

seviyesi arttıkça tarımsal faaliyette bulunma oranı düşmektedir. Lise ve üstü eğitime sahip olan 

çiftçiler farklı iş alanlarına yönelmektedirler. Bu nedenden dolayı tarımsal faaliyet yapan 

çiftçilerin eğitim seviyeleri düşük olmaktadır. Projeden faydalanan çiftçilerin medeni 

durumuna bakıldığında 16’sının evli, 4’ünün de bekâr olduğu belirlenmiştir. Genç Çiftçi Projesi 

değerlendirme kriter tablosunda evli olanlara ek 5 puan verilmektedir. Projeden faydalanan evli 

çiftçilerin çocuk sayılarına bakıldığında en büyük pay %40 ile 0-2 çocuk sahibi çiftçilere aittir. 

Bunu % 35’lik payla 3-5 çocuk izlemektedir. 6-8 çocuk sahibi olanların oranı %20 ve 9 ve 

yukarı çocuk sahibi olanların oranı % 5’dir. Büyük anne ve büyük baba ile aynı evde veya bir 

bahçe içinde yaşamı sürdürme de yaygın olarak görülmektedir. Türkiye’de aile yapısı biçim 

olarak çekirdek aile, fonksiyon olarak ise geniş aileye benzemektedir. Ailelerin çocuk sahiplik 

durumu ikiyi geçmemekte, yaşlıların ise erkek çocukları ile aynı ev veya aynı bahçe içerisinde 

kaldıkları görülmektedir.  Hanehalkı tiplerine göre 12’si geniş aile olarak, 8’i çekirdek aile 

olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Araştırma Kapsamına Alınan Genç Çiftçilerin Demografik Özellikleri 
Özellikler Sayı % 

Cinsiyet Kadın 5 25.00 

Erkek 15 75.00 

Yaş 18-23 1 5.00 

24-29 4 20.00 

30-35 10 50.00 

36-41 5 25.00 

Eğitim durumu Okur-yazar 2 10.00 

İlkokul 9 45.00 

Ortaokul 6 30.00 

Lise 2 10.00 

Üniversite 1 5.00 

Medeni durum Evli 16 80.00 

Bekar 4 20.00 

Çocuk sayısı 0-2 8 40.00 

3-5 7 35.00 

6-8 4 20.00 

9+ 1 5.00 

Hanehalkı tipi Çekirdek aile 8 40.00 

Geniş aile 12 60.00 

 

Araştırmada Genç Çiftçi Projesinden faydalanan çiftçilerin proje konuları dağılımını 

incelediğimizde, 6’sı büyükbaş hayvancılık (besi), 6’sı küçükbaş hayvancılık iken, 4’ü arıcılık 

ve 4’ü büyükbaş hayvancılık (damızlık) şeklinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 6). Çiftçiler, 

Bakanlığın verdiği arılı kovan desteğinden faydalanmak için Arı Yetiştiriciliği Birliğine üye 

olmuşlardır. Küçükbaş alanında destek alan üreticiler koyun-keçi desteği için, Damızlık 

Koyun-Keçi Birliğine üye olmak kaydıyla projeden faydalanmışlardır. Genç çiftçilerin 8’i 

Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden, 4’ü Bakanlık WEB sayfası aracılığıyla, 

3’ü köy halkından, yine 3’ü televizyon aracılığıyla ve 2’si muhtarlıktan programı duyduklarını 

beyan etmişlerdir. Çiftçiler, Bakanlık WEB sayfası ve İl/İlçe Müdürlüklerini aralıklarla takip 

etmektedir. “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ (Resmi Gazete, 2016/16)” çerçevesinde istenen  belgelerin hazırlanıp 

tamamlanması ve Genç Çiftçi Projesine başvuru süreci ile ilgili olarak bu projeden faydalanan 

çiftçilerin belgelerini hazırlarken zorlanıp zorlanmadıklarına dair yöneltilen soru neticesinde, 

Genç Çiftçi Projesinden faydalananların 12’si belgeleri hazırlarken zorlandıklarını belirtirken, 

8’i ise zorlanmadıklarını beyan etmişlerdir. Genç çiftçilerin projeye başvururken 7’si başvuru 

yaptıkları İl/İlçe Müdürlüklerinden, 6’sı bağlı bulundukları muhtarlıklardan, 3’ü 

komşularından/akrabalarından, 2’si eşlerinden ve 2’si de diğer kurumlardan destek aldıklarını 

belirtmişlerdir. Ankete katılan ve Genç Çiftçi Projesinden faydalanan çiftçilerin 13’ü gelir 

düzeylerinde herhangi bir artış olmadığını, 5’i gelirlerinde artış olduğunu belirtirken, 2’si ise 

kısmen artış olduğunu belirtmiştir.  Genç çiftçilerin 10’u projeleri ile ilgili hedeflerini 

işletmelerini daha fazla büyütmek, 5’i mevcut işletmelerini koruyup sürdürmek, 2’si ürünleri 
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için yeni pazarlar bulup satabilmek, 2’si ürünleri işleyerek pazarlayabilmek ve 1’i de boş 

zamanlarını değerlendirmek olarak beyan etmiştir. Araştırmaya katılan genç çiftçilerin 8’i  

Genç Çiftçileri Destekleme Programının gençlere tarım ve hayvancılık yapmayı 

özendirmeyeceği görüşündedir. Çiftçilerin 5’i özendireceğini düşünürken, kısmen diyen çiftçi 

sayısı 7’dir.  Genç çiftçilerin 12’si köyünü terk etmiş, ilçe veya il merkezine giden gençler için 

Genç Çiftçileri Destekleme Programının köye dönüşü cazip hale getirmeyeceğini 

belirtmişlerdir (Çizelge 6).  

 
Çizelge 6. Genç Çiftçilerin Proje Konuları, Bilgi Kaynakları, Görüş ve Beklentileri 

Hususlar Sayı % 

Proje konuları Büyükbaş hayvancılık (besi) 6 30.00 

Küçükbaş hayvancılık 6 30.00 

Arıcılık 4 20.00 

Büyükbaş hayvancılık (damızlık) 4 20.00 

Programı öğrenme yeri İl/İlçe Müdürlükleri 8 40.00 

Bakanlık Web sayfası 4 20.00 

Köy halkı 3 15.00 

Televizyon 3 15.00 

Muhtarlık 2 10.00 

“Belgeleri hazırlarken zorlanıyor 

musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar 

Evet 12 60.00 

Hayır 8 40.00 

Başvuru yardımı İl/İlçe Müdürlükleri 7 15.00 

Muhtarlık 6 30.00 

Komşu/Akraba 3 15.00 

Eş 2 10.00 

Diğer 2 15.00 

“Gelir düzeyinde artış oldu mu?” sorusuna 

verilen yanıtlar 

Arttı 5 25.00 

Kısmen arttı  2 10.00 

Değişmedi 13 65.00 

Proje hedefleri Mevcut işletmeyi devam ettirmek ve 

korumak 

5 25.00 

İşletmemi büyütmek 8 40.00 

Yeni pazarlar bulmak 2 10.00 

Ürünleri işleyerek pazarlamak 2 10.00 

“Genç Çiftçi Projesi gençleri tarıma 

özendirir mi?” sorusuna verilen yanıtlar 

Evet 5 25.00 

Hayır 8 40.00 

Kısmen 7 35.00 

“Genç Çiftçi Projesi köye dönüşü etkiler 

mi?” sorusuna verilen yanıtlar 

Evet 12 60.00 

Hayır 8 40.00 

 

SONUÇ 

Tarım sektöründe genç, bilgili ve girişimci kişiler tarafından üretimin gerçekleştirilmesi son 

derece önem arz etmektedir. Ancak sanayileşmenin etkisi, sermaye döngüsünün yavaş olması, 

maliyetlerdeki artış gibi birçok unsur gençlerin kırsaldan kente göç etmesine neden olmaktadır. 

Gençlerin kırsal kesimde kalmalarını sağlamak adına yapılan çalışmalardan biri de Genç 

Çiftçilerin Desteklenmesi Programı’dır ve programa Siirt ilinde yoğun başvuru yapılmıştır. 
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2016-2018 yılları arasında gerçekleşen Genç Çiftçi Projesi ile Siirt ilinde 553 genç çiftçiye 

toplam 16.590.000 TL ödenmiştir. 

Tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından tarımsal nüfusun gençleşmesi gerekmektedir. Siirt 

ilinin nüfusu 331.980 kişi olup bu nüfusun %32.66’sı kırsalda yaşamaktadır. Kırsal yaşayan 

nüfusun ise %28.52’si 20-39 yaş grubundadır. 2016 yılında bu oran %26.12’dir (TÜİK, 2021). 

Buna göre Genç Çiftçileri Destekleme Programı sonrası kırsalda yaşayan genç nüfus oranında 

%2.4 oranında bir artış olduğu söylenebilir. Programın Siirt ilinde başarılı olduğu, ancak bu 

durumun sürekliliğin sağlanması ve yeni hibe programları ile bu oranın artırılması 

gerekmektedir. 

Araştırma kapsamındaki genç çiftçilerin çoğunluğu Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı 

ile gelir düzeylerinde herhangi bir artış olmadığını belirtmiştir. Projelerde büyükbaş 

hayvancılık işletmeleri bakım, besleme, veteriner hizmetleri, suni tohumlama masraflarını 

karşılamada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık proje sahipleri 

hayvanların çok küçük gelmesi, gelir getirecek konuma ve yavrulama dönemine kadar bakım 

besleme süresinin çok uzun olması, işletme ve kendi giderlerini karşılamada zorlandıklarını 

ifade etmişlerdir. Kendi hayvancılık işletmeleri ve farklı tarımsal gelirleri olmayan genç 

çiftçiler daha fazla zorlanmaktadırlar. Yeni uygulanacak hibe programlarında destek 

miktarlarında artış sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim Genç Çiftçilerin 

Desteklenmesi Programı geliştirilerek “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” 17.12.2019 

tarihinde 30981 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 

2019/61)” ile uygulamaya geçirilmiştir. 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin 

Desteklenmesine İlişkin Karar” yürürlüğe konulmuştur. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller 

projesi ile 2022-2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; 

meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri 

eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, 

hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu 

ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği verilecektir. 

Her yıl 2000 proje desteklenecek ve yıllık 200 milyon TL hibe olarak verilecektir (TOB, 

2022a). Proje kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, 

ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100.000 

TL’ye kadar hibe ödemesi yapılmaktadır.  
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ÖZET 

Dünyada hızla artan nüfusun beslenmesine çözüm olarak tarımda yoğun girdi kullanımı ile 

birim alandan yüksek verim elde etme çalışmaları yapılmış ve ancak bu çalışmalar çevreyi ve 

insan sağlığını tehdit eden önemli sorunlara yol açmıştır. Birim alandan daha fazla üretim elde 

etmenin yanında, girdi temininden ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte, 

çevre ve insan sağlığına duyarlı bir tarımsal üretimin ön plana çıktığı günümüzde “gıda 

güvenliği ve güvenilir gıda” kavramları daha önemli ve öncelikli konular haline gelmiştir. Gıda 

fiyatlarındaki artışlar ve gıda güvenliği endişeleri, doğrudan pazalama ve yerel gıdaya olan 

ilgiyi artırmıştır. Mevcut gıda sistemine alternatif olarak Topluluk Destekli Tarım Modeli 

karşımıza çıkmaktadır. Topluluk Destekli Tarım, gıda üretimi ve tüketimi arasında doğrudan 

bağlantı kuran, üretici ve tüketici arasındaki karşılıklı bağlılığa dayalı ortaklıktır. Bir grup 

tüketicinin bir üretici ile sözleşme yaparak sezonluk alım garantisi vermesini, ön ödeme 

yapmasını, tarımsal riskleri ve ödülleri paylaşmasını ve dağıtımda tüketicilerin sorumluluk 

almasını içermektedir. Son dönemde yaşanan Covid-19 salgını Topluluk Destekli Tarım 

Modelinin daha popüler olmasını ve büyümesini sağlamıştır. Birçok ülkede çok sayıda farklı 

isimler altında Topluluk Destekli Tarım uygulaması bulunmaktadır. Bu çalışmada, Topluluk 

Destekli Tarım Modeli kavramı, dünyada ve Türkiye’de uygulama örnekleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: topluluk destekli tarım, gıda toplulukları, yerel gıda, güvenilir gıda. 
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COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE MODEL AND APPLICATION 

EXAMPLES IN THE WORLD 

 

 

ABSTRACT 

As a solution to the nutrition of the rapidly increasing population in the world, studies have 

been made to obtain high efficiency from the unit area with the use of intensive inputs in 

agriculture, but these studies have led to important problems that threaten the environment and 

human health. In addition to obtaining more production from the unit area, the concepts of "food 

safety and reliable food" have become more important and priority issues today, where an 

agricultural production sensitive to the environment and human health comes to the fore in the 

whole process from input supply to the delivery of products to the consumer. Increases in food 

prices and food security concerns have increased the interest in direct marketing and local food. 

The Community Supported Agriculture Model emerges as an alternative to the existing food 

system. Community Supported Agriculture is an interdependent partnership between producer 

and consumer that directly links food production and consumption. It involves a group of 

consumers contracting with a producer to guarantee seasonal purchases, making upfront 

payments, sharing agricultural risks and rewards, and taking responsibility for distribution by 

consumers. Recently, Covid-19 has made the Community Supported Agriculture Model more 

popular and growing. Many countries have Community Supported Agriculture practices under 

many different names. In this study, the concept of The Community Supported Agriculture 

Model and its application examples in the world and in Turkey were examined. 

Keywords: Community Supported Agriculture, food communities, local food, reliable food. 
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GİRİŞ 

1960-1970’lerde hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması için tarım 

politikalarının ana hedefi olan yeşil devrim, yüksek verimli çeşitlerin yanı sıra, gübre ve ilaç 

gibi girdiler yoğun tüketilerek, birim alandan sağlanan verimi artırmaya öncelik vermiştir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu amaçla kimyasal gübre ve tarım ilaçlarının kullanımının 

teşvik edilmesi ulusal politika haline gelmiştir. Ancak aradan 20 yıl geçtiğinde ortaya çıkan 

çevre kirliliği ve sağlık sorunları ile ilişkilendirilmiştir (Anonim, 2005). Dolayısıyla çevre ve 

insan sağlığına duyarlı bir tarımsal üretimin ön plana çıktığı günümüzde “gıda güvenliği ve 

güvenilir gıda” kavramları daha önemli ve öncelikli konular haline gelmiştir.  

Kentsel yoksulluğun artması, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin kırsaldan kentsel 

alanlara kaymasıyla birlikte, alternatif gıda stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır (FAO, 2007). 

Sağlıklı ve adil gıdaya aracısız ulaşma amacıyla bir araya gelen insanlar “Gıda Topluluklarını” 

oluşturmaktadır. Sürdürülebilir gıda sistemleri olarak tanımlanan bu sistemlerde yer alan kişiler 

üretici-tüketici kooperatiflerinde, Topluluk Destekli Tarım (TDT) sistemlerinde, üretici 

pazarlarında, organik pazarlarda, kent bahçelerinde ve Slow Food sistemleri gibi değişik 

modellerde bir araya gelmiş ve gıda topluluklarını oluşturmuşlardır. Bu modellerde gıda 

güvencesi ve güvenliği, nitelikli tüketicilik, adalet, özgürlük, yerellik ve sürdürülebilirlik 

konuları ise odağa yerleştirilmiştir (Kahveci ve Ataseven, 2020). Çelik (2016) tarafından 

yapılan çalışmada gıda topluluklarının, gerçek gıdaya erişimde, yerel ekonomilerin 

geliştirilmesinde ve küçük üreticilerin desteklenmesinde önemli roller üstlendiği bildirilmiştir.  

Günümüzde gıda toplulukları içinde, TDT en yaygın kullanılan modeldir. TDT terimi, 

1980'lerde kuzeydoğu Amerika'da Rudolf Steiner tarafından formüle edilen “Avrupa 

Biyodinamik Tarım” fikirlerinden etkilenerek ortaya çıkmıştır. İki Avrupalı çiftçi, İsviçre'den 

Jan Vander Tuin ve Almanya'dan Trauger Groh, 1980'lerin ortalarında Avrupa Biyodinamik 

Tarım fikirlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımıştır. Vander Tuin, İsviçre'nin Zürih 

yakınlarında bulunan “Topinambur” adlı topluluk destekli bir tarım projesinin 

kurucularındandır (Adam, 2006). Günümüze kadar dünyanın farklı ülkelerinde TDT modelinin 

farklı isimlerle uylanmaya başladığı ve sayılarının giderek arttığı görülmektedir. Örneğin 

ABD’de tüketicilere doğrudan satış yapan 12.617 çiftlik TDT ile ilgilenmektedir. Avrupa’da 

ise 2.763 TDT çiftliği olduğu tahmin edilmektedir (Samoggia et al., 2019). Ancak, bu modelin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, dünyanın farklı bölgelerindeki örnek uygulamaların 

yapılacak çalışmalarla incelenmesi ve sonuçlarının paydaşlara ulaştırılması da gerekmektedir. 
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AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, TDT modeli kavramını ve ortaya çıkış nedenlerini ortaya koyduktan 

sonra, dünyadaki ve Türkiye’deki uygulama örneklerini incelemek ve bu yönde bazı öneriler 

geliştirmektir. Çalışmanın ana materyalini, konuyla ilgili olarak daha önce yapılan 

çalışmalardan ve konuyla ilgili kurumlardan elde edilen veriler oluşturmaktadır.  

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Topluluk Destekli Tarımın Kapsamı 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)’a göre TDT, gıda üretimi ve 

tüketimi arasında doğrudan bağlantı kuran, bir çiftlik ve destekçi topluluğu arasındaki karşılıklı 

bağlılığa dayalı ortaklık olarak tanımlanmaktadır (IFOAM, 2022). Kısaca çiftlikteki 

sorumluluklarının, risklerin ve ödüllerin üreticiler ve tüketiciler arasında paylaşıldığı bir gıda 

üretim ve dağıtım modelidir. 

TDT modeli ilk olarak Japonya ve İsviçre’de başlamış, daha sonra tüm dünyada 

yaygınlaşmıştır. 1960’ların sonlarında Avrupada daha sonra ise ABD’de görülmeye 

başlanmıştır (Schnell, 2007). Tüm dünyada sayıları hızla artan TDT Modeline katılımı teşvik 

etmek amacıyla, TDT günü ilk olarak 2015 yılında Small Farm Central tarafından ABD'de bir 

kayıt günü olarak düzenlenmiş ve sonrasında 21-28 Şubat haftası uluslararası TDT haftası 

olarak kutlanmaya başlamıştır. 

TDT, çiftçi ile gıda tüketicisi arasındaki bir taahhüttür. Üyeler çiftliği desteklemekte ve çiftlik 

insanları beslemektedir (Keltz, 2009). TDT Modelinde, insanların üretici olmalarının yanında, 

aynı zamanda topluluk içinde sunulan diğer mal ve hizmetlerin doğrudan tüketicileri olmaları 

sağlanmaktadır. Bu şekilde ifade edilen kişiler Petrini (2004) tarafından "türetici" olarak 

adlandırılmıştır (Mestres and Lien, 2017). Türeticilerin çiftliklerinde gönüllü çalışmasına, ürün 

dağıtımına katılmasına, sosyal etkinlikler için çiftlik arazisinin türeticilere açılmasına, 

çiftçilerin belirli bir alanı üretim yapabilmeleri için türeticilere kiralayarak onlara bilgi destegi 

vermesine, yılın belirli dönemlerinde çiftçinin tatil yapabilmesi için veya bir hastalık 

durumunda türeticilerin çiftlik işlerinde sorumluluk almasına bağlı olarak ve türeticiler 

tarafından verilen ekonomik güvencenin derecesine göre farklı örnekler ve modeller gündeme 

gelebilmektedir (Özden, 2019).  

İlk uluslararası TDT sempozyumundan elde edilen sonuçlar, birçok farklı TDT modeli olsa da 

genel olarak tüm modellerin ortaklık, yerel, dayanışma ve üretici/tüketici birliği olmak üzere 

aşağıdaki 4 temel ilkeyi ortak temelleri olarak kabul ettiğini bildirmiştir (URGENCI, 2013): 
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1) Ortaklık: Her mevsimde üretilen gıdanın tedariki (çiftçiler tarafından) ve alımı (tüketiciler 

tarafından) için karşılıklı bir taahhüte dayalı bir ortaklıktır. 

2) Yerel: Üreticiler ve tüketiciler arasındaki yerel dayanışmaya dayalı ortaklık, ekonomiyi 

yeniden yerelleştirmeye yönelik yaklaşımların aktif bir parçasıdır. Yerel değişimi teşvik etmeyi 

amaçlar. 

3) Dayanışma: Ortaklıklar, aktörler arasındaki dayanışmaya dayanır ve mevsimlerin doğal 

ritmine uygun, çevreye, doğal ve kültürel mirasa ve sağlığa saygılı, sağlıklı üretimin hem 

risklerini, hem de yararlarını paylaşmak esastır. 

4) Üretici/tüketici birlikteliği: 

Herhangi bir aracı olmaksızın ve aralarında hiyerarşi ya da alt-üst ilişkisi oluşturan bir yapı 

olmaksızın üretici ve tüketicinin doğrudan kurdukları iletişime ve güvene dayalıdır.  

TDT grupları Fransa merkezli uluslararası ağ oluşturmuşlardır. Fransa’da “URGENCI” 

(Urban-Rural Generate New Commitments between Citizens) adıyla kurulan bu ağa tüm 

dünyadan TDT grupları katılabilmektedir. Köylü tarımı kültürünü korumak, gıda güvenliğini 

sağlamak, gıda aracılığıyla hastalık ve yetersiz beslenme ile mücadele etmek, kent ve kır 

arasında, üreticiler ile tüketiciler arasında dayanışma ağları kurmak suretiyle ekonomik ve 

sosyal alanda yurttaşlık bilincini geliştirmek, halkı çevre ve yurttaşlık konusunda eğitmek ve 

yoksulluk ve dışlanmaya karşı mücadele etmek bu ağın amaçlarıdır (Çerçi, 2014). 

Dünyada Topluluk Destekli Tarım Uygulamaları 

Doğrudan pazarlama ve yerel gıdaya olan ilgi, gıda fiyatlarındaki artışlar ve gıda güvenliği 

endişeleri nedeniyle artmıştır. Bu artış özellikle son dönemde yaşanan Covid-19 salgınının da 

etkisiyle TDT modelinin daha popüler olmasını ve büyümesini sağlamıştır.  Günümüzde birçok 

ülkede farklı isimler altında ve çok sayıda TDT uygulaması bulunmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Farklı ülkelerde bazı TDT uygulamaları 
TDT İsmi Ülke 

ACP (Agriculture Contractuelle de Proximité) İsviçre (Fransızca konuşulan bölge) 

Regionale Vertragslandwirtschaft İsviçre (Almanca konuşulan bölge) 

AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) Fransa 

Andelslandbruk Norveç 

ASC (Agriculture Soutenue par une Communauté) Kanada 

BAH (Bajo el Asfalto esta la Huerta) İspanya 

GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale) İtalya 

GAA, GAC Belçika Valon Bölgesi 

GASAP Belçika-Brüksel 

Gela Avusturya 

Reciproco (Relações de Cidadania entre Produtores e Consumidores) Portekiz 

Solidarische Landwirtschaft Almanya 

Teikeis Japonya 

Kaynak: Schlicht et al., 2014. 
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Dünya çapında TDT’nin kökeni olarak gösterilen ülke Japonya’dır. TDT 1971 yılında 

Japonya'da, Japonya Organik Tarım Derneği'nin kurulmasıyla “Teikei” adı altında başlamıştır 

(Henderson and Van En, 2007). Japonya Organik Tarım Derneği’nin kurucusu Teruo 

Ichiraku’nun zararlı tarım ilaçları ve kimyasal gübrelere yoğun olarak kullanıldığı modern tarım 

sistemi konusundaki endişelerini aktarması ve güvenli gıda ile yerel gıda dağıtımını sağlamada 

organik tarım yapmanın önemini savunması, bazı çiftçileri etkilemiş olup bu çiftçiler 

köylerinde organik tarıma başlamak için organik çiftçi grupları oluşturmuştur. Bu oluşum 

Teikei hareketinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Okumura, 2004). Teikei; karşılıklı 

yardımlaşma, önceden tasarlanmış üretim, ürünü kabul etme, fiyatın belirlenmesinde karşılıklı 

taviz, arkadaşça ilişkileri derinleştirme, dağıtıma katılma, demokratik yönetim, birlikte 

öğrenme, uygun topluluk ölçeğini koruma ve sürekli gelişme olmak üzere on temel ilkeye 

dayanmaktadır. Bu ilkeler sonraki yıllarda dünyanın birçok bölgesinde kurulan TDT 

gruplarının uygulamalarına da yön vermiştir (Özden, 2020).  

Avrupa’da İsviçre’de başlayan TDT modeli hızla diğer ülkelere yayılmıştır. Teiki hareketinin 

başlangı ile aynı yıl, İsviçre Cenevre’de tüketicilerin bir bahçıvanla iş birliğine başlamasıyla 

birlikte “Les Jardins de Cocagne” adıyla İsviçre’de ilk TDT kurulmuştur (Stapleton, 2019). 

İsviçre'deki TDT projelerinden bazılarına Bioco, Ortoloco, Seed City, Birsmattehof, Soliterre 

örnek verilebilir. Fransa’daki topluluklar AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne-Köylü Tarımını Koruma Derneği) çatısı altında örgütlü bulunmaktadır. 

AMAP bünyesinde ülke çapında 2000 grup ve bu gruplara üye 250.000 tüketicinin bulunduğu 

tahmin edilmektedir (Özden, 2020). İlk AMAP, bir grup gıda aktivisti ile New York'ta ailesini 

ziyaret ederken bir TDT kamyoneti görmüş bir çiftçi arasındaki bir toplantı sonrası ortaya 

çıkmıştır. Köylü tarımı AMAP’ın en önemli odak noktasıdır. AMAP tüzüğü 2003 yılında 

bölgesel ağ Alliance Provence tarafından yazılmıştır ve 18 ilkeye dayanmaktadır. Birinci ilke 

köylü tarımına referansdır: çevreye saygılı, biyoçeşitliliği ve verimli toprakları koruyan, 

kimyasal ilaç ve gübresiz üretim talep edilmektedir. Avrupa TDT Araştırma Grubunun 

raporuna göre 2015 yılında Fransa’da 2000’den fazla AMAP vardır (European CSA Research 

Group, 2016). Almanya'da, TDT benzeri projeler için dayanışma içinde tarım anlamına gelen 

“Solidarische Landwirtschaft” sloganı seçilmiştir.  Almanya’da CSA'ların hızlı büyümesiyle, 

hareket içindeki bilgi akışını ve karşılıklı desteği kolaylaştırmak için 2011'de ulusal bir ağ 

kurulmuştur (Schlicht et al, 2014). Norveç'te, son yıllarda TDT'ye olan ilgide çarpıcı bir artış 

olmuştur. 2006'da Norveç'te ilk TDT çiftliği kurulmuştur, bunu 2008'de bir diğeri izlemiş ve 

ardından 2013'te TDT çiftliği sayısı 9'a çıkmıştır. 2014'te sayı iki katına çıkarak 19 çiftliğe 

ulaşılmış, ardından ertesi yıl tekrar bu sayı ikiye katlanmıştır. 2016 yılında toplam TDT çiftliği 
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sayısı 63’dür. Norveç'te yaklaşık 5.000-6.000 kişinin bir TDT grubu tarafından beslendiği 

varsayılmaktadır (Mestres and Lien, 2017). Norveç'te, kayıtlı TDT sayısı 2020'de 92'ye 

ulaşmıştır (Gugerell et al., 2021). Avusturya'da ilk TDT çiftliği 2011 yılında "Gärtnerhof 

Ochsenherz" adıyla Viyana yakınlarında kurulmuştur. Son yullarda Avusturya'da, TDT 

ilkelerine göre çalışan çiftliklerin sayısı yaklaşık 30-40 çiftlikte sabitlenmiştir (Egartner et al, 

2019).  

ABD’de ise TDT temelinde faaliyet gösteren ilk iki çiftlik Wilton New Hampshire’de (Trauger 

Groh tarafından 1986 yılında) ve South Egremont ise Massachusetts'te (Jan Vander Tuin 

tarafından 1985 yılında) kurulmuştur (Lamb, 1994).  ABD’de TDT Modeli hem devletin, hem 

de sivil toplum örgütlerinin başlangıç finansmanı ve ağ oluşturma fırsatları sağlamasıyla hızla 

büyümüştür. ABD'de 12.600'den fazla TDT grubu olduğu bildirilmektedir (Medici et al., 2021). 

Angelic Organics ve Roxbury Farm ABD’deki en önemli TDT gruplarındandır. Brezilya'da 

yaklaşık 80 çiftlik, TDT Modeli aracılığıyla organik gıda üretip satmaktadır. Bu gıdaları tüketen 

yaklaşık 5.000 hane ve dolayısıyla TDT düzenlemelerine dahil olan “ortak üreticiler” olarak 

adlandırılan yaklaşık 15.000 tüketici vardır. Mart 2019 itibariyle 31 TDT grubu faaliyettedir 

(Cechin et al., 2021).  

TDT, gıda güvenliği, çevrenin korunması ve tarımın sürdürülebilir kalkınmasına büyük önem 

göstermesi nedeniyle Çin'de hızla gelişen ve bilim adamlarının dikkatini çeken tarımsal 

kalkınma için yeni bir alternatif olarak kabul edilmektedir (Tang et al., 2019). Özellikle 2009 

yılında düzenlenen Ulusal TDT Konferansı’nın ardından TDT gruplarının sayısı artmaya 

başlamıştır. Günümüzde Çin genelinde büyük bir bölümü son 10 yıl içinde kurulan 500’e yakın 

TDT projesinin bulunduğu tahmin edilmektedir (Özden, 2020). 

Türkiye’de Topluluk Destekli Tarımın Gelişimi 

Çevreye duyarlı tarımsal üretimi teşvik eden yenilikçi bir gıda dağıtım modeli olan TDT, 

2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de benimsenmiştir (Atakan and Yercan, 2021). Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de TDT gruplarının sayısı artmaktadır. Güneşköy, 100. Yıl 

Gıda Topluluğu, Doğal Besin Bilinçli Beslenme Grubu, Gediz Ekoloji Topluluğu, Tahtacı 

Örencik Doğal Yaşam Kolektifi, Balıkesir Yaşam Dostu Ürün Dayanışma Üretim ve Paylaşım 

Grubu, Bayramiç Taş Değirmen, İstanbul’da Bir Umut Derneği, Boğaziçi Üniversitesi 

Mensupları Tüketim Kooperatifi, Kadıköy Tüketim Kooperatifi, Nisan İmece Evi, Yeryüzü 

Derneği Tüketim Birliği, Dürtük Direnen Üretici Tüketici Kolektifi, İzmir Doğa ve İnsan Dostu 

Gıda Grubu, Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Gıda 

Grubu, Bornova Belediyesi Gıda Grubu,  Foça Yeryüzü Pazarı, Homeros Gıda Topluluğu, 

Muğla’da Bizim Bostan-Topluluk Destekli Tarım Grubu, Bodrum Tohum Derneği, Antalya 

1048



 

 

Gıda Grubu, Gaziantep’te Yeşil Ev Tüketim Kooperatifi Türkiye’de yer alan TDT gruplarından 

bazılarıdır (Çelik, 2016; Özden, 2019; Kahveci ve Ataseven, 2020). 

2015 yılında TDT Sistemi ile ilgili temel bilgilerin aktarıldığı, yapılan etkinliklerin paylaşıldığı 

çeşitli oluşumlardan gönüllülerin birlikte oluşturdukları EkoHarita Topluluk Destekli Tarım 

Ağı adlı bir platform kurulmuştur. Web sitesinde yer alan interaktif ekoharita, ekolojik 

yerleşkeleri, ekolojik çiftlikleri, eko-girişimleri, eko-turizm ve kamp noktalarını, kent 

bostanlarını, ekoloji kolektiflerini, topluluklarını ve inisiyatiflerini, sivil toplum örgütlerini, 

ekoloji müzelerini, ekolojik pazarlarını, gıda topluluklarını, kooperatiflerini, bilgi bankalarını, 

ekoloji bloglarını, balkon bahçelerini, alternatif eğitim merkezlerini ve alternatif ekonomi 

sistemlerini göstermektedir (Ekoharita, 2022).  

Türkiye’deki TDT grupları diğer ülkelere kıyasla gevşek bir örgütlenme yapısına sahiptirler ve 

çiftçilerle riskleri paylaşma ve üretim planlamasına imkan veren belirli bir haftalık paketin 

sezon öncesi alımına dayanan uygulamaları yeterince yapamamaktadırlar. Çiftçiler ürünlerinin 

önemli bir kısmını piyasaya düşük fiyatlarla vermek zorunda kalmakta, bazıları üretimin bir 

kısmını satamayıp çöpe atmaktadırlar. Yeterli geliri olmayan bireyler için farklı fiyatların 

sunulabildiği dayanışma modelleri de henüz geliştirilememiştir (Özkaya, 2020). Ayrıca organik 

tarımda TDT modeli, organik tarım sertifikasının aranmaması nedeniyle daha az tercih 

edilmektedir (Kahveci ve Ataseven, 2020). 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada TDT ve ortaya çıkış şekilleri incelenmiş, dünyadaki ve Türkiye’deki 

uygulamaları araştırılmıştır. TDT, tüm dünyada hızla gelişmektedir. Tüketiciler, çevreye zarar 

vermeyen ve insan sağlığına uygun girdiler ile çevre dostu üretim tekniklerinin kullanılarak 

sürdürülebilir tarım yöntemlerinin kullanılmasına geçmişe oranla daha fazla önem vermektedir. 

Bu durum da TDT gruplarının büyük bir ivmeyle artmasını sağlamıştır. Farklı ülkelerde, farklı 

isimler ile uygulanan tüm TDT gruplarında, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir tarımsal üretim 

ve yerel gıdanın hedeflenmesi ortak noktalardır. TDT ile çiftçiler ve tüketiciler arasında daha 

sıkı bağlar kurulmakta ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yerel üretim desteklenmektedir. Ayrıca 

TDT Sistemi gıda güvenliğinin ve gıda egemenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.  

Farklı ülkeler arasındaki TDT deneyimleri, farklı tarımsal gıda üretim ve tüketim sistemlerine 

dahil edilmiş olmalarına rağmen ülkeler arasında önemli benzerlikler olduğunu 

desteklemektedir. Dünyanın her yerinde, kişilerin amaç duygusuna değer veren ve insanların 

ve çevrenin sağlığını koruyan girişimlerin desteklenmesine ihtiyaç vardır. Farklı uygulamaların 

araştırmalar yoluyla incelenmesi sürdürülmelidir. Bu şekilde, TDT’nin mevcut yararları ve 

1049



 

 

dezavantajları ortaya konulabileceği gibi, çiftçileri bu sisteme girmeye ve bu sistemden 

çıkmaya yönlendiren faktörler de belirlenebilecektir. Ayrıca çiftçilerin TDT ağlarından ve 

birliklerinden tam olarak yararlanmasının katkıları ve mevcut engeller de ortaya konabilecektir. 

Türkiye’de TDT modelinin yaygınlaştırılması için, TDT gruplarının tanıtımının yapılması, 

sistemde karşılaşılan sorunları çözmek için hükümet organlarının, sivil toplum kuruluşlarının, 

üreticilerin ve tüketicilerin birlikte çalışması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Makalede öncelikle Suriye ve Doğu Akdeniz’in tarihi incelenerek, her iki bölgenin günümüzde 

bölgedeki ülke ve aktörler ile tarihi bağları ortaya koyulmaktadır.  Daha sonra Suriye Krizi ve 

Doğu Akdeniz konusuna dahil olan ülke ve aktörlerin bu bölgeler ile ilgili politikaları 

incelenmektedir.  İnceleme esnasında bu bölgelerde Türkiye’nin uyguladığı politika ile söz 

konusu ülke ve aktörlerin politikalarının kesişme ve çatışma alanları tespit edilmektedir. Bu 

tespitler yapıldıktan sonra Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarındaki benzer 

noktalar tespit edilmektedir. Doğu Akdeniz’e Libya’da meydana gelen en son gelişmeler de 

dahil edilmektedir. Müteakiben Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bu bölgelerde geliştireceği 

politikalar ile ile ilgili bazı tespitler belirtilmektedir. Ulaşılan sonuçların aslında Türk Dış 

Politikası (TDP)ndaki sıcak alanların çoğunu oluşturduğu görülmektedir. Suriye ve Doğu 

Akdeniz’de coğrafya,  bölge ve sorunlar tamamen değişik olsa da Türkiye hep benzer aktör ve 

sorunlar ile uğraşmaktadır. Türkiye’ye genelde sürekli olarak, S-400, F-35 ve ve bazı 

kısıtlamalar öne sürülmektedir. Bu argümanlar da dikkat çeken konular olarak gündemde geniş 

yer tutmaktadır.Sonuç olarak, bu bölgelerdeki olumlu ve olumsuz gelişmelerin TDP’nın 

tamamı için geçerli olduğu öngörülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Suriye, Doğu Akdeniz, S-400, F-35, Kıbrıs 
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SECURITY IN SYRIA AND EASTERN MEDITERRANEAN IN TURKISH FOREIGN 

POLICY; COMMON ACTORS, COMMON RESOLUTIONS.  

  

 

 

ABSTRACT 

In the article, the history of Syria and the Eastern Mediterranean is examined, and the historical 

ties of both regions with the countries and actors in the region are revealed today. Then, the 

countries' policies and actors involved in the Syrian Crisis and the Eastern Mediterranean issue 

are examined. During this examination, the intersection and conflict areas of the policies of 

these countries and actors have been determined with the policy applied by Turkey in these 

regions. After these determinations, similar points in Turkey's policies in Syria and the Eastern 

Mediterranean are identified. The eastern Mediterranean includes the latest developments in 

Libya as well. Subsequently, some determinations have been designated regarding the policies 

that Turkey will develop in these regions in the coming period. It has been seen that the results 

reached constitute most of the hot areas in Turkish Foreign Policy (T.F.P.).Although geography, 

regions, and problems in Syria and the Eastern Mediterranean are entirely different, Turkey is 

constantly dealing with similar actors and issues there. Turkey is generally constantly subjected 

to S-400, F-35 problems, and some restrictions. These arguments are also widely on the agenda 

as significant issues. As a result, positive and negative developments in these regions are 

predicted to apply to the entire T.F.P. 

Key Words: Syria, Eastern Mediterranean, S-400, F-35, Cyprus 
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INTRODUCTION 

Developments in Syria and the Eastern Mediterranean are currently the main issues occupying 

Turkish Foreign Policy (TFP). As much as Turkey can overcome the problems and problems 

in these two regions, it will be able to divert its energy to other areas. Already historically, it 

has been seen that there is a connection between these two regions. 

The aim of the study is; to examine, identify with a holistic approach and produce solutions 

against these problem areas and to present new approaches to the problem areas in Syria and 

the Eastern Mediterranean, which have been an important part of TFP in recent years.  

The main problem of the study has been designated like that. Are Syria and the Eastern 

Mediterranean issues holistic in the TFP? Or should it be handled separately?. In connection 

with this problematic, the answers of these questions will also be searched. Are there common 

actors that influence both issues? if so?  What are they? According to these answers, the results 

will be shared according to the analytical assessments to be determined for the solutions of the 

problem areas in Turkey's Syria and Eastern Mediterranean policies. In other words, the status 

of both issues will be questioned if they are identical or fraternal twins.  

In fact, both subjects have been one of the most studied or researched topics among TDP 

subjects in recent years. However, these studies were carried out separately. In other words, the 

issue of Syria was discussed separately and the Eastern Mediterranean issue was studied 

separately.  In fact, these reviews and researches in the sub-titles have been separated regions 

such as Syria, Cyprus and Libya, or issues such as; terrorism, hydrocarbon and maritime 

jurisdictions. Therefore, there is a need to find common solutions by identifying the common 

points of these two important issues that occupy TFP. It has been foreseen that this need can be 

met at a certain rate with this  study, at least a situational awareness could be created. 

When it has been conducted the literature research on the subject, the same point comes up. 

Regional and subject-based studies. The Syrian Plan of the Major Powers, (Güçlerin Suriye 

Planı),1 AKParti Foreign Policy - An Idealism Lost from Zero Problem to the Syrian War 

(AKParti Dış Politikası - Sıfır Sorundan Suriye Savaşına Kaybolan Bir İdealizm),2 Blue 

Homeland Writings (Mavi Vatan Yazıları),3 The Struggle for Sharing of the Eastern 

Mediterranean and Turkey (Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye),4 Geopolitical 

                                                           
1 Ali Poyraz Gürson, Büyük Güçlerin Suriye Planı, Ankara, Kripto Yayinlari, 2019 
2 Ramazan Gözen,  AKParti Dış Politikası - Sıfır Sorundan Suriye Savaşına Kaybolan Bir İdealizm , Elips Kitap, 

Ankara, 2021 
3 Cem Gürdeniz, Mavi Vatan Yazıları, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2019 
4 Cihat Yaycı, Doğu Akdenizİn Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2019 
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Route for the Blue Homeland (Mavi Vatan İçin Jeopolitik Rota),5 Eastern Mediterranean 

Jurisdictions Dispute6. In addition, the Foundation for Political and Social Research (SETA)7 

and the Republic of Turkey  Ministry of Foreign Affairs Center for Strategic Studies (SAM)8 

provide many reports and research on both regions. Although both organizations have been 

criticized for their official connections (Not applicable clearly for SETA), their researches on 

the ground in particular are considered important. Accordingly, many academic articles have 

been published on Syria, especially after 2016, and the Eastern Mediterranean after 2018. 

Therefore, there is no lack of literature in the separate and subject-based studies of these regions 

and subjects. However, after Turkey increased its presence in the Eastern Mediterranean and 

Libya in 2018, the problem areas and actors faced in Syria began to be seen in these  regions. 

However, there is not a holistic study in the TFP that deals with Syria and the Eastern 

Mediterranean issues as a whole. In addition, used the literature on Constractivism and the 

English School has been used to explain the theoretical approaches.  

In the article, qualitative research method was mainly used. In other words, the information and 

documents found in the literature were examined and then the analysis and results of the 

information obtained by this method were converted into tables. Since the subject is still a living 

and a hot topic, both primary and secondary sources have been equally used. 

It has been foreseen that the contribution of the study to the academic literature will be in two 

areas; empirically and methodically. Empirically, Syria and the Eastern Mediterranean issues 

will be dealed with holistically, common problem areas will be identified and common solutions 

will be tried to be developed. Methodically, an innovation has been introduced. Like that. The 

"Clausewitc's Trilogy", and "Fish Bone" technique mainly used in the field of economics and 

business have been used as a foreign policy analysis instruments in international relations for 

the first time. The results obtained as a result of the implementation of both methods are 

indicated as new policies that can be applied.    

In the second part after the aforementioned introduction section;  Actors and problematic 

subjects of both regions in the historical process were examined. Then, theoretically, the 

approach to the problems in the region is explained. Subsequently, theoretical approaches and 

real life issues in the region were associated.  

                                                           
5 Polat Soner, Mavi Vatan için Stratejik Rota, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2016 
6 Sertaç Başeren, Doğu Akdeniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı, İlke Basım Yayım, İstanbul, 2011 
7 SETA and its studies on the subject , Retrieved February 08th, 2022 from  http://www.setav.org/tag/ortadogu/   
8 SAM and its studies on the subject, Retrieved February 08th, 2022 from   http://www.sam.gov.tr/default.tr.mfa  
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In the third part; The policies of Turkey and actors inside and out of region have been examined. 

Thus, Turkey's policies and the conflict areas, issues and problem areas  have been revealed  

with these actors.  

In the fourth chapter, empirical analysis of the policies of the actors in the region regarding 

Turkey have been conducted with Clausewitch's trilogy and fishbone method.  

In the conclusion, the answer to the research question identified at the beginning and a summary 

of the topics have been conducted. 

 

HISTORICAL BACKGROUND 

Before the First World War, the region from Syria to Egypt and Egypt was within the territory 

of the Ottoman Empire. Greece was the 'Ottoman Territory' until 1832 and Libya until the 

1900s; Egypt was ruled with an autonomous status by M. Ali Pasha, who was sent as governor 

by the Ottoman Empire to Egypt. The island of Cyprus was also Ottoman Territory but leased 

it to England in 1878; since then, there was British colonial rule on the island. The region, 

whose borders close to the Mediterranean coast of the Middle East were not definitively 

determined, was called the Levant Region.  

As a result of WW-I, then the Ottoman Empire was divided by the Sykes-Picot Agreement, and 

new states emerged in the Middle East. These were: Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Syria, and 

Jordan9. The League of Nations gave Syria under the French Mandate, and much of Lebanon 

was added to Syria and called "Greater Syria." The island of Cyprus was left to Britain by the 

Lausanne Agreement (June 24th 1923) signed between Turkey and Western states due to the 

Turkish War of Independence.10  

The Cold War period could be described as a period in which the seeds of the problems 

experienced for this day in the Middle East and the Eastern Mediterranean were laid. Just as 

earthquakes occurred, the accumulation of useful energy began in the first years of the cold war 

period, and this accumulation of energy caused some earthquakes in the region. As a result, 

Israel was established in the region, and four significant wars occurred between Arab countries 

and Israel in 1947, 1948, 1967, and 1973. Between 1948 and 2021, the majority of Palestinian 

territory was occupied by Israel. With the end of the cold war, the Gulf Wars-I, II in 1991 and 

2003, and the Arab Spring in 2011, the turmoil in Iraq, Syria, and the countries bordering the 

                                                           
9 William L. Cleveland (Simon Fraser University), Martin Bunton (University of Victoria), A History of Modern 

Middle East (Fourth Edition),Philadelphia, Westview Press, 2009, p.171 
10 Britain created a de facto situation by unilaterally declaring the annexation of Cyprus in 1914 with the 

outbreak of WW- I. 
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Eastern Mediterranean came together. The Syrian and Libyan crises, which also began in 2011, 

are still ongoing. 

During the Cold War, the power struggle in the Eastern Mediterranean took place in and around 

the island of Cyprus. In 1959, British colonial rule ended on the island, and the Republic of 

Cyprus was established. However, due to the conflicts during the colonial rule on the island, 

the Greek attacks against the Turks have reached significant dimensions. Established in the 

Republic of Cyprus, Turkey-Greece, and The United Kingdom were listed as guarantor states. 

However, since 1960, a systematic intimidation movement has begun on the island by the Greek 

community, initially targeting the British and Turks, then the Turks entirely. 

In 1974, "Peace Operations" were carried out by Turkey and peace came to all parties living on 

the island. During the U.N. Peacekeeping Mission (UNFICYP), which failed to take effect on 

the island between 1964 and 1974, there was no significant conflict except for some post-1974 

minor border incidents. The Turkish part, which was a federal state from 1974 to 1983, was 

overwhelmed by the U.N. embargoes and announced to the world that it established the Turkish 

Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) in 1983. However, at this current stage, it is not 

recognized by any country except Turkey. 

After the end of the Cold War, studies and determinations on the existence of hydrocarbon 

fields around the island of Cyprus began in 1990. Meanwhile, the European Union (E.U.) 

unilaterally took the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus (G.C.A.S.C.)11 into the 

E.U. in 2004, contrary to its own legislation. 

According to the latest situation and disputes, the continental shelf border that Turkey has 

reported to the U.N., the areas that overlap according to the so-called Exclusive Economic Zone 

borders declared unilaterally by the G.C.A.S.C., are designated as in the maps mentioned below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Map-1: Continental Shelf borders reported by Turkey to the U.N. in March 2019 

                                                           
11  Turkey does not recognize the Republic of Cyprus. Turkey uses the term Greek Cypriot 

Administration of Southern Cyprus  (G.C.A.S.C.) to designate administration existing in the Southern part of 

Cyprus island. For additional info, you can access the link M.F.A. of Turkey about this issue. February 08th, 2022 

https://www.mfa.gov.tr/gkry_ye-seyahat-edecek-vatandaslarimiza-uyari.tr.mfa  
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Until May 2019, only the G.C.A.S.C. carried out drilling in the South of the island of Cyprus 

through foreign companies. However, since then, Turkey has not been able to; Fatih and Yavuz 

came to the region with research vessels Barbora's Hayrettin Pasha and Piri Reis and started 

drilling and research activities in the South of Cyprus with the license granted by T.R.N.C.'s 

Turkish Petroleum Joint Stock Company (T.P.A.O.) and continued its activities from time to 

time. Overlapping areas in hydrocarbon areas in the Eastern Mediterranean areas designated on 

the map12 

 
Map-2: Turkish Continental Shelf, T.R.N.C. License areas and the G.C.A.S.C.'s so-called Exclusive 

Economic Zone and overlapping areas 

   

2.1 Theoretical Framework 

The issues which are happening in Syria and the Eastern Mediterranean are complex and 

interconnected. Therefore, the theoretical explanations of this problematic situation will also be 

multifaceted. Because when we look at the basis of conflict, from the question of identity to 

history, from international organizations to international law, war, conflict, and human rights, 

many issues stand out in the region. 

Naturally, all actors in the region take positions in Syria and the Eastern Mediterranean in line 

with their national interests. Therefore, , it will be approached from the perspective of the 

"British School"13 international relations, which covers many of the problems related to the 

Syrian Crisis and the Security of the Eastern Mediterranean. Although the theory of 

international relations dates back to the 1800s, the British school was introduced in literature 

                                                           
12 The intersection of maritime areas Retrieved January 08th, 2022 from M.F.A. of Turkey 

https://www.mfa.gov.tr/data/dogu-akdeniz-deniz-yetki-alanlarinin-sinirlandirilmasi.pdf  
13 Ramazan Gözen, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İstanbul, Türkiye, İletişim Yayınları, Ankara, 2016 
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with Diplomatic Investigations in 1966.14 The theory was mostly created by British theorists 

against U.S. views, which began to dominate international relations after the WW-I when the 

United States emerged as a great power. Although the English school was close to the theory 

of construction, it gained strength as an alternative to the theories of realism, liberalism, and 

constructivism in general.15  

Here are the features that distinguish the British School in International Relations from the 

classic U.S. approach. According to the U.S. School, the British School is based on history and 

historical events as traditionalist and attaches importance to protectionism. The main subjects 

of the English School; the balance of powers, international law, diplomacy, war, and power 

centers. The weakness of the British school can be stated as neglect of the economy.16 

(LINKLATER, BURCHILL, D.E.V.E.T.A.K., DONNELLY, PATERSON, REUS-SMIT, 

TRUE 2005). 

Therefore, when we look at from the Realist and Neo-liberalist perspectives in both regions, 

national interests, and the drive to have more resources, namely egoism, and anarchy, lead to 

instability in the region. Perhaps the beginning of events and the current situation can be 

explained by these theoretical approaches. However, it is foreseen that solving the problems 

will be important with international law and diplomacy, which are the main institutions of the 

British school. Currently, the parties naturally test each other with a show of force.     Previous 

experience in the Middle East shows us that the winning actors in wars and conflicts are usually 

forces from outside the region. In a conflict here, just like in the Iran-Iraq war, the original 

owners of energy resources may not be able to benefit from these resources. As a result of the 

conflict, their economies could become even worse; therefore, although the beginning of the 

problems in Syria and the Eastern Mediterranean could be explained from a realist and neo-

liberal point of view, within the framework of the principles of the "British School"; with 

international law, historical facts, common interests, and new international cooperation. 

  

                                                           
14 Andrew Linklater and the others, Theory of International Relations (Third Edition),  New York, Palgrave 

Macmillan, 2005 
15 Cyntia Weber,  International Relations Theory, A Critical Introduction, New York, Routledge, 2005 
16 Andrew Linklater Theory of International Relations  
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3.ANALYSIS OF ACTORS AND POLICIES IN SYRIA AND THE      EASTERN 

MEDITERRANEAN   

3.1  Main Players in Syria; Russia, US and Turkey 

Turkey intervened in the Syrian Crisis with the flow of refugees towards its borders as a result 

of the civil war that began in 2011. Turkey welcomes approximately 3.617 million refugees with 

its "open border" policy, which is accepted positively by all international circles.  The amount 

Turkey spends on refugees today has exceeded 40 billion dollars. 

Turkey worked in cooperation with the United States in Syria until 2015, during which time it 

distanced itself from Russia-Iran and Syria. In particular, the claim about the Turkish jet in the 

Mediterranean in 2012 was shot down by Russian weapons systems has minimized its relations 

with Russia.    When a Russian plane was shot down by Turkey in 2015 for violating Turkish 

airspace, contrary to popular belief, there was a rapprochement between Turkey and Russia. In 

fact, the Russian Ambassador in Turkey was assassinated in Ankara. However, even this 

incident did not prevent the development of Turkish-Russian relations. Turkey-Russia relations 

have reached a reasonable level, while Turkish-US relations have started to decline. Among the 

biggest reasons for this are the coup attempt in Turkey in 2016 and U.S. assistance of weapons, 

training, and equipment to the YPG/PYD, which is called an extension of the P.K.K. in Syria.  

Turkey has made its claim on every platform that the United States was behind the coup, as the 

Gulen Movement and the leader of the F.E.T.O. (Fetullahist Clandestine Terrorist 

Organization) who carried out the coup attempt has lived in the United States.18   Turkey later 

carried out Operation Euphrates Shield and Afrin in Syria and established deconflict zones with 

Russia in Idlib. During this period, there was a crisis between Turkey and the United States 

against Pastor Branson, who was arrested in Turkey for collaborating with terrorist 

organizations. In the period leading up to Pastor Branson's trial and release, the Turkish lira 

reached the lowest level in its history against the U.S. dollar (US$1=7.12TL – August 12th 

2018). 

In October 2019, Turkey began that it called the "Peace Spring" to ensure the return of the Safe 

Zone facility east of the Euphrates and the subsequent return of some of the Syrian citizens who 

are refugees. On the 10th day of the operation, an agreement was reached with the United States, 

and the operation was suspended for 120 hours, during which time the terrorists were called 

                                                           
17 Refugee number in Turkey Retrieved January 12th, 2022 from  https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-

istatistikleri 
18 FETÖ terrorist organization   Retrieved January 12th, 2022 from  https://www.trtworld.com/turkey/turkey-

slams-hypocritical-detail-of-feto-head-in-us-report-27704 
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safe zones by the United States, 32 km from the Turkish border. It was stated that it would be 

taken beyond the future line and that the positions where the weapons would be collected would 

be destroyed.19 Hours before the end of this agreement, Turkey reached a deal with Russia20 on 

October 22nd; It has been stated that it would act jointly with Russia by emphasizing the Adana 

agreement in 1998 and the exclusion of the Y.P.G. terrorists from the safe zone in areas other 

than the Peace Spring operation. Turkey wants to establish a safe zone in northern Syria by 

establishing relations with the United States, then Russia, and now both the United States and 

Russia. At this stage, however, the situation in Syria has become more chaotic. 

There is the Adana Agreement signed between Syria and Turkey in 1997 and the "Anti-

Terrorism Cooperation Agreement- Extended Adana Agreement" signed in 2011. Turkey again 

defends the territorial integrity of Syria; meantime has worked with Russia and Iran in the 

Astana Process and with E.U. countries and the United States in the Geneva process in the 

process of building a new constitution. 

To the example of Iraq, it should be remembered that the journey, which initially began as a 

forbidden zone, made northern Iraq an autonomous state and Iraq a federal state in 2005. 

Therefore, in a possible constitutional change in Syria, a terrorist state with an exit to the 

Mediterranean sea, most likely right next to Turkey's southern borders, could be established. 

This terrorist state could also threaten Turkey's exit into the Eastern Mediterranean from the 

outset. 

If Turkey does not contact the Syrian government as soon as possible, two issues related to the 

security of the Eastern Mediterranean come to the fore. The first is that Syria cannot maintain 

its territorial integrity, and the second is that it maintains a hostile attitude towards Turkey, even 

if Syria maintains its territorial integrity. In both cases, similar security problems will create 

problems for Turkey. 

3.2 Israel  

Israel stands out as one of the most critical countries in Turkey’s Eastern Mediterranean security 

policies. However, it is one of the countries where Turkey's relations are perhaps the worst. 

Since the beginning of the Syrian Crisis, Israel has generally targeted Iranian forces and Iran's 

Hezbollah, which are alleged to be based in southern Syria. He usually accepts these attacks 

which it has conducted. In fact, in one of these attacks, it used the Russian cargo plane to hide 

                                                           
19 Turkey-US M.O.U. Retrieved January 15th, 2022 from https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/ 
20 Turkey-Russia M.O.U. Retrieved January 15th, 2022 from http://en.kremlin.ru/supplement/5452 
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its attack, and Russian aircraft  was shot down21 by Syrian missiles. Israel has also faced 

accusations22 That it tried to lower the radar track of the jets by shielding civilian airliners; in 

fact, there has been no direct interaction between Turkey and Israel on Syria up to now, at least 

officially and openly.    

Since it is only a traditional struggle between Israel and Iran, since Russia-Iran-Turkey relations 

have improved since 2015, Israel is mainly opposed to Iran-based policies. This approach also 

targets Turkey's policies in Syria 

The main problem in relations between Israel and Turkey is on the Palestinian issue. Especially 

after the Trump administration came to office in the United States, Israeli-Turkish relations 

have declined considerably. The United States, respectively, announced that it recognized 

Jerusalem as the capital of Israel and moved the U.S. embassy there.23      President Trump later 

announced that U.S. was withdrawing from the charity (U.N.R.W.A.)24Which was set up in 

1948 to help refugees in Palestine. 

3.3 Egypt 

In Turkey's Policies on Syria and the Eastern Mediterranean, it is foreseen that Egypt is the 

second key country after Israel. However, at this stage, Turkey-Egypt relations are at the worst 

levels in history. Relations were at the highest level in 2011 when Mohammed Morsi, the 

representative of the "Ivan"25 movement from the Muslim Brotherhood, came to power, 

overthrowing Hosni Mubarak's rule as a result of the so-called Arab Spring. But then, current 

Egyptian President Abdul Fattah El-Sisi took over the government, ending Morsi's rule in a 

military coup. The deterioration of Turkey-Egypt relations has also happened since then. Since 

he came to office in a military coup, the Turkish government did not engage with Sisi and 

continued to support Morsi, who is a representative of the Muslim Brotherhood and Ivan. In 

June 2019, Morsi's death from a heart attack in the courtroom was negatively expressed and 

criticized by Turkey on almost every platform, including the U.N. General Assembly.  

Egypt; attracts attention with its anti-Turkish policies in Syria, the Eastern Mediterranean, and 

even Africa. He supported the idea of establishing Arab NATO in Syria by working with Saudi 

                                                           
21The Russian plane was shot down in Syria Retrieved February 15th, 2022 from 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-plane-shot-down-ria-accident-france-israel-war-

us-kremlin-a8542401.html 
22 Israel use civilian airliner as a shield, Retrieved February 15th, 2021 from https://www.jpost.com/Arab-Israeli-

Conflict/Russia-says-Israeli-attack-in-Syria-almost-killed-civilian-airplane-616827 
23 U.S. Embassy in Jerusalem Retrieved February 15th, 2021 from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

44120428 
24 U.S. withdrew from U.N.R.W.A. Retrieved February 15th, 2021 from https://www.unrwa.org/ 
25 Turkey-Egypt relations Retrieved February 10th, 2021 from https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

48107342 
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Arabia and the United Arab Emirates (U.A.E.).26 In the Eastern Mediterranean, the G.C.A.S.A. 

acts together with Israel and carries out anti-Turkey policies. In fact, it is foreseen that the main 

problem between Egypt and Turkey is that Turkey emerged as a regional power and this was 

perceived by Egypt as The New Osmanism. It can be considered that Turkey's pro-Ivan policies 

support this perception. As of January 2021, there have been statements at the level of Foreign 

Ministers that there will be some softening between Turkey and Egypt, which has been 

approved by the Turkish side even at the President level.27 

3.4 Libya 

As a result of the 2011 Arab Spring in Libya, stability in the country could not be achieved. In 

Libya, two governments have come up, except for the House of Representatives. These are the 

Government of National Accord (GNA) and the Libyan National Government Army. The U.N. 

officially recognizes the Government of National Accord. The Government of the Libyan 

National Army, that is, general Hafter's formation, is supported by some European countries 

and Russia. Although the United States seems to oppose Hafter, its position is unclear at this 

stage. General Hafter is also known as anti-Turkish. Hafter's approach to Turkey, which is also 

supported by Saudi Arabia, the U.A.E., and Egypt, is understood. Because, recently, Turkey's 

relations with all three countries are not at a reasonable level.   

Turkey signed an agreement with Libya on November 27th, 2019 to limit maritime 

jurisdictions. With this agreement, the maritime border between Turkey and Libya was 

determined, so there was a big change in the balance in the Eastern Mediterranean.28 With this 

agreement, a military agreement was conducted between Turkey and Libya, and the 

Government of National Accord requested military assistance from Turkey.  According to this 

request from Turkey, Turkey would send troops to Libya.29  However, on January 14th, 2019, 

at a meeting in Moscow for a ceasefire in Libya, the General after left the table, stating that he 

did not accept the ceasefire.   Later, at the initiative of the U.N. and Germany in Berlin30A 

ceasefire was agreed on a ban on the deployment of all military personnel, but despite this, 

Hafter forces continued their attacks by not complying with the ceasefire. Turkey announced 

                                                           
26 Arab NATO in Syria Retrieved February 10th, 2022 from https://foreignpolicy.com/2015/04/09/the-arab-nato-

saudi-arabia-iraq-yemen-iran/ 
27 Press release of Turkish M.O.F. Retrieved February 10th, 2022 from https://www.bbc.com/turkce/haberler-

turkiye-56371942  
28  Turkey –Egypt new era Retrieved February 10th, 2022 from https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

50682215 
29 Turkey-Libya military agreement Retrieved February 10th, 2022 from 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/02/turkish-parliament-to-vote-on-sending-troops-to-libya 
30  Berlin Libya conference Retrieved February 10th, 2022 from  https://www.bundesregierung.de/breg-

en/news/the-berlin-conference-on-libya-1713882 
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before the Berlin conference that it would send combat elements to Libya and then sent military 

personnel to Libya for training, equipping, and consultancy services. 

In July 2020, as a result of Turkey's support for the Government of National Accord (GNA), 

recognized by the U.N. as the legitimate Libyan government, the GNA won a major victory 

over Hafter forces, and a ceasefire was requested by Hafter, and a ceasefire was declared on the 

basis of the Sirte-Cuffra line. The ceasefire was signed by Parliament Speaker Akil Saleh-GNA 

Prime Minister Serrac instead of Hafter at Turkey's imposition.  Then, the 55-point plan, which 

was discussed as part of the Berlin talks in January, was implemented. In fact, this plan 

envisaged lasting peace in Libya, the revival of the economy and the reconstruction of the 

country, that is, the implementation of some kind of U.N. disarmament, demobilization and 

reintegration (D.D.R.) process. In this context, various steps have been taken, and even the 

country has started to export oil legally again.At that stage, on March 15th, 2021, the UN-

backed U.M.H. was replaced by the Libya Government of National Unity. This Government is 

now considered legitimate and supported by the U.N.31 

 3.5 Greece  

 Issues related to the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus (G.C.A.S.C.), which is 

working with Greece, are also discussed in this section.  Both countries stand out in all of 

Turkey's problems related to eastern Mediterranean security. First of all, it has been maintaining 

an embargo and isolation policy on the Turkish Republic of Northern Cyprus (T.R.N.C.) since 

74 with the support of the U.N. and the E.U. In addition, the negotiations between T.R.N.C. 

and G.C.A.S.C. have not yielded a result for 47 years. The most critical issues in Turkey's 

Eastern Mediterranean energy policy are to protect the rights and interests of Turkey and the 

T.R.N.C.. Turkey and T.R.N.C. do not recognize the so-called Exclusive Economic Zone 

(EEZ), which the G.C.A.S.C. unilaterally declares, its agreements with coastal states, and its 

granting exploration licenses to foreign companies in such fields. As mentioned before, Turkey 

declared and submitted the borders of the Continental Shelf with a letter to the U.N. on March 

18th 2019. 

The East – Med Pipeline project, which was agreed between the Greek - Israel – Egypt - 

G.C.A.S.C. and Italy in 2011, was signed on January 02nd, 2020, but Italy did not attend the 

signing ceremony.  According to this project, it is envisaged that the gas to be extracted from 

the Eastern Mediterranean will be connected to Crete via the G.C.A.S.C. and then to the Greek 

                                                           
31 Libya Government of National Unity Retrieved February 10th, 2022 from https://www.dw.com/tr/libyada-

ge%C3%A7ici-birlik-h%C3%BCk%C3%BCmeti-se%C3%A7ildi/a-56473875 
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mainland and delivered to Europe via Italy. However, on September 22nd, 2020, the Eastern 

Mediterranean Gas Forum.32, which was previously a forum, became a permanent organization 

headquartered in Cairo. This Forum consists of Egypt, Israel, Italy, Jordan, G.C.A.S.C., and 

Palestine. The Forum is also supported by the United States and the E.U. The Maritime 

Jurisdictions agreement signed between Greece and Egypt, which intersects with some of 

Turkey's own sites, was registered by the U.N. in October 202033 as well. 

Accordingly, the zones declared by Turkey and T.R.N.C. and the sites belonging to the 

G.C.A.S.C. are overlapping. Fatih and Yavuz(drilling) and Barbaros Hayrettin Pasha and Piri 

Reis vessels, which Turkey recently supplied, started research and drilling activities in these 

conflicting regions as of November 2019. These ships are escorted by combat ships of the 

Turkish Navy. 

Greece and the Greek Cypriots want to include the E.U. in the process on every platform. The 

E.U. has intervened at this stage.  Especially with the PESCO34 the agreement signed in 

December 2017, the G.C.A.S.C. strives to take this issue further. P.E.S.C.O. (Permanent 

Structured Cooperation). Permanent Structural Cooperation Defense Agreement; jointly 

developing the defense capabilities of member states and making them suitable for E.U. military 

operations. Thus, it is envisaged that the E.U. will emerge as an international defense partner, 

protect European Citizens and ensure the effective use of defense spending. 

 

4. GENERAL ANALYSIS  

Clausewitz, one of the leading figures in strategy, has three pillars in his famous theory trinity. 

These are the ones that are going to It is the State, the Army, and the People.35 (SENSES 2019)  

Clausewitch envisaged evaluating these three pillars on any strategic issue and identifying their 

course of action and options. The topics covered in the trinity are based on assessing both your 

own strength and your adversary. Based on Clausewitz's approach, the actors and parameters 

in Syria and the Eastern Mediterranean will be analyzed in the concept of Turkey's policies and 

relations with these policies. 

                                                           
32 East Mediterranean Gas Forum Retrieved April 01st, 2022 from https://mepei.com/east-mediterranean-gas-

forum-becomes-an-organisation/  
33 Greece and Egypt maritime jurisdiction agreement Retrieved February 10th, 2022 from, 

https://tr.sputniknews.com/columnists/202012241043459259-turkiye-libya-mutabakatina-karsi-yunanistan-

misir-anlasmasi-ucuncu-ulkeler-ne-yapmali/  
34 PESCO Retrieved February 01st, 2022 from https://pesco.europa.eu/ 
35 Bülent Şenses Deniz Harbinin Stratejik Temeli, İstanbul,Türkiye, Milli Savunma Üniversitesi Basımevi, 2019 

p.19 
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However, Turkey's relations with parameters and actors have been evaluated as a whole since 

the parameters in both Syria, and the Eastern Mediterranean are too much. In other words, the 

evaluation of actors and parameters in Syria and the Eastern Mediterranean and Turkey's 

relations was carried out according to the years by using Clausewitch's of state, army, and 

people pillars. At the tables below, relations for years are in the light of previous analyses; 

Brown: Bad Level, Yellow: Intermediate and Green color are indicated as Good Level. In 

addition, the arrows within the levels are also the trend of the relationship in those years; it 

suggests that it remains down(slightly negative), up (slightly positive), and constant. 

 
Table-1: Turkey's past, current and targeted (desired) Syria Policy over years 

 

 
Table-2: Turkey's past, current and targeted (desired) Eastern Mediterrenean Policy over years 
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4.1 Turkey's Political Evolution on Syria and the Eastern Mediterranean 

Fish Bone Diagram;36 It is a cause-and-effect diagram developed by Dr. Kaoru Ishikawa in 

1943 that resembles a fishbone in its shape. The fishbone diagram is also known as the 

"Ishikawa Diagram" because of the name of its creator. Another name given to this diagram is 

Nishikawa. Fishbone is one of the basic techniques used in problem-solving. It is foreseen that 

the strategies and real policies to be implemented by Turkey can be developed as follows in 

order to eliminate the problem areas determined by the Fish Bone Diagram. The subjects 

indicated in red in the diagram have been identified as common issues concerning both Syria 

and the Eastern Mediterranean. 

 
Table-3: Comparison of actors and factors in Turkey's Syria and Eastern Mediterranean Politics 

 

Although Turkey has been actively pursuing a policy in Syria since 2011, it has started to follow 

an active approach in the Eastern Mediterranean since 2018. At this stage, it has become clear 

that Turkey needs to be revised in these policies, whether due to changes in the world or 

domestic and foreign policy practices. The best example of this is Turkey-Russia relations 

before and after 2015. 

Another issue that Turkey should consider in its new political openings is the issue of 

'Multipolarity.' The first thing it will consider when implementing this principle is to prioritize 

its "national interests," as other countries do, and to be in the fields where it has national 

interests and to impose its ambitions with diplomacy, soft and hard power. One of the most 

                                                           
36. Mario COCCIA,  Journal of Social and Administrative Sciences, The Fishbone diagram to identify, systematize 

and analyze the sources of general-purpose technologies” (www.kspjournals.org),, Volume 4, Issue 4, December 

2017 
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critical features of implementing the multipolarity policy is having a strong and robust 

economy. 

4.2 Politics for Syria  

Turkey; should improve its relations with Syria, Egypt, Israel, and Libya. As soon as possible, 

Turkey can establish high-level contact and even diplomatic relations with Syria and cooperate 

with Syria to the formations that will emerge just south of its borders. In this context; Under 

the Adana Agreement in 1998, the "Joint Cooperation Agreement against Terrorism-Extended 

Adana Agreement" was signed in 2011, or on the basis of these agreements, a new agreement 

could be reached to get out of third-party game countries in the Syrian Crisis. Otherwise, it 

could be damaged both economically and politically. The first steps of this were taken with the 

agreement with Russia on October 22nd 2019. The stage reached in Idlib in February 2020 has 

become a chaotic stop. For this reason, immediate diplomatic contact with Syria is in Turkey's 

favor. 

In relation to Israel, even domestic policy reactions can be left behind, and progress can be 

made. Other formulas can also be developed for corn. Palestine is one of the countries that will 

benefit it in the relations with Israel and Egypt. Because if Turkey were at the level of a normal 

relationship with Israel, maybe it could prevent some violence against the Palestinian state and 

its people by using these relations. Bringing relations with Syria and Egypt to a certain level 

may also restrict the movement of the G.C.A.S.C. in the Eastern Mediterranean. 

Turkey's role as a "lead nation" can be emphasized in the reconstruction of Syria and the 

necessary reforms in its institutions. After ensuring peace and stability of Turkey and other 

countries, all aid and reconstruction, and reform activities to Syria can be coordinated and 

implemented quickly if a structure such as the "Syrian Reconstruction /Coordination Excellence 

Center" is established in Gaziantep or Adana with U.N. authority for the coordination and 

execution of what will be done to Syria. 

This center can also coordinate returns to Syria because it is essential for Turkey to return 

approximately 4.5 million Syrian citizens in Turkey. Because Turkey itself has covered most 

of the expenditures of Syrian refugees. This affected the country both economically and 

demographically. Therefore, it is important for Turkey to return refugees in Turkey to Syria. 

4.3. Politics for Eastern Mediterranean 

In 1995-96, Israel-Turkish relations were at a reasonable level in the military, but again not in 

a good political subject. However, during this period, "Piece Pigeon" series exercises have been 

conducted by U.S.-Turkey-Jordan as part of NATO's "Mediterranean Dialogue" programme. 

Israel firstly participated in these exercises as observer status and then in different roles, have 
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provided progress in relations. However, at this stage; Not content with unilateral agreements, 

alliances such as the "Friendship and Cooperation Pact", "Energy Cooperation Pact, etc." should 

be established with Eastern Mediterranean countries, except for the G.C.A.S.C.Therefore, 

Turkey should apply on Syria and the Eastern Mediterranean issues by adding the subject of 

"Multilateral" to its "Multipolar" policies as it has recently relations with the United States and 

Russia. Once this is achieved, new alliances can be formed in the Eastern Mediterranean. If the 

current situation continues, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (U.A.E.) are increasing 

their relations with Greece and the G.C.A.S.C. in order to turn against Turkey. It could bring 

Turkey to isolation in the region.Turkey has become a "Strategic Transit Country" in the context 

of energy. Kirkuk –Yumurtalık (Iraq-Turkey), Baku- Tbilisi-Ceyhan (BTC), T.A.N.A.P., Blue 

Stream, and Turkish Stream projects naturally gained this reputation to Turkey. It is currently 

planned that the Turkish Stream and T.A.N.A.P. expand to Europe. Therefore, natural gas from 

the Eastern Mediterranean basin can reach Europe by connecting to Anatolia and Europe.  The 

second alternative is Israel-Lebanon-Syria-Turkey and from there to Europe.  In addition, 

pipelines have some features. They contribute to peace and stability in the countries where they 

pass through. Because the pipeline is a asset that also brings income to the country. Currently, 

the G.C.A.S.C. focuses on the pipeline from the Eastern Mediterranean to Crete, from there to 

Greece and Italy, to push Turkey out of this process. However, it is noted that the cost of this 

line is very high, and it can take time to build. It seems no feasible for today. Therefore, the 

delivery of gas in the Eastern Mediterranean to Europe via Turkey stands out as an optimal, 

viable, and economical project. Therefore, Turkey, which acts as a bridge between Europe and 

Asia in all matters, has the infrastructure and capacity to continue to do that in the energy 

context.  Will Russia, by its intention, create an alternative to its lines (the North and South 

streams) and allow the pipeline (Eastern Mediterranean gas) to pass through Syria? The second 

most suitable route for transporting gas from the Eastern Mediterranean to Europe is the 

Cyprus-Turkey direction. The gas to be accessed to Turkey will also be transported to Europe 

from there. Naturally, this pipeline will be an alternative to the Russian lines in the North. At 

this time, the issue of Russia's support of Turkish policies and thesis in the Eastern 

Mediterranean, as in Syria, appears. In other words, the gas dug in the Eastern Mediterranean 

will create an alternative to Russian gas in any case.    If the United States continues its current 

policy in the Eastern Mediterranean, Turkey will increase cooperation with Russia, but this 

cooperation may not be as fruitful for Turkey’s perspective as it has been in Syria so far because 

this alternative pipeline creates a rival to Russian energy policies.  
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The more difficult issue than establishing relations with Israel and Egypt in the Eastern 

Mediterranean is how to establish and deal with Greece and the G.C.A.S.C. issues. Because 

Turkey does not recognize the G.C.A.S.C, for this reason, the issue of recognition of T.R.N.C. 

can be on the agenda. In this case, however, U.N. resolutions and given the E.U.'s approach 

may not be achieved quickly. Therefore, by establishing contacts and relations with Turkey- 

Greece, and T.R.N.C. with the G.C.A.S.C., the resolution of the problem could be peaceful. In 

addition, in the beginning, cooperation and progress can be made in solving the problem 

through methods such as "conference series" or "processes", which are widely used in 

diplomacy rather than direct relations. In addition, the parties avoid direct contact with each 

other and also have an advantage in its domestic politics. 

The G.C.A.S.C. side wants to include the United States and the E.U. in the issue of energy 

fields.37 In order to frustrate these efforts, companies from the United States and E.U. countries 

where the Greek side does not work can be worked. In particular, British and German 

companies may come to them a step ahead in this regard. 

In addition, there are energy companies operating in Turkey and Azerbaijan, but also drilling 

in disputed fields by licensing by the G.C.A.S.C. By discussing these companies, they can be 

persuaded to work with the Turkish side instead of the Greek side. The latest development to 

support this approach is that French TOTAL and Italian E.N.I. companies are refraining from 

operating in the so-called EEZ of the G.C.A.S.C., which coincides with the Turkish Continental 

Shelf.38   It should also be considered that Turkish TOTAL was purchased by O.Y.A.K., the 

charity the Turkish Armed Forces.39 

Alternatively, Russian, Chinese, and Azerbaijani companies can be licensed to drill in areas 

belonging to Turkey and T.R.N.C. 

Most recently, Turkey started to use T.R.N.C. Geçitkale Airport as a UAV/AUAV base in 

response to the drones purchased by the G.C.A.S.C. from Israel and France within the scope of 

"Strong Diplomacy on the Ground and at the Table", which is expected by the Turkish Ministry 

of Foreign Affairs to be one of the important arguments of the new Turkish Foreign Policy. The 

necessary infrastructure facilities can be constructed here for the use of maritime patrol aircraft, 

helicopters, and jets. This move is a clear challenge to all the actors in the region regarding the 

next step of the G.C.A.S.C. is Turkey's position in the region. The other one is to accelerate the 

planned naval base in Magosa. However, considering the geographical situation of Turkey and 

                                                           
37 Cihat Yaycı, Doğu Akdenizİn Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye, p.114 
38 TOTAL and ENI companies Retrieved January 08th, 2022 from  https://haberkibris.com/eni-ve-total-sirketlerinden-7.-parselden-geri-

adim-iddiasi-2019-11-04.htm 
39 OYAK and TOTAL Retrieved January 08th, 2022 from  https://www.enerjigunlugu.net/total-ve-m-oili-oyak-satin-aldi-35778h.htm 
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T.R.N.C. should be assessed that this maritime base should be in the Eastern region, Magosa or 

more close to Western region, around Girne?   

 

5. CONCLUSION 

 It is necessary to establish a very complex equation to explain this issue. The longer the solution 

and Crisis in Syria, the closer Turkey will move to Russia, and it will move away from the 

Western camp (US+EU+NATO). The Idlib region will be decisive in this regard. This issue 

will directly affect the Eastern Mediterranean. Modeling is very important in international 

relations. Let's try to explain the situation in Libya via Syria. In Syria, Russia-Assad 

Administration is closely cooperating, Turkey-Russia is closely cooperating, Turkey and the 

United States are against Assad, but Turkey is the country that has suffered the most from this 

crisis. In Libya, Russia-Hafter cooperates, Turkey-Russia cooperates, Turkey and the United 

States oppose Hafter. Therefore, according to this equation, Turkey has to develop some 

policies using diplomacy and the policy developed in Syria to avoid damage in Libya and the 

Eastern Mediterranean. 

 Russia's policy with Turkey in the Eastern Mediterranean and Syria should be clarified as soon 

as possible by Turkey. 

 Relations with Syria, Israel, and Egypt should be established as soon as possible. This initiative 

is vital for Syria and Eastern Mediterranean Policies. In particular, the relationship between 

Egypt and Israel will also affect the relationship between other Arab countries and Turkey. 

 International support should be provided for the return of refugees and reconstruction activities 

in Syria, a new wave of migration should be prevented, and a solution should be reached by 

working with the international community for the return of refugees in Turkey in any way. This 

issue is also crucial for the Turkish economy, its demographic structure, the terrorist threat to 

Turkey, and the territorial integrity of Syria. 

 In all these findings, it can be said that Turkey's policies in Syria and the Eastern Mediterranean 

are "Identical Twins." In other words, Turkey's positive or negative initiatives in any of these 

two regions affect its policies in the other region. Therefore, Turkey should shorten the size of 

its foreign policy in connection with the changes created by Covid-19 all over the world. For 

this reason, the most appropriate course of action is the establishment of a policy based on 

national interests because it hampers to make zig-zags in foreign policy and consolidate 

Turkey's motivation. 
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ÖZET 

Orhan Pamuk, son dönem Türk edebiyatının en tartışmalı isimlerinden biri olmaya devam 

edegelmektedir. Bugüne kadar, onun hemen her çalışması büyük tartışmalar ve medya 

tanıtımları arasında yayınlandı. Yazarın Veba Geceleri (2021) adlı son romanını COVID-19 

salgınının dünyayı kırıp geçirdiği bir dönemde yayınlaması, yine beraberinde birtakım 

eleştirilere yol açtı. Yazar, bu tür eleştirilere verdiği cevapta yaklaşık 20 yıldan beridir böyle 

bir roman yazmayı planladığını beş yıldır da bu kitap üzerine çalıştığını dile getirdi. Orhan 

Pamuk’un Veba Geceleri (2021) adlı romanı, 1901 yılında Akdeniz’de bulunan Osmanlı 

Devleti’nin 29. Vilayeti olan hayali bir Osmanlı adası olan “Minger” de yaşanan veba salgınını 

anlatan bir romandır. Romanda, vebayla başlayan iktidar çatışmaları, aşk ilişkileri, sosyal 

problemler, din – bilim çatışmaları ve karantina önlemleri, politik suikastler dile getirilir. 

Romanın sağlam bir kurgu üzerine bina edilmesi, mekânların ayrıntılı olarak tasvir edilmesi, 

hayali kişilere gerçekçi özellikler kazandırılması yazarın büyük başarısı olarak 

değerlendirilebilir. Yakın dönem Osmanlı tarihini II. Abdülhamit bağlamında işleyen yazar, 

dönemin sosyo-politik problemlerine de zaman zaman gönderme yapar. Veba salgını 

başladıktan sonra doktorlar ve din adamları arasındaki çatışmalar da romanda dile getirilir. 

Yöneticilerin basın üzerinde sansür uygulayarak salgını halktan gizlemeleri de romanda 

üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Halk ve yönetici arasındaki ilişkiler, farklı 

karakterler üzerinden okuyucuya tanıtılır. Yayınlandığı günden itibaren üzerine çok söz 

söylenen ve tartışılan bu roman üzerine farklı bakış açıları geliştirilebilir. 

Bu çalışmada veba salgını bağlamında Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanı analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Veba Geceleri, Salgın, Postmodern Roman, II. Abdülhamit 

Dönemi. 
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LOVE, POWER AND EPIDEMIC IN THE NOVEL OF VEBA GECELERİ 

 

 

ABSTRACT 

Orhan Pamuk continues to be one of the most controversial names in recent Turkish literature. 

Until today, nearly every of his work has been published great controversy and media publicity. 

The author's publication of his latest novel, Veba Geceleri (2021), at a time the COVID-19 

epidemic was devastating the world, again led to some criticism. In his response to such 

criticisms, the author stated that he has been planning to write such a novel for nearly 20 years 

and has been working on this book for five years. Orhan Pamuk's novel The Veba Geceleri is a 

novel about the plague epidemic that took place in 1901 in the imaginary Ottoman island of 

"Minger", which was the 29th Province of the Ottoman Empire in the Mediterranean. In the 

novel, power conflicts that started with the plague, love relationships, social problems, religion-

science conflicts and quarantine measures, political assassinations are expressed. Building the 

novel on a solid fiction, describing the places in detail, and giving realistic features to imaginary 

characters can be considered as the author's great achievements. The author, who deals with the 

recent Ottoman history in the context of II. Abdulhamit, also makes reference to the socio-

political problems of the period from time to time. After the plague epidemic started, the 

conflicts between doctors and clergy are also expressed in the novel. One of the issues that 

should be emphasized in the novel is that the administrators hide the epidemic from the public 

by censoring the press. The relations between the public and the administrator are introduced 

to the reader through different characters. Different perspectives can be developed on this novel, 

which has been talked about and discussed since the day it was published. 

In this study, Orhan Pamuk's novel Veba Geceleri will be analyzed in the context of the plague 

epidemic. 

Keywords: Orhan Pamuk, Veba Geceleri, Epidemic, Postmodern Novel, II. Abdulhamid 

Period. 
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1. GİRİŞ 

Orhan Pamuk’un Veba Geceleri (2021) adlı romanı, 1901 yılında Akdeniz’de bulunan Osmanlı 

Devleti’nin 29. Vilayeti olan hayali bir Osmanlı adası olan “Minger” de yaşanan veba salgınını 

anlatan bir romandır. Yazarın, romanını COVID-19 salgınının dünyayı kırıp geçirdiği bir 

dönemde yayınlaması beraberinde birtakım tartışmaları getirse de yazar, bu tür eleştirilere 

verdiği cevapta yaklaşık 20 yıldan beridir böyle bir çalışma yapmayı planladığını beş yıldır da 

bu kitap üzerine çalıştığını ifade eder. Nitekim yazar Vebaya olan ilgisini ilk kez 1999 yılında 

yayımlanan Öteki Renkler adlı kitabında şöyle dile getirir: “…Tarih kitapları okumaktan, tarihi 

imgelerle haşır neşir olmaktan hoşlanıyorum. Belki şöyle denebilir: 19. yüzyıl romantiklerinde 

olduğu gibi, şu andaki dünyaya bir tür tepki, insanın bu yüzyılda yaşamaktan duyduğu bir 

hoşnutsuzluk. Bir orta çağ gecesinin karanlık sokağı, ya da bir veba sahnesini anlatırken 

bulacağım imgeler…”40 

V. Murat’ın kızı olarak kurgulanan Pakize Sultan’ın torununun profesör olan kızı Mina 

Mingerli’nin anlatıcı fonksiyonunu yüklendiği roman, Pakize Sultan’ın 1901-1913 yılları 

arasında ablası Hatice Sultan’a yazdığı 113 mektuptan yararlanılarak kurgulanır. Osmanlı’nın 

son zamanları ve yakın Türkiye tarihine de göndermelerde bulunan yapıtta salgın hastalık – 

iktidar ilişkisi de irdelenmektedir. Romanda, 1901’de Aziziye adlı buharlı bir gemiyle Çin’e 

seyahat edecek yolculara katılmak üzere İzmir’den Baş kimyager Stanislaw Bonkowski ve 

yardımcısı İlias adlı iki doktor da katılır. Bu iki Doktor, sarayda Padişaha çalışan önemli 

insanlardır. Bunlar, Minger Adası’nda indikten sonra gemi Çin’e doğru yol alacaktır. 9 yıldan 

beri birlikte çalışan ve İzmir başta olmak üzere Anadolu’daki salgınlarda hizmetleriyle öne 

çıkan bu iki sağlık uzmanı, Minger Adası’nda henüz başlamış ve herkesten gizlenen bir veba 

salgınını araştırmak üzere bizzat Padişah II. Abdülhamit tarafından adaya gönderilmişlerdir: 

“Osmanlı’nın Doğu Akdeniz’deki en büyük limanı İzmir’de Bonkowski Paşa altı haftada veba 

salgınını durdurmuştu. Halkın evde kapatmalara boyun eğmesi, kordonlara uyması, yasakları 

istekle dinlemesi ve belediye ve polislerle birlikte fare avlamasıyla olmuştu bu.” 41  

Orhan Pamuk’un bu romanı da dahil olmak üzere Osmanlı’nın politik çıkmazlarını ve yeni 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin medeniyet krizi diyebileceğimiz eşik dönemleri 

üzerine kurgulanır. Bu romanda da kimilerinin Kızıl Sultan diyerek yerdiği kiminin de Cennet-

mekân unvanlarıyla yücelttiği ve uyguladığı politikalarla devletin ömrünü 25 yıl uzattığını 

savundukları II. Abdülhamit dönemi anlatılır: “Pamuk’un romanları kültürel süreklilik ve 

                                                           
40 Kesova, Erke (2021). Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Yıl/Year: 2021 • Sayı/Issue: 37,  ss/pp. 345-351 • 

ISSN: 2630-6220 DOI: 10.17829/turcom.935034 
41 Pamuk, Orhan (2021). Veba Geceleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 17 
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kopmaların eşiğinde Osmanlı ve Türkiye’nin gerilimli mirasını yansıtan ve tartışan; ama bunu 

bir sonuca bağlamaktan kaçınan metinlerdir. Orhan Pamuk, ulusal alegori biçimi içerisinde 

içinde bulunduğu toplumun taşralılığını sık sık parodileştirir. Onun bu tutumu aynı zamanda 

taşradan gelen bir yazarın merkezle baş edebilmesinin zorlu yolunun da ne olduğunu göstermesi 

bakımından önemli ipuçları sunar.”42 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Orhan Pamuk’un tamamen üst kurmaca tekniğiyle kurguladığı romanda, olayların geçtiği 

mekân ve kişiler hayal ürünüdür. Gerçekliği olmayan bu yerler ve kişiler tamamen yazarın 

kurgu yeteneğinin yansımasıdır: “Minger Adası diye bir yer yoktur, üstelik V. Murad’ın Pakize 

adında bir kızı da yoktur. Yine de roman tarihi bilgi sunmakla birlikte tarih yazımına ters 

düşmez zira 19. yüzyılda Almanya’da bir disiplin haline gelen tarih zamanla farklı biçimlerde 

ele alınır. 19. yüzyıldaki tarih disiplini, tarihçinin boş bir zihinle arşive girip orada edindiği 

bulgulardan hareket ederek bir tarih ortaya koymasını belirtir. Ancak arşivlerde tarihin asıl 

öznesi olan halktan ziyade egemen sınıfa dair kayıtlar yer alır. Üstelik gündelik yaşam da 

ıskalanmaktadır. Buradan hareketle pek çok tarihçi farklı mekteplere yönelir. Bu müktesebata 

dair en vurucu makalelerden biri Lawrence Stone’un 1979 tarihli ‘The Revival of Narrative: 

Reflections on a New Old History’ (Anlatının Dirilişi: Yeni Bir Eski Tarih Üzerine Düşünceler) 

isimli çalışmasıdır. Burada Stone, tarihin bir bilim olup olmadığını irdeler, bilimse de nasıl bir 

bilimdir? Artık, tarihçiler tarihin nesnel gerçeklik sunmadığını öne sürmeye başlar.”43 

Padişahın “Aziziye” adlı gemisinde henüz 38 yaşında olan Damat Doktor Nuri ve karısı Pakize 

Hanım da vardır. Bazı dedikodulara göre II. Abdülhamit, bu yeni evlileri İstanbul’dan 

uzaklaştırarak salgın hastalıkların olduğu uzak diyarlarda ölüme terk etmek amacıyla gemiye 

bindirmiştir: “O günlerde bazı saray dedikoducuları bu kötülüğün yeni evlileri İstanbul’dan 

uzaklaştırmak, sarı hummalı Asya topraklarında, koleralı Arap çöllerinde ölüme terk etmek 

olduğunu söylerken, başkaları Abdülhamit’in niyetinin ancak oyunları bittikten sonra 

anlaşıldığını hatırlatıyordu.” 44 Doktor Nuri, gemide hocası Bonkowski Paşa’yla karşılaşınca 

hocasına büyük bir saygı duyarak başarıları sayesinde Osmanlı topraklarında vebanın nasıl yok 

olduğunu anlatır. Bunun üzerine Bonkowski Paşa, vebanın Minger topraklarında da 

                                                           
42 Doğan, Zafer (2011). Orhan Pamuk Edebiyatında Tarih ve Kimlik Söylemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı, s. 292 
43 Yetkin, Mehmet (2021). “Orhan Pamuk Ne Yazıyor?”, Gazete Duvar Kitap Eki, Sayı: 156, Yıl: 3, s. 42 
44 Pamuk, Orhan (2021). Veba Geceleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 15-16 
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görüldüğünü ve ziyaretinin amacının da bu salgınla mücadele olduğunu belirtir: “Ne yazık ki 

veba Minger Adası’nda görülmüştür” dedi Bonkowski Paşa….  

“Nasıl?” 

“Veba Minger’in Müslüman mahallelerine sirayet etmiş Damat Paşam. Sizin evlilik hazırlıkları 

içinde bundan haberdar olmayıp hayret etmeniz tabiidir çünkü saklıyorlar. (…) 

“Salgının Hong Kong’da, Bombay’da yaptıklarını yakından takip ediyor, son yazılanları 

okuyorum.” Durum yazılanlardan da berbat dedi Bonkowski Paşa otoriter bir havayla. 

Hindistan’da, Çin’de binlerce kişiyi öldüren de aynı mikrop, aynı salgındır. İzmir’e gelen de 

odur.” (s. 20) 

Salgınlarla ilgili hemen her romanda otoritelerin salgını halktan gizlediğini görüyoruz. Burada 

temel amaç, halkın tedirgin olmasını önlemek olarak öne sürülse de gerçeği gizlemenin 

salgınların her geçen gün daha çok yayılmasına sebep olduğu açıktır. Bu romanda da gerek 

Osmanlı Devleti başında bulunan Padişah II. Abdülhamit yönetiminin gerekse adada bulunan 

Vali Sami Paşa’nın başlangıçta salgını halktan gizlediğine şahit oluruz. Doktor Bunkowski Paşa 

ile Yardımcısı Doktor İlias, Trabzon, Bursa, Dedeağaç ve İzmir’de çıkan salgın hastalıkların 

yayılmasını önlemekte başarılı olmuş kişilerdir: “İstanbullu Rum Doktor İlias dokuz yıldır 

Padişah’ın başkimyagerine “muavinlik” yapıyordu. Birlikte imparatorluğun her köşesine salgın 

söndürmeye gitmişler, otel odalarında, vilayet ve hastane misafirhanelerinde ve garnizonlarda 

gecelemişlerdi. Beş yıl önce bir gemiye yükledikleri püskürtme ilaçları sayesinde bütün 

Trabzon’un dezenfekte edilerek koleradan kurtulmasını sağlamışlardı. Bir başka seferinde 

1894’te İzmit ve Bursa’da yayılan kolerayı durdurmak için bütün bölgeyi neredeyse köy köy 

gezmişler, askeri çadırlarda kalmışlardı.” (s. 36) 

Aslında roman ilerledikçe bazı sırlar da yavaş yavaş açığa çıkar. Bu sırlardan biri de V. 

Murat’ın kızı Pakize Sultan ve eşi Doktor Nuri’de olduğu gibi aslında sağlıkçıların da 

İstanbul’dan gönderilmelerindeki temel amacın II. Abdülhamid’in can güvenliğinden endişe 

etmesidir. Abdülhamit’in kuşkulu kişiliği bu romanda da kendini gösterir. Pamuk’a göre, o, 

tehlikeli gördüğü herkesi bir şekilde kendinden uzaklaştırıp ölümün kucağına atmaktan 

çekinmeyen biridir: “Sultan, kendisini zehirleyeceği korkusuyla Bonkowski Paşa’yı yardımcısı 

Doktor İlias’la birlikte Minger’de öldürtmek istemiştir. Doktor Nuri ile Pakize Sultan’ın 

Nasihat Heyet’ine dâhil edilip adeta sürgün edilircesine Çin’e gönderilmesi de bu noktada 

düşünülebilir. Karı-kocaya seyahat konusunda hiçbir makul gerekçe sunulmamıştır; tabii 

Pakize Sultan, ezelden beri sevmediği amcası Abdülhamit’in kendilerini İstanbul’dan 

uzaklaştırmak adına böyle bir yola başvurduğunun farkındadır. Bunlar, Sultan’ın tıbba ve 
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tıpçılara yönelik sempatisinin pek de tutarlı şekilde seyretmediğinin, en azından evhamlarının 

veya nefretinin bu sempatiyi zedelediğinin açık göstergeleridir.” 45 

Minger Adası’nın yönetimi her ne kadar Osmanlı Devleti’nin elinde olsa da adada Müslümanlar 

dışında, Rumlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve adanın yerlisi Mingerliler de yaşamaktadır. Adanın 

Valisi Sami Paşa’dır. Kolağası Kâmil Paşa da adanın ileri gelenlerinden olup aynı zamanda 

Pakize Sultan ve eşi Doktor Nuri Bey’in muhafızlık görevini yürütmektedir. Vali Sami Paşa, 

adada henüz ortaya çıkan salgını halktan gizlemektedir. Misafirler, kaldıkları yerde fare 

tıkırtıları yüzünden uyuyamazlar. Daha önce yaşadıkları veba salgını tecrübesi dolayısıyla bu 

durum onları tedirgin eder: “Gece de bir ara fare tıkırtısına benzettikleri sesler yüzünden 

uykuları kaçtı. İzmir’de vebayla savaş, farelerle savaş gibi bir şey olmuştu. Şimdi Minger 

Adası’nda Vali’nin gözetiminde girdikleri misafirhaneye fare kapanı kurulmamış olmasına 

şaşıyorlardı. Vebanın fareler ve onların taşıdığı pirelerin insanı ısırmasıyla yayıldığı bilgisi 

payitahttan vilayetlere ve karantina müdürlüklerine telgraflarla defalarca bildirilmişti.” (s. 36). 

Orhan Pamuk’un romanını kurgularken zaman zaman bilimsel bilgilerle olayları desteklediğine 

romanın bu bölümünde de rastlamaktayız. Yazar, vebanın fareler yoluyla yayıldığı gerçeğini iç 

konuşma yoluyla anlatıcının ağzından okura aktarır. Dünyada veba üzerine yapılan bilimsel 

çalışmalara baktığımızda da bu gerçeği görmekteyiz. İlgili kaynakların birinde bu durum, şöyle 

dile getirilir: “Dünya tarihinde, yaptığı etkiler ve doğurduğu sonuçlar açısından, insanlığın en 

çok korktuğu hastalıklardan biri veba olmuştur. Veba salgınlarının oluştuğu yerlere 

baktığımızda; buraların genellikle liman kentleri olduğunu görmekteyiz. Hastalığın bulaşma 

yolu ise; fare, fare piresi ve insan olduğu kural olarak kabul edilir. Vebanın gemi fareleriyle 

dünyaya yayılması ve limanlarla, kentlerin en kötü yörelerini tercih etmesi, bu inancı 

destekler.”46 

Kaldıkları misafirhanede fare olduğu gerçeğini gören Doktor Bonkowski Paşa, hiç vakit 

kaybetmeden ertesi gün Vali Sami Bey’i ziyaret edip salgına karşı önlem almaları gerektiğinden 

söz edince Vali, adada salgın olduğu gerçeğini reddeder: “Ama kısa bir süre sonra Vali Sami 

Paşa, bir salgın başladığında dünyanın her yerinde bütün valilerin, mutasarrıfların gösterdiği 

tepkiyi gösterince Baş kimyager ile muavini kederlendiler. 

                                                           
45 Güngör, Bilgin (2021). “Veba Geceleri: Bir Alegorik Kurgu, İki Büyük Siyasi Figür), Yazıt Kültür Bilimleri 

Dergisi, 2021, 1(1): 25 
46 Yetkin, Sabri. (1993). İzmir'de Veba Salgını (Mayıs Ağustos 1900) . Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 

Dergisi , 1 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25524/269219,  s. 371 
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“Şehrimizde asla salgın yoktur!” diye söze başlamıştı Vali Sami Paşa. “Veba, Allah korusun 

hiç yoktur, ama biz yine de sizin için bu kahvaltıyı askeri garnizondan getirttik. Onlar 

dezenfekte etmeden fırından yeni çıkmış ekmeği bile yemezler.” (s. 37) 

Bu bölümde de yine otoritelerin salgını ısrarla gizlemelerine şahit olmaktayız. Vali de 

Doktorların tüm ısrarlarına rağmen salgını kabullenip tedbir almaya yanaşmaz. Hemen her 

siyasi irade de olduğu gibi bu tür gerçekleri politik sebeplerle reddeder. Vali Sami Paşa, adada 

salgın olduğuna dair dedikoduların Müslüman – Hıristiyan çatışması yaratarak bir iç savaş 

çıkarmaya yönelik olduğunu ve bu savaş sonucunda adanın Osmanlı’dan koparılmak 

istendiğini belirtir. Bonkowski Paşa bu iddiaya karşılık, İzmir’de vebayla mücadelede ırk, dil 

ve din ayrımı yapmadan herkesin özverili davranarak ortak tedbir aldığını, kurallara uyduğunu 

böylelikle salgını yendiklerini söyler. Basının da buna destek verdiğini ifade edince Vali, 

gazetelerin salgınla ilgili herhangi bir haberi yayınlamalarına kesinlikle izin vermeyeceğini 

söyler: “Ben bu tür bozguncu haberlerinin burada Minger gazetelerinde neşredilmesine izin 

vermiyorum.” (s. 38). Daha sonra sohbet, basının salgın hastalıklar karşısındaki tavrı üzerine 

devam eder. Doktorlar, basının salgın hastalıklarla ilgili haberler yaparak halkı ölüm karşısında 

korkuya ve tedbir almaya iteceğini savunurken Vali, bunu reddeder: “İzmir şehrinin nüfusu 

Arkaz’ın sekiz katıdır Paşam ama ölü sayısı burada şimdiden İzmir’inkinden fazla.” 

“Artık bunun sebeplerini siz keşfedeceksiniz” dedi Vali Paşa esrarengiz bir havayla. 

“Sağda solda ölü fareler gördüm. İzmir’de onlarla savaştık.” (…) “Paşam, İzmir’de de önce 

fare ölüleri çıktı. Bildiğiniz gibi, vebanın farelerle ve pirelerle yayıldığı fenni ve tıbbi olarak 

artık ispatlanmıştır.” (s. 40) 

Pamuk, romanındaki olayların gerçekleştiği yıl olan 1901’i bilinçli seçmiştir. Özel 

söyleşilerinde de roman üzerine epey kafa yorduğunu ifade eden yazar, o yıllarda vebanın 

hemen tüm dünyayı kavurduğunu ve özellikle hac yoluyla Ortadoğu ve Avrupa’ya yayıldığının 

farkındadır: “1901 yılında dünyaya askeri, siyasi ve tıbbi olarak hâkim olan İngiliz, Fransız, 

Rus ve Almanlara göre veba ve kolera hastalığı Avrupa’ya dünyaya Mekke ve Medine’den 

yayılıyordu. Hastalığı Batı’ya (Batı Asya’ya, Güney Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya) getirenler 

ise Hicaz’a hacca gelen Müslümanlardı. Yani Dünya’daki veba ve koleranın kaynağı Çin ve 

Hindistan, dağıtım merkezi de Osmanlı Devleti’nin Hicaz vilayetiydi.” (s. 69) 

Romanda salgının Hac yoluyla yayıldığı iddiasına “Hacı Gemisi İsyanı” adlı olayla gönderme 

yapan yazar, bu isyanın sebeplerini ve sonuçlarını romanında uzun uzadıya anlatsa da biz olaya 

dair fikir vermesi açısından kısa bir bölüm aktarmakla yetineceğiz: “1890’larda Hindistan’dan 

hacı gemileriyle gelip Mekke ve Medine üzerinden bütün dünyaya dağılan kolera salgınlarını 

durdurmak için “Büyük Güçler”in başvurduğu önlemlerden biri de hacı gemilerine döndükleri 
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ülkelerde on günlük bir karantina koymaktı. (…) Zaten meşakkatli ve çileli olan ve pek çok 

kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük yolculuktan geri dönerken bir de memleketlerinde on gün 

karantinada beklemek birçok hacıyı isyan ettiriyordu. (Bombay ve Karaçi’den gelen hacıların 

beşte birinin bu yolculuk sırasında ölmesi doğal karşılanırdı.) 

Bir an önce evlerine dönmek isteyen hacılar çok şikayetçiydiler bu karantinadan. Yolculuktan 

sağ dönmeyi başaran kimi hacılar bu son on günde ölüyordu. Hacılar ile Rum, Ermeni ve 

Yahudi doktorlar arasında kavgalar, sürtüşmeler çıkıyordu. Zorla uygulanan karantinanın 

üstüne bir de karantina vergisi alınması hacıları çileden çıkarıyordu.” (s. 102) 

Karantinadan kaçmak isteyen hacılar öldürülür, ama Vali Sami Paşa bu konu hakkında 

konuşmayı yasakladığı için kaç hacının öldürüldüğü hiçbir zaman öğrenilmez. Pamuk’un II. 

Abdülhamit’in “Panislamizm” politikasını ince bir ironiyle de olsa eleştirmesi olarak 

okunabilecek bu “Hacı Gemisi İsyanı” nın gerçeklikle bir bağlantısı olduğu söylenebilir: 

“Gerçekten de 1901 senesinde dünyanın en büyük üçüncü veba pandemisi Hindistan ‘da baş 

göstererek sayısız insanın ölümüne yol açıyor. Buharlı gemilerin gitgide yaygınlaşan kullanımı 

ve bununla beraber ucuzlayan biletler sayesinde daha uzak yerlerden insanlar akın akın Hac 

ibadetlerini gerçekleştirmek üzere yollara düşüyorlar. Panislamizm’i dağılmakta olan Osmanlı 

İmparatorluğunu yeniden toparlama çaresi olarak gören dünyadaki tüm Müslümanların halifesi 

konumundaki Sultan Abdülhamit için Hicaz eyaletine dünyanın dört bir tarafından gelen 

hacılar, halkının birliğini kanıtlayan bir güç gösterisi anlamına da geliyordu. Veba mikrobu 

taşıyan Hindistanlı hacılar Mekke ve Medine’de hastalığı diğer ülkelerden gelen hacılara da 

bulaştırmaya başlayınca salgın hızla yayılıyor ve nüfusları içinde hatırı sayılır oranda 

Müslüman olan başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de durumdan kaygı duymaya 

başlıyorlar. Ancak bu salgın kaygısının diğer taraftan artık hasta adam olarak nitelendirilen 

Osmanlı İmparatorluğunun içişlerine müdahale etme bahanesi olarak kullanıldığını dile 

getirenler de vardı. Osmanlı’ya adeta mealen “eğer siz bizim vatandaşlarımızın sağlık ve 

emniyetini sağlayamazsanız biz ne yapacağımızı kendimiz biliriz” mesajı veriliyor. Biraz da bu 

nedenlerden olsa gerek Sultan Abdülhamit Han dünyanın en büyük karantina merkezini Hicaz 

eyaletinde kurduracaktı.” 47 

Adada ölü sayısı artınca Vali mecburen salgını kabullenir: “Son üç günde hastanelere gelen 

hasta sayısı ikiye katlanmıştı. Doktorlar eskiden “difteri, boğmaca” yazdıkları vefat sebebi 

köşesine şimdi veba notunu düşüyorlardı.” (s. 107) 

                                                           
47 Anıker, Alper Tunga (2021). https://www.denizhaber.com/veba-geceleri-neyi-anlatiyor-makale,101341.html 

08/05/2021 (Erişim Tarihi: 07/09/2021) 
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Orhan Pamuk, romanlarında politik eleştiri yaparken bunu olgular, eylemler ve kişiler 

üzerinden yapar. Eleştirilerini direkt dile getirmek yerine karakterlerin davranışları ve olaylara 

yaklaşımları üzerinden yapar. Bu romanda da benzer bir duruma şahit olmaktayız. Vali Sami 

Paşa’nın salgının başından beri vurdumduymaz hatta inkârcı kişiliği, okuru Osmanlı 

Bürokrasisine, dolayısıyla yönetimine karşı bir tepki duymaya yöneltir: “Bürokrasinin 

yavaşlığı, devletin salgını siyasi bir mesele olarak görmesi, karantina uygulamalarının teknik 

ve tıbbi boyutu, farklı dinî kesimlerin tutumları romanın okurları için zaten canlı olarak 

deneyimlenen bir durumken, Veba Geceleri’nin bu konuları uzun uzun anlatması yine anlatının 

önüne geçiyor, romanda merkez kaymasına yol açıyor.” 48 

Orhan Pamuk, bazı köşe yazarlarının lincine maruz kalsa da kurguladığı romanlarla Türk 

romanına bir düzey kazandıran yazardır. Tarihsel, ideolojik, dini ve mitolojik göndermeleri 

romanlarında ustalıkla kullanması onu dünyanın ileri gelen yazarları arasına sokar: “Modern 

Romanın (Bilincin ve Bilinçaltının) Gerçekliğine Bir Değini On dokuzuncu yüzyıl boyunca ve 

yirminci yüzyılın yarısına kadar roman, akılcı ve aydınlatmacı felsefelerin oluşturduğu bir 

“bilinçlilik” düzlemi üzerinde yürür. İdeolojik, dinsel veya mistik sapaklar olsa da bunların 

kesiştiği kavşak, tarihsel, olgusal ve deneysel bilginin kurduğu “bilinç” kavşağıdır. Romandaki 

anlatıcıların ve kişilerin bakış açıları, bunların olaylar ve ilişkiler ağı içindeki tavırları, 

diyalektik, epistemolojik ve ideolojik bir arka plana ve ortama sıkı sıkıya bağlıdır.  

Romanlardaki her türlü olay hatta kurgu, bilinç düzleminde var olan bir nedensellik bağı ile 

bağlıdır. Modern roman, Nurdan Gürbilek’in dediği gibi “hem modernliğin hem de modernliğe 

yönelik direncin, modernliğe göre yeniden tanımlanmış bir yerliliğin inşa edildiği alandır.” 

Modern romanın bu bilgi, bilinç ve gerçekliği, farklı düzeylerde yansır. Modern bilinç, bazen, 

sosyo ekonomik yapılanmanın içinde bir burjuva inşa eder biçimde görünür. Bazen anlatıcı ve 

kişilerin eylem ve konuşmalarında bilgiç ve kesin inançlı olarak görünür. Bazen de varoluşsal 

bir arka plan olarak hayatı biçimlendirmek ister. Bu süreçteki roman eleştirisi de sözü edilen 

bilinç düzlemine bağlı bir modern değerler sistematiğinin ürünüdür.”49 

Romanda, salgını kontrol altına almak isteyen Doktor Bonkowski, Doktor İlias, Pakize Sultan, 

Doktor Nuri ve çiftin özel muhafızı Kolağası Kâmil, vaka sayıları artınca Vali Sami Paşa’yla 

bir araya gelip bazı karantina önlemleri alır. Bu kararlar doğrultusunda okullar, camiler, 

kiliseler ve devlet daireleri kapatılarak dezenfekte edilir, veba sonucu ölenler tören 

                                                           
48 Dağıstan, Umut (2021). https://t24.com.tr/k24/yazi/veba-geceleri-ve-romanda-olcut-sorunu,3176 ( 15/04/2021), 

(Erişim Tarihi: 07/09/2021). 
49 Narlı, Mehmet (2009), “Postmodern Roman ve Modern Gerçekliğin Yitimi”, Türkbilig, Sayı: 18, s. 123-124 
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düzenlenmeden kireçlenerek gömülür: “Kordondan sonraki beş günde seksen iki kişi öldü. 

Buna rağmen Garnizon Komutanı Edirneli Mehmet Paşa’nın vebadan ölmesinin herkesi 

şaşırtması da ilginçtir. Haziran ortalarında şehre sinmeye başlayan umutsuzluk duygusunu 

anlatabilmek için tarihçi hatta romancı değil şair olmalı insan! Kişiyi dikkatli olmaktan kafasını 

çalıştırmaktan, önlem almaktan alıkoyan bir umutsuzluktu bu.” (s. 259) 

Halk arasında yayılan korku ve umutsuzluk yanında vatandaş kendisine uygulanan karantinaya 

karşı çıkar. Salgını önlemek amacıyla adada adeta bir sıkıyönetim uygulanınca Çeşitli odakların 

kışkırtmasıyla Doktor Bonkowski öldürülür. Yazar, romanında bunu açıktan açığa söylemese 

de bu cinayette Osmanlı Yönetimi’nin parmağı olduğunu okura hissettirir. Zaten bu cinayetin 

ardından veba salgınının iktidara geçme yolunda bir araç olarak kullanılması yazarı haklı kılar. 

Vali, karantina önlemlerinin merkezden gelen telgraflarla sekteye uğramasından ve 

konsolosların adadaki durumu kendi ülkelerine gerçeğe aykırı rapor etmelerinden rahatsız 

olunca Kolağası Kâmil Paşa, bu durumdan vazife çıkararak kimseden emir almadan 

telgrafhaneyi basar ve kontrolü eline alır. Vali Sami Paşa onu tutuklatmak zorunda kalır. 

Karantina uygulamalarına karşı çıkan başta Şeyh Hamdullah tekkesi olmak üzere diğer tekkeler 

bir süre sonra baş kaldırarak yaptıkları sohbetlerde karantina uygulamalarını eleştirerek halkı 

camilere ve tekkelere davet ederler. Şeyh Hamdullah ve müritleri salgın yayıldıktan sonra 

tekkede karantina kararlarını uygulamaz ve buna karşı çıkarlar. Vali, salgının yayılmasını 

önleyemeyince biraz da güç kullanmak amacıyla bir süre sonra Kâmil Paşa’yı serbest bırakır. 

Vali Sami Paşa ve Kolağası karantinacı askerlere tekkeyi dezenfekte etme emri verirler. 

Askerlerde tekkeye baskın yapıp tekkenin her tarafını dezenfekte ederler. Müritlerle askerler 

arasında arbede yaşansa da Şeyh ortaya çıkıp bu kavgayı sonlandırır. (s. 140) 

Minger adasında vebanın yayılmasındaki sebeplerden bir diğeri de Rifai Şeyhi başta olmak 

üzere bazı şeyhlerin halka vebadan korunma duası yazılı muskalar dağıtması ve halkın da bu 

kâğıtların kendilerinde olduğu müddetçe vebadan korunacaklarına olan inançlarıdır: “Ölü çıkan 

Müslüman evlerine doktorlar artık yeni Karantina Neferleri eşliğinde giriyor, ölünün eşyalarına 

el koyuyor, cesedin Yeni Mezarlık’ta kireçlenmesi için gerekli önlemleri alıyorlardı. Bunlar 

Damat Doktor’un gözünde karantinanın başarılı yanlarıydı. Ama mahalle sorumluları bazen en 

basitinden kordon benzeri önlemlerin bile ciddiye alınmadığını hatırlatıyorlardı doktorlara. 

Yasaklara karşı Turunçlar ve Çite mahallelerinde yer yer öfke şekline bürünen bir küçümseme 

ve burun kıvırma kısa sürede baş göstermişti ve bunu en iyi Tahsin adlı on yaşındaki bir çocuk 

ifade etmiş; babasına vebanın işlemeyeceğini, çünkü babasında hem de kendinde “bunlardan” 

olduğunu söylemişti. Elinde Doktor Nikos’a gururla gösterdiği karınca duası misali küçük 

küçük yazılmış, okunmuş üflenmiş bir kâğıt vardı. (…) Bu okunmuş kâğıtların ve muskaların 
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elbette hiçbir “bilimsel değeri” yoktu ama zor zamanda halk onlar sayesinde inançsızlığa 

kapılmıyor, hatta onlardan güç alıyordu.” (s. 229-230) 

Başta Şeyh Hamdullah Tekkesi olmak üzere diğer tekkelerin karantina uygulamalarını provoke 

ederek yönetime karşı durması, ada yönetimini zor kullanmaya iter. Bu yüzden Şeyh 

Hamdullah gözaltına alınır. Romanda gerek Şeyh Hamdullah gerekse diğer tekkelere yaklaşım 

esasında Orhan Pamuk’un “din” algısının romana yansıması olarak okunabilir. Gerek yetiştiği 

aile ve büyüdüğü çevre gerekse aldığı eğitim ve kültür onu dine olumsuz yaklaşmaya iter: “Öte 

yandan kendi kurumsal bagajının inşa ettiği bir tasarımla Pamuk, dini ise gerçekliği örten bir 

epifenomen olarak görmüştür. Bu çerçevede ona göre din, elbette her sınıftan insanla ilgili 

olmakla birlikte daha çok aşağı sınıfların çaresizliklerini yansıtan, ideoloji ve kimlikler inşa 

eden işlevsel bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla ona göre dinin peygamberler aracılığıyla 

dünya işlerine ve vicdana seslenen bir faaliyet olması sınıfsal bir rölativizm ifade etmektedir. 

Nihayet genel anlamda yazarda din üst sınıfların anlam setine uygun şekilde birey ve topluma 

müdahalesi olmayan, saygın ve üstün özelliklere sahip bir tanrı tasavvuru etrafında oluşmuş; 

ama daha çok yoksulluk ve yoksunluğun araçsallaştırdığı bir alt sınıf gerçeği olarak kendini 

göstermiştir. Burada Pamuk’un kuramsal perspektifine göre şu da ifade edilmelidir ki din, bir 

gün kendisinden olmayanlara uygulanabilecek bir güce dönüşmeyip bu sınıfların 

muhtaçlıklarını kendilerine hatırlattığı sürece tedirgin edici de değildir.”50 

Fakat salgın artık tüm adaya yayıldığı için güçlü devletler tarafından etrafı askeri gemilerle 

çevrilen ada, abluka altına alınır. Karantinaya alınmış adanın yönetimi salgınla baş edemeyince 

Padişah II. Abdülhamit, adaya yeni bir vali atar. Vali Sami Paşa’nın yerine atanan Vali ve ekibi 

prosedüre uygun olarak karantinaya alınır. Şeyh Hamdullah’ın kardeşi Ramiz, bir suç çetesinin 

başında ve sürekli olay çıkaran biridir. İşlediği bu suçların sebeplerinden biri de Kolağası Kâmil 

Paşa’nın eşi Zeynep Hanım’ın onun eski nişanlısı olmasındandır. Ramiz ve silahlı adamları, 

yeni valiyle ekibini karantinadan kaçırıp makamına oturtmak amacıyla vilayet merkezini basar. 

Valilik Murakabe Müdürü ve İstihbarat Merkezinin başındaki Mazhar Efendi sayesinde bu 

baskını öncesinden haber almıştır. Kolağası Kâmil Paşa sayesinde baskın önlenir. Çıkan 

çatışmada yeni vali ölür. Bu atamayı gururuna yediremeyen ve görevden azledildiğini halktan 

gizleyen Vali Sami Paşa, bağımsızlık ilan eder. Doktor Nuri ve Kolağası Kâmil Paşa, karantina 

önlemlerini ciddiyetle uygulamaya devam eder. Vali Sami Paşa da bu mücadelede yer alır ve 

salgının yayılmasını önlemek için ne gerekirse yapar: “Sami Paşa’ya, doktorlara ve Karantina 

                                                           
50 Erdiç, Şaban (2017). “Çağdaş Türk Romanında Din ve Siyaset İlişkisi: “Kar” Örneği”, Cumhuriyet İlahiyat 

Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal, ISSN: 2528-9861 e-ISSN: 2528-987X CUID, December 2017, 21 (2): 

997-998-1012 
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Neferleri’ne zorluk çıkaran başta Rifai ve Zaimler olmak üzere altı tekkenin hastaneye 

çevrilmesine karar verildi. Bu tekkelerde binalarda ve bahçede vebalıların yatabileceği, tedavi 

görebileceği yerler hazırlanabilmesi için Karantina Neferleri ve mahalle temsilcileri çalışacak, 

belki bazı tekkeler bütünüyle boşaltılacaktı. 

(…)  

Sami Paşa bir de hastalığın en çok yayıldığı ve ölü sayısı bir türlü düşmeyen Çite Mahallesi’nde 

iki sokağı kordon altına aldırdı.” (s.357) 

Vali Sami Paşa’nın salgının varlığını kabul ettikten sonraki hâli tamamen farklı bir kişilik 

olarak romana yansır. O, artık salgını gizleyen basına sansür uygulayan bir vali değil; salgını 

bitirmek için tüm gücüyle mücadele eden bir validir. Bu süreçte daha önce var dediği için 

tutukladığı bir gazeteciyi de hapisten çıkarır:  

 “Vali, Pavli Bey’i Hapishane Müdürü’nün uyarısıyla hatırladı. Onu şehirde veba var diye yalan 

haber yapmaktan kuleye attırmış, sonra da unutturmuştu… 

Demir kapı gürültüyle açılınca iki gardiyan ellerinde fenerler içeri girdiler. “Paşa, Paşa 

hazretleri…” dedi saman döşeğinden doğrulan gazeteci, “salgın gerçekten vardır!” 

“Evet Pavli Bey; bunun için buradayız. Haklıymışsınız, karantina ilan ettik.” 

“Geç kaldık Paşam! Dedi gazeteci. “Hapishaneye de bulaştı, yakında hepimiz burada 

gebereceğiz.” 

“O kadar bedbin olmayınız!” dedi Paşa. “Devlet her şeyin çaresine bakacaktır.” 

“Salgın var” dediğim için beni hapse atan sizsiniz…” dedi gazeteci. “Ama şimdi millet 

salgından kırılıyor.” (s. 194) 

Romanın önemli karakterlerinden biri de Kolağası Kâmil Paşa’dır. Orhan Pamuk’un romanı 

yayınlandıktan sonra bu karakteri Atatürk’le örtüştürenler ve bu eksende yazara çeşitli 

eleştiriler yöneltenler de olmuştur. Kolağası’nın karantinayı önlemek için yaptığı bazı 

uygulamaları Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduktan sonra gerçekleştirdiği uygulamalara benzeten 

bazı eleştirmenler, Pamuk’u linç etme yarışına girmişlerdir: “Bağımsızlık ilanından sonra artık 

Minger Devleti’nin kurucu “Cumhurreis”i konumunda bulunan Kolağası, Eski Vali Sami Paşa 

(ki artık “Başnazır” makamındadır) ve Murakabe Müdürü Mazhar Efendi’yi de yanına çekerek 

yeni bir yönetim inşa eder. Bu yönetim, salgın meselesini kökten ve hızlıca çözmek adına büyük 

çaplı bir karantina uygulamasına yönelir. Tabii bundan da önemlisi- Kolağası’nın ideali 

doğrultusunda- ada halkını Mingerlilik ve belli bir kesimin konuştuğu Mingerce etrafında -

Benedict Anderson’ın deyişiyle- bir “hayali cemaat” hâline getirme, yani Minger 

Cumhuriyeti’ne egemen olacak bir ulus ya-Kolağası, yeni yönetimiyle birlikte hem karantina 

hem de modernleşme misyonunu baskıcı ve tepeden inmeci bir yaklaşımla hayata geçirmek 
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ister. Bu da bir yerden sonra her iki misyonu akamete uğratır. Bir başka ifadeyle rasyonel olan, 

irrasyonel olanla baltalanır. Karantina uygulamasında iş salgını kontrol altına alma çabasından 

çıkar, ada ölçeğinde bir “istibdat” inşasına dönüşür. Yöneticiler, karantina adına zaman zaman 

“mahkemeleri ve ölüm cezalarını toplumu hızlı sindirmek için kullan[ır].” (s. 356). Özellikle 

de bu nedenle bazı tarihçiler, ilandan “sonraki günleri ‘Fransız İhtilali’nin Jakoben Terörü’ 

dönemine benzetirler.” (s. 356) (Çoğunlukla Takrir-i Sükûn ve İstiklâl Mahkemeleri’nden 

hareketle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki uygulamaları jakobenlik çerçevesinde 

değerlendirerek Atatürk’e karşı eleştirel yaklaşımlar sergileyen tarihçiler akla gelmelidir 

burada).” 51 

Baskın sonrası kahramanlığıyla öne çıkan Kâmil Paşa Cumhurbaşkanı olarak atanır. Vali Sami 

Paşa, Başbakan olarak kalır. Kâmil Paşa’nın uluslaşma sürecinde halkına yaklaşımı, lider 

karakteri ve salgınla mücadeledeki azmi onu zirveye taşır ve Atatürk’le özdeşleştirilmesine yol 

açar: “Doktor Nuri ile Pakize Sultan’ı korumakla görevlendirilerek adaya gelen ve buradaki 

karantina sürecinin “baskı aygıtı” olarak addedebileceğimiz Karantina Neferleri’nin komutanı 

olan Kolağası Kâmil, kurgunun belki de en devrimci karakteridir. Minger’de salgının artık 

yönetilemez duruma geldiği, adanın hem “Düvel-i Muazzama” hem de Osmanlı tarafından 

gemilerle ablukaya alındığı, hâsılı adanın sağlık ve siyaset bağlamında çıkışsız kaldığı bir 

zamanda –ve tabii hiç de hesapta olmayan bir şekilde- ipleri eline almış, adanın bağımsızlığını 

ilan etmiş ve adada bir modern devlet, daha doğrusu bir ulus-devlet kurmuştur. Giriş kısmında 

da belirttiğimiz gibi kurgunun alegorik imkânları düşünüldüğünde, Kolağası Kâmil iki yönlü 

bir temsil ilişkisi çerçevesinde ele alınabilir. Kurguyu, Pamuk’un ilgili söyleşisinde de 

vurguladığı gibi, üçüncü dünyada bağımsızlaşma ve uluslaşma süreçleriyle varlık kazanan ulus-

devletleşmenin bir alegorisi olarak değerlendirdiğimizde, Kolağası Kâmil “devrimci pratiğiyle” 

Jose Marti, Sun-YatSen, Atatürk gibi hemen hemen bütün ulusal devrimcilerin, hatta belli 

ölçülerde ulusçu/bağımsızlıkçı siyaset izleyen Fidel Castro, Mao Zedung, Ho-Şi-Min gibi 

sosyalist devrimcilerin bir temsilcisi olarak değerlendirilebilir. Alegorik imkânı sadece 

kurguyla Türkiye’de ulus-devlet inşası arasındaki ilişkiye indirgediğimizde ise Kolağası 

Kâmil’in Atatürk’e fazlasıyla “yaklaştığı” söylenebilir. Nitekim Kolağası Kâmil’in, diğer 

ulusçu ve sosyalist liderlerle olmadığı kadar ortak/benzer yönleri vardır Atatürk’le (kurgunun 

Türkiye’deki ulus-devletleşme ekseninde okunmasını asıl “meşru kılan” da bunlardır).”52    

                                                           
51 Güngör, Bilgin (2021). “Veba Geceleri: Bir Alegorik Kurgu, İki Büyük Siyasi Figür),  Yazıt Kültür Bilimleri 

Dergisi, 2021, 1(1): 28-29 
52 Güngör, Bilgin (2021). “Veba Geceleri: Bir Alegorik Kurgu, İki Büyük Siyasi Figür),  Yazıt Kültür Bilimleri 

Dergisi, 2021, 1(1): 26 
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Zeynep Hanım’la büyük bir aşkla evlenen Kâmil Paşa, bir süre sonra eşinin veba olduğunu 

öğrenir: “Zeynep, kocası yaklaşırken kararlılıkla toparlandı, ayağa kalktı ve elbisesini açıp 

kasığındaki çıbanı gösterdi. 

Kasığındaki sertlik bir günde, çıbana dönüşmüştü. Gelişmiş tam bir hıyarcık değildi bu. Ama 

yakında öyle olacak ve karısı acılar içinde kıvranacaktı. Komutan karısının yüzünde, 

bakışlarında şimdiden acıyı görüyordu. Yakında Zeynep’in acıdan sayıklamaya başlayacağını, 

buradaki mutlu hayatlarının sona erdiğini anladı.” (s. 388) 

Zeynep’in veba olduktan sekiz saat sonra öldüğü görülür: “Zeynep sekiz saat sonra 

Splendid’deki odada vebadan ölecekti. Doksan beş gün önce aynı mikroptan ölen babası 

gardiyan Bayram Efendi’den de hızlı olacaktı ölümü.” (s. 391) 

Zeynep’in babası Gardiyan Bayram Efendi, adada vebadan ölen ilk kişiler arasındadır. Yaklaşık 

3 ay sonra da kızı ölür. Zeynep çok güzel bir kız olmasına rağmen önce Ramiz’le nişanlanmıştır. 

Ancak Ramiz’in ahlaksız ve suça meyilli kişiliği bu nişanlılığı sonlandırır. Kısa süre sonra 

Kolağası Kâmil Paşa’ya âşık olan Zeynep, onunla çok güzel bir evlilik yaşamasına rağmen, bu 

mutluluk çok uzun sürmez. Zeynep’in ölümünden sadece dört gün sonra Kâmil Paşa da vebaya 

yakalanır ve hayatını kaybeder: “Komutan Kâmil Paşa, adanın diğer üç siyasetçisine 

boynundaki çıbanı göstermesinden az sonra aldığı duruşu bıraktı, oturduğu hasır sandalyeden 

zorlukla kalktı ve rahmetli karısıyla mutlu iki buçuk ay geçirdiği yatağa kendini atıp titremeye 

başladı. (…) Sami Paşa sandaldayken Minger Devleti’nin kurucusu Komutan Kâmil Paşa 

karısından dört gün sonra Splendid Palas’ın en üst katındaki odasında vebadan öldü.” (s. 404) 

Orhan Pamuk’un en büyük ustalıklarından biri olayları kurgulama yeteneğidir. Birbiriyle ilgisiz 

gibi görünen vakaları, yaratıcı bir yazar maharetiyle birleştirip bir olaylar dizgesi yaratır: 

“Dilsel yaratı sürecini otomatik olarak yinelenen bir fasit daire olmaktan çıkaran şey, 

prefigürasyon ile refigürasyon arasında aracılık yapan konfigürasyon aşamasıdır. Ricoeur'ün 

yaklaşımı, Pamuk'un "romancı için olayların sırası değil düzeni önemlidir” saptamasıyla 

uyumludur. Anlatıda birbirini izleyen tek tek olaylar kendi başlarına yeterli değildirler. 

Bunların, anlatının en başından itibaren oluşan beklentileri karşılayan bir çözüm ya da kapanış 

(closure) üzerinden belirli bir biçimde anlamlı kılınması gerekir. Bu kapanış üzerinden anlatıyı 

yeniden düşünür ve bütünlüğü içerisinde onu anlayabiliriz. Bir öyküyü anlamak demek, 

birbirini izleyen epizotların neden ve nasıl bu kapanışa ulaştığını anlayabilmektir. Hayata bir 

manzara ya da enstantane olarak baktığımızda anlamlı gelmeyen şeyler, anlatının 

"izlenebilirliği” doğrultusunda bir anlam kazanır. Anlatıyı bu doğrultuda anladığımızda, 
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dünyayı anlama eylemimiz yepyeni ve geri çevrilemez bir anlam kazanacak, dünyamız yeniden 

betimlenmiş olacaktır." 53   

Romanda Cumhurbaşkanı Kâmil Paşa’nın ölümünün ardından adada yeniden kaos başlar. 

Başından itibaren karantina uygulamalarını reddeden Şeyh Hamdullah ve müritleri isyan çıkarır 

ve iktidara geçip Vali Sami Paşa’yı idam ederler. Hükümetin başına Şeyh Nimetullah geçer. 

Bir süre sonra adanın yönetiminin gücünü de artırmak amacıyla Pakize Sultanın kâğıt üstünde 

Devlet Başkanı Şeyh Hamdullah’la evlenmesini isterler. Tören gerçekleşir ve Pakize Sultan’la 

Şeyh Hamdullah evlenir. Törende medyaya ve elçiliklere gönderilecek fotoğrafların 

çekilmesinin ardından Pakize Sultan yeniden kocası Doktor Nuri’nin yanına döner. Adanın yeni 

yönetimi yayılan veba salgınına rağmen kilise, cami, manastır ve tekkeleri ibadete açar ve 

karantina önlemlerini gevşetir. Bu uygulamalar salgının daha fazla yayılmasına yol açar.  

Şeyh Hamdullah’ın bazı sohbetlerinde İslam dininde vebayla ilgili birbiriyle çatışan iki 

yaklaşımın olduğunu söylediği de görülür: “Birincisi, ‘Veba Allah’tan gelmektedir ve ondan 

kaçış hem beyhudedir hem de kaderden kaçmaya kalkmak gibi zor ve tehlikelidir’ görüşüdür. 

(…) İkinci fikir ise vebanın bulaşıcı olduğu kanaatidir. Kişi ister Müslüman ister Hıristiyan 

olsun, ölmek istemiyorsa, o hastalıklı yerden, o havadan ve o insanlardan kaçmalıdır. 

Peygamber efendimizin ‘Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçın!’ yolundaki hadisi şerifi de 

bu görüşü destekler.” (s. 286-287) 

Bu sözlerine rağmen Şeyh Hamdullah manevi gücünden dolayı vebanın kendisine 

işlemeyeceğini her ortamda dile getirir: 

 “Bir de şu dedikodu var: Şeyh Hamdullah, ayağına gelen Damat Doktor’a büyüklenerek ‘Veba 

bana işlemez! demiş.” (s. 294) 

Romanda bir süre sonra Şeyh Hamdullah’ın da vebaya yakalandığı görülür: “Şeyh’in veba 

olduğunu işitmişsinizdir!” dedi Konsolos Corc, Kolağası’nın serbest bırakılmasına itiraz 

etmeden.  

“Nasıl” dedi Vali Sami Paşa, “Şeyh Hamdullah veba mı?” (s. 281) 

Şeyh Hamdullah da bir süre sonra vebadan ölür: “Şeyh Hamdullah 26 Ağustos Pazartesi sabahı 

baş ağrılarıyla uzun uzun acı çektikten ve ateşler içinde sayıkladıktan sonra uyuyakaldı. (…) 

Nitekim Şeyh öğle namazına doğru uykudan dinçleşmiş, tazelenmiş olarak uyandı. 

Canlanmıştı; neşeliydi, çevresindekilere nükteler yaptı, hatırladığı mısraları okudu, korkarak 

                                                           
53 Nüket Esen- Engin Kılıç (2018). Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 87 
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bakanlara boynundaki yarılarak cerahati akıtılmış, yine de hafif kabuk bağlamış veba çıbanını 

gösterip şakalaştı ve adayı ablukaya alan gemiler hâlâ orada mı diye de sordu. 

Ama çok geçmeden acılar içinde kıvranarak kendini kaybetti ve kısa sürede öldü.” (s. 445) 

Şeyh Hamdullah vefat edince Başnazır Nimetullah Efendi, adayı yönetemez ve  yönetimi kendi 

isteğiyle Pakize Sultan ve eşi Doktor Nuri Bey’e devreder. Fakat özellikle Kraliçe ilan edilen 

Pakize Hanım’ın çıkardığı genel af, salgının daha da yayılmasına neden olur: “(…) adada 

çıkmakta olan iki Türkçe gazeteden yarı resmi Havadis-i Arkata yeni Kraliçe’nin emriyle, bir 

af ilan edildiğini duyurdu. Böylece hırsızlar, ırz düşmanları ve katillerle birlikte Şeyh 

Hamdullah’ın iktidarı sırasında Kale’nin zindanına tıkılmış olan Yunan milliyetçileri, Osmanlı 

casusları, Karantina Neferleri, hükümet aleyhine faaliyet gösterenler, adadan kaçarken 

yakalananlar, fazla bilet kesenler, aşırılar, bozguncular bir bayram havası içerisinde serbest 

bırakıldılar. Hapishane koğuşlarında dehşet estiren salgını bu afla birlikte serbest bırakılanlar 

evlerine, ailelerine taşımışlardır.” (s.460)  

Murakabe Müdürü Mazhar Efendi, Doktor Nuri’nin hizmetine hazır olduğunu söyleyerek onu 

birlikte çalışmaya ikna eder. Karısı Pakize Sultan’la birlikte mahallelere yaptıkları gezilerle 

halkla iç içe bir yönetimi benimseyen Doktor Nuri, bir süre sonra bombalı suikast istihbaratı 

alındığını söyleyen Mazhar Efendi tarafından güvenlik gerekçesiyle sarayda tecride mecbur 

bırakılır. O günden sonra Mazhar Efendi ve emrindeki askerler Pakize Sultan ve eşi Doktor 

Nuri Bey’e baskıyı artırır. Bir süre sonra veba kendiliğinden biter: “16 Ekim tarihinde vebadan 

kimse ölmedi. (…) Pakize Sultan’a göre salgının bittiğini anlayan sığırcıklar ve kırlangıçlar 

çılgın gibi neşeyle öterek uçuşuyorlardı. Evleri işgal edilenlerle evlerine geri dönenler arasında 

ve dükkânları yağmalanmış öfkeli esnafla şehre veba sırasında yerleşmiş köylüler arasında 

kavgalar çıkıyor, adanın zaten bir avuç olan Karantina Neferleri ile inzibatları onları ayırmaya 

bile yetişemiyordu.” (s. 481) 

Veba bittikten sonra “Aziziye” gemisine bindirilen Pakize Sultan ve eşi Doktor Nuri Bey yarım 

kalan Çin yolculuğuna devam etmek üzere yola çıkarlar. 6 Aralık 1901’de Mazhar Efendi, 

kendisini adanın yeni Cumhurbaşkanı olarak ilan eder.  

Orhan Pamuk, anlatı ustalığını son romanında sergiler. Öykü içinde öykü anlatırken okuyucuyu 

rahatsız etmeyecek ölçüde polisiye romanlara da başvurduğu görülür: “Başka bir deyişle, 

“Veba Geceleri”nin temel dinamiği, sürprizleriyle birlikte olay örgüsüdür. Romanın anlatıcısı 

ise tektir. Sözgelimi “Benim Adım Kırmızı”nın özgünlüğü/karnavalesk havası anlatımdaki 

çokseslilikten, çoğulcu estetikten geliyordu. “Veba Geceleri”, anlamın yüzeye çekildiği bir 

metin. Romanda sıklıkla adı geçen Sherlock Holmes ve polisiye ögesinin odağındaki 

Bonkowski Paşa cinayeti, Minger ve salgın hakkında bunca ayrıntı varken okur adına büyük 
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bir yer işgal etmiyor anlatıda. Mîna Mingerli’yi bir üstkurmaca ögesi olarak kabul etmemizle 

birlikte bahsi geçen iki romandan da -kanaatimce- yazarının metnin “oyunsuluk” derecesindeki 

tercihiyle ayrılıyor “Veba Geceleri”. Onun çoğulculuğu, böylesine büyük bir kurguda “tek” bir 

kişiye odaklanmıyor oluşundan kaynaklanıyor. Pamuk, roman kişilerinin hikâyelerinin ayrı ayrı 

ve bir arada yaşamasına imkân sağlıyor. Yani aslında bir büyük hikâyeyle değil, bir hikâyeye 

kaç büyük hikâye sığdırılabileceğiyle ilgileniyor.”54 

Roman baştan sona “metinlerarasılık” tekniğine dayandırılan postmodernist bir tarzın 

göstergesi olarak okunabilir. Sözde V. Murat’ın kızı olarak kurgulanan Pakize Sultan’ın 

torununun profesör olan kızı Mina Mingerli’nin, Pakize Sultan’ın ablası Hatice Sultan’a yazdığı 

mektuplardan yararlanarak oluşturulan roman, Sherlock Holmes romanları ve daha başka 

yapıtlara göndermelerle doludur. Bu da yazarın Postmodern roman tarzını nasıl başarıyla 

uyguladığının ispatıdır: “Metinlerarasılık, bütünüyle postmodern romanın getirdiği bir teknik 

değildir. Özde “iktibas” geleneğine dayandırabileceğimiz bu metin dışılığın hem bilimsel hem 

de edebiyat metinlerinde yapıla geldiği bilinmektedir. Fakat postmodern romanın alıntı ve 

göndermelerinin temel amacı, oyunu çok boyutlu ve ilginç kılmak içindir. Bilgi ve değerlerin 

gelenekselmiş bütünlüğünü bozma amacı güdüldüğünü de söyleyebiliriz. Üstkurmacanın bir alt 

kategorisi olarak değerlendirilen metinlerarasılık, üç yöntemle uygulana bilmektedir: “Pastiş, 

gülünç dönüştürüm ve parodi. Özde taklit ve kopya sayabileceğimiz pastiş yöntemi, Jameson’a 

göre, modernizmde yabancılaşan bireyin, postmodernizmde parçalanan özneye dönüşmesidir. 

Buna bağlı olarak kişisel üslup yitmiştir. Bu yüzden geçmişin bütün üslupları, postmodern 

metnin üslubu olabilirler. ‘Gülünç dönüştürüm’de kendisinden önce yazılmış bir kurmaca 

metinle kurulan bağ mizahî bir nitelik taşır. Yazar örneksediği metnin biçim ve figüratif 

özelliklerini, kurgu ve tekniklerini alaya almak ya da okuyucuyu eğlendirmek amacıyla 

deforme eder. Parodi, bir kurmaca metnin başka bir kumaca metnin içeriğini örneksemesidir. 

Yazar kendinden önceki metni ana konu bağlamında dönüştürerek kendi eserine 

uygulayabileceği gibi; örneksenen metnin içerik parçalarını da kendi eserine uygulayabilir”.55 

Romanda salgın döneminden de kaynaklı ölümler ve cinayetler olmasına rağmen bunların 

yarattığı trajik etkinin çok yoğun olduğunu göremiyoruz. Orhan Pamuk, bir tarihçi titizliğiyle 

sadece olayları rapor eden bir raportör konumundadır: “Roman bir tarihçinin ağzından 

anlatılmakta. Daha dolaysız ve çoğu yerde rapor eden bir üslup kullanılmış. Bunun teknik 

                                                           
54 Ertem, Beyza (2021). “Tarihin Kurgusallığı ve Roman Sanatı: Veba Geceleri”, Gazete Duvar Kitap Eki, Sayı: 

156, Yıl: 3, s. 27-28 
55 Sazyek, Hakan, (2002), “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler Yönelimler”, Hece, 65/ 66/ 67’den aktaran 

Narlı, Mehmet (2009), “Postmodern Roman ve Modern Gerçekliğin Yitimi”, Türkbilig, Sayı: 18, s. 124 
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yararları var elbet. Örneğin Pamuk’un tüm tabloyu sakin bir dille ortaya koymasını, her şeyi 

ayrıntılı bir şekilde, zaman zaman da bir çırpıda söyleyivermesini sağlıyor. Ancak yine bu 

sakinlik ve yer yer mesafeli anlatım tarzı, bir edebiyat eserinde gerilimin arttığı dramatik anların 

vuruculuğunu azaltıyor. Bir ölüm ya da silahlı bir çatışma bazı yerlerde bu anlatım nedeniyle 

okuyucuda beklenen etkiyi yaratamıyor. Pamuk anlatıcı olarak bir tarihçiyi seçerek romanın iç 

tutarlılığı bağlamında tarih-kurgu ilişkisi sorunsalından kaynaklanabilecek birçok açmazı 

kapatmaya çalışıyor. En azından niyeti bu. Ancak edebi perspektiften tutarlı olsa da maalesef 

romanda dengenin –muhtemelen anlatmanın şevkiyle– bozulmasına engel olamıyor bu 

seçim.”56 

Pamuk, salgın dönemini anlatan bu romanı kaleme alırken başta da söylediğimiz gibi yoğun bir 

alt yapı hazırlığı yapmaktan geri durmaz. Hem sağlıkla ilgili, hem de edebi ve sosyolojik açıdan 

bu konuyu işleyen kaynakları kullanır. Bu durumu kitapla ilgili yayınladığı videolarda ve 

kendisiyle yapılan bir söyleşide vurgular: “Nuran Yıldırım’dan da çok şey öğrendiğimi 

söylemeliyim. Yıllar önce Tarih ve Toplum dergisinin kapağında onun “Karantina İstemezük” 

başlıklı makalesinin duyurulduğunu görünce kafamda bir şimşek çakmıştı. Unutmayın, yıllardır 

düşünüyorum bu romanı. Bunun gibi sürekli kafamda bir gün yazacağımı düşündüğüm 5-6 

roman vardır ve dikkatim, kitap satın alma zevkim o konularda yazılanları takip eder. Mesut 

Ayar’ın Osmanlı Devleti’nde Kolera adlı kitabı, 1900’de İzmir veba salgını üzerine yazdıkları, 

ya da Gülden Sarıyıldız’ın Hicaz Karantina Teşkilatı adlı kitabı da benim için önemliydi.” 57 

 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak Orhan Pamuk, Türk edebiyatının kalemi en güçlü kalemlerinden biri olarak yirmi 

yıldan önce kurguladığı yaklaşık 5 yıl önce yazmaya başladığı bir salgın romanını Covid-19 

salgınının tüm dünyayı felç ettiği bir dönemde yayınlama şansını yakalar. Hemen her romanı 

basıldığında bazı medya organlarının linç etme yarışına girdiği Pamuk, gelen eleştirilere aldırış 

etmeden yoluna devam eder. Bu romanında da vebanın vurduğu hayali bir adada aslında 

gerçekliği olmadığı halde son derece gerçekçi olarak kurguladığı kişi ve olaylara tarihsel bir 

gerçeklik kazandırır. Bunu romanda geçen yer, kişi ve kavramların internetten milyonlarca kez 

aranmasında görebiliriz. Pamuk, romanda tarih, politika, aşk ve hastalığı, girift, ama bir o kadar 

da heyecan uyandırıcı bir üslûpla anlatmaya özen gösterir. 

 

                                                           
56 Dağıstan, Umut (2021). https://t24.com.tr/k24/yazi/veba-geceleri-ve-romanda-olcut-sorunu,3176 ( 

15/04/2021), (Erişim Tarihi: 07/09/2021) 
57 Öztürk, Şeyda (2021). “Orhan Pamuk’la Söyleşi”,  Gazete Duvar Kitap Eki, Sayı: 156, Yıl: 3, s. 16 
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ÖZET 

21. yüzyılın son çeyreğinde eskiye oranla oldukça gelişen teknoloji, bireylere her alanda fayda 

sağlamaktadır. Bireylerin ihtiyaçlarının fazlalaşması ve zamandan tasarruf yapmak istemesi 

sebebi ile finansal hizmet ihtiyaçları için dijital finansal hizmet kanallarına yönelmiştir. Dijital 

finansal hizmetler yardımıyla yatırım yapılabilmekte, ihtiyaç anında hızlı bir şekilde kredi 

çekilebilmekte ve ödemeler kolayca yapılabilmektedir. Dijitalleşmenin artmasıyla finansal 

hizmetler aracılığı ile yatırım seçenekleri artmaktadır. Son zamanlarda yatırım amacı ile 

kullanılabilen sanal para birimi olan kripto para kullanıma açılmıştır. Bu çalışmanın amacı 

dijital finansal hizmetlerden biri olan kripto para kullanımı üzerinde kripto para kullanıcılarının 

dijital finansal davranışlarının etkisini incelemektir. Bu doğrultuda kar topu örneklem yöntemi 

ile 255 kripto para kullanıcısından online anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmada 

verileri analiz etmek amacıyla güvenilirlik, korelasyon, faktör analizi, t testi ve çift yönlü 

MANOVA analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, kripto para kullanıcılarının dijital finansal 

davranışları kripto para kullanma niyetine ve kripto paraya olan güven boyutu üzerinde pozitif 

yönde ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Kullanıcıların dijital finansal davranışları ise kripto para 

kullanımındaki sosyal etkiyi, kripto para kullanımı konusundaki bilgi sahibi insanların 

desteğini, kullanım kolaylığını, kripto paranın algılanan faydasını ve inançlarını 

etkilememektedir. Bireylerin finansal bilgi ve ilgileri kripto para kullanımı etkilemektedir. 

Genç ve eğitimli bireylerin kripto para kullanımı ile yatırım yapma yöneliminin orta ve ileri yaş 

grubu ve lisans eğitimden daha az eğitim seviyesi olan bireylere oranla daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Dijital, Dijital Finansal Hizmetler, Dijital Finansal Davranış, 

Kripto Para Kullanıcıları 
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EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL FINANCIAL 

BEHAVIOR AND CRYPTO MONEY 

 

 

 

ABSTRACT 

Technology, which has developed considerably in the last quarter of the 21st century compared 

to the past, provides benefits to individuals in every field. As the needs of individuals increase 

and they want to save time, they have turned to digital financial service channels for their 

financial service needs. With the help of digital financial services, investments can be made, 

loans can be received quickly when needed, and payments can be made easily. With the increase 

in digitalization, investment options through financial services are increasing. Recently, crypto 

money, which is a virtual currency that can be used for investment purposes, has been put into 

use. The aim of this study is to examine the effect of digital financial behaviors of crypto money 

users on the use of crypto money, which is one of the digital financial services. In this direction, 

data were collected from 255 crypto money users with the snowball sampling method, using 

the online survey technique. In order to analyze the data in the research, reliability, correlation, 

factor analysis, t-test and two-way MANOVA analysis were performed. As a result of the 

research, digital financial behaviors of crypto money users had a positive and significant effect 

on their intention to use crypto money and the dimension of trust in crypto money. On the other 

hand, users' digital financial behaviors did not affect the social impact of using 

cryptocurrencies, the support of knowledgeable people about the use of cryptocurrencies, the 

ease of use, the perceived usefulness and beliefs of cryptocurrencies. Financial information and 

interests of individuals affected the use of cryptocurrencies. It was seen that young and educated 

individuals are more likely to invest using cryptocurrencies than middle and advanced age 

groups and individuals with less than undergraduate education 

Keywords: Crypto Money, Digital, Digital Financial Services, Digital Financial Behavior, 

Crypto Users  
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1. GİRİŞ  

Geçmişten günümüze kadar sürekli olarak yenilenen teknoloji birçok alanda kendini 

göstermektedir. Teknoloji doğru kullanımında bireylere birçok avantaj kazandırabilmektedir. 

Teknolojinin geliştiği ve bireylere yarar sağladığı alanlardan biri de finans alanıdır. Teknoloji, 

finans alanında bireylerin zamandan tasarruf etmesini, yatırımlarını daha kolay yapabilmelerini, 

ihtiyaç olan finansal desteğe kolayca ulaşabilmelerini sağlamaktadır (Uraz Kaya ve Kılıç, 

2021). Bireylerin dijital finansal davranışları dijital ortamda yaptıkları yatırımları da 

kapsamaktadır. Dijital ortamda yapılabilen finansal yatırım şekillerinden biri de sanal para 

çeşidi olan kripto paralardır (Kızıltaş, 2019). Kripto parayı bireyler saklayabilir ve transfer 

edebilirler bu sebeple kripto para yarım olarak kullanılabilen bir para çeşididir. Kripto paranın 

sağladığı avantaj, bireylerin dijital imzasının yardımı ile elektronik paranın takası yapılıp var 

olan ödeme sisteminin iyileştirilmesidir (Blau, 2017). Dijitalleşmeyle birlikte bireylerin gerek 

finansal davranışlarında gerekse bunların ortaya çıkardığı dijital ürünlere olan ilgisi artmıştır. 

Dijitalleşmenin de etkisiyle ortaya çıkan kripto para kullanımına yönelik literatürde sınırlı 

çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, bireylerin finansal davranışlarının dijital anlamda incelendiği 

ve bunun   kripto para kullanımına etkisini inceleyen bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. 

Bu çerçevede yapılan bu çalışmadaki amaç, kripto para kullanıcılarının dijital finansal 

davranışlarının kripto para kullanımı üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde dijital finansal tutum ve kripto para kullanımı üzerine olan literatür 

çalışmalarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde toplanan verilerin analizi yapılıp hipotezler 

değerlendirilmiş olup, son olarak sonuç ve tartışma kısmı verilmiştir. 

 

2. KAVRAMSAL LİTERATÜR  

Dijital Finansal Davranış 

Dijitalleşme kavram olarak latince kökenli dijital anlamını barındıran ‘digitus’ kelimesinden 

gelmektedir (Yücel ve Adiloğlu, 2019). TDK’nın anlamlandırmasına göre ise verilerin bir 

ekranda elektronik olarak gösterimi yapılmasına denir (http://tdk.gov.tr/).  Günümüzde bireyler 

dijital dünyanın gelişmesiyle sağladığı faydalardan yararlanmaya başlamıştır. Faydalardan biri 

de finansal hizmetler alanında olmaktadır. Dijital finansal hizmetler yardımı ile kullanıcılar 

para transferi, kredi teminatı, tasarruf birikimleri, yatırımlar ve sigortacılık işlemleri gibi bir 

çok işlemi yerine getirebilmektedirler (AFI, 2016).  Finansal davranış kişinin ekonomik durumu 

ve parasal bolluk seviyesini idare etme becerisi olarak açıklanabilir (Shim vd.,2009). Sam vd., 

(2012) finansal davranış için kişinin parasal konudaki bilgisi ile psikolojisini etkileyen 

değişkenlerin birleşimi olduğunun üzerinde durulmaktadır. Finansal davranış bireylerin para 
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konusundaki düşüncelerinin eyleme geçirme biçimi olduğu belirtilmektedir (Ünal ve Düger, 

2011). Bireylerin ihtiyaç anında dijital ortamda parasını nasıl kullanacağı ne tür tutumlar 

sergilediği ise dijital finansal davranışlarını oluşturmaktadır (Xiao, 2006). 

Araştırma da kullanılan bir diğer değişken kripto para kullanımıdır. Eski çağlardan günümüze 

kadar insanlar mal alışverişlerinde değer arz eden nesneler ortaya koymuştur. Önceleri takas 

söz konusu iken daha sonra para adı verilen ve değerli kâğıt parçalarına dönmüştür. Günümüzde 

ise değerli kağıtlar dışında da kullanılabilen dijital, sanal paralar ortaya çıkmaktadır 

(Çarkacıoğlu, 2016). Kripto para şifreli bir şekilde oluşturulması nedeni ile şifreli para olarak 

da adlandırılmaktadır (Alpago, 2018). Kripto paranın ilk çıkışı 2008 senesinde Satoshi 

Nakamoto kod adlı bir kişinin kriptografik  mail grubunda paylaştığı bildiriyle olmaktadır 

(Derlek, 2020). Kripto para ilk ortaya çıktığı dönemde yatırım amaçlı kullanılabilmekteydi. Son 

zamanlarda ise kripto para alışverişlerde de kullanılabilmektedir. Bazı oteller kripto para ile 

ödeme alabilmektedir. Elon Musk’ın CIO’su olduğu Tesla şirketi ürünlerinin bir kripto para 

türü olan ethereum ile satılabileceğini duyurdu (https://www.ntv.com.tr). Kişilerin kripto para 

kullanımında öncelikli amaç vergi ödemeden ödediği kadar kripto  paraya sahip olması ve araya 

başka bir kurum girmeden anında alabilmesi etkili olmaktadır. Ayrıca klasik banka işlemlerinin 

ücretine kıyasla daha az işlem fiyatlandırması ile para gönderimi yapılması kullanıcıya göre 

pratik ve ilgi çekici olmaktadır. (Brito ve Castillo, 2013). Günümüzde kripto para farklı kişi ve 

şirketlerin oluşturduğu çeşitlerden oluşmaktadır. Bu çeşitlere örnek olarak Bitcoin, Altcoin, 

Ethereum, Binance coin, Litecoin, Dogecoin gösterilebilir. 

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Yapılan araştırma kripto para kullanıcılarının, kripto paranın kullanımı için takındıkları dijital 

finansal davranışlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın 

evreni ve örneklemi, verilerin toplama tekniğini, araştırma da kullanılmış ölçekler, araştırma 

modelini ve hipotezler hakkında bilgi verilmektedir. 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırma evren olarak Türkiye’de yaşayan tüm kripto para kullanıcılarını kapsamaktadır. 

Kripto para kullanıcı sayısı sürekli arttığı ve çok sayıda kullanıcı olduğu için evrenin tamamına 

ulaşmak imkansızdır. Bu nedenle Türkiye’deki kripto para kullanıcıları arasından kartopu 

örneklem yöntemi ile seçilen 250 kişi üzerinden online anket yolu ile veri toplanmıştır. COVID-

19 pandemisi sebebiyle örneklem grubuna yüz yüze ulaşılamamış ve sosyal medya üzerinden 

online olarak veri toplanmıştır. 
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Veri Toplama Tekniği ve Araçları 

Yapılan araştırmanın verilerinin toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler 

kartopu örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin 

belirtilmesi adına kategorik ölçek kullanılmıştır. Dijital finansal davranış ile kripto para 

kullanımında ise 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 

Dijital finansal davranış ölçeği; Bu ölçek kullanıcıların dijital finansal hizmetlere karşı olan  

davranışlarını ölçmek için Uraz Kaya ve Kılıç (2021) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 4 

maddeden oluşmaktadır. 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Buna göre 1; kesinlikle katılmıyorum 

ve 5; kesinlikle katılıyorum anlamını taşımaktadır. Yapılmış analizin sonucunda soruların 

faktör yükleri ,42 ve ,85 arasındadır. Buna göre bulgular orta ve iyi seviyede bulunmaktadır  

(Büyüköztürk, 2002). Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,67 olduğu saptanmıştır. Bu verilere 

göre ölçek geçerli ve güvenilirdir (Özdamar, 2016). 

Kripto para kullanım ölçeği; Bu ölçek kişilerin kripto para kullanımındaki etkiler ölçmek için  

Derlek (2020) tarafından geliştirilmektedir. Ölçek 26 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. 

Ölçek alt boyut olarak; algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, niyet, güven, sosyal etki, 

sosyal destek ve inanç boyutlarından meydana gelmektedir. Ölçek Cronbach's alfa değerleri 

açısından incelendiğinde inanç boyutu 0,926, niyet boyutu 0,804, algılanan kullanım kolaylığı 

boyutu 0,821, algılanan fayda boyutu 0,904, sosyal etki boyutu 0,861, sosyal destek boyutu 

0,869 ve güven boyutu 0,629 değerinde olduğu tespit edilmiştir. Kayış‟ın (2010) belirttiği α 

değerine göre değişkenlerin güvenilirlik katsayıları oldukça güvenilir seviye olduğu 

belirtilmiştir.  

 

Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Yapılan literatür çalışmaları incelenerek yapılmış olan araştırma modelinde; dijital finansal 

davranış ve kripto para kullanımı olarak iki boyut ve kripto para kullanımının yedi alt 

boyutundan oluşmaktadır.  Araştırma modeli ile ilgili ayrıntılar Şekil 1’de sunulmaktadır. 

Kripto para kullanımı alt boyutları: Şekil 1: Araştırma modeli 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijital finansal 

davranış 

*algılanan fayda 

*Algılanan kullanım kolaylığı 

*niyet 

*güven 

*Sosyal etki 

*Sosyal destek 

*İnanç 
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Şekil 1’ de verilen araştırma modeli kapsamında araştırma hipotezleri oluşturulmuştur. Buna 

göre oluşturulan hipotezler şu şekildedir; 

H1: Dijital finansal davranış ve kripto para kullanımının algılanan fayda boyutu arasında pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Dijital finansal davranış ve kripto para kullanımının algılanan kullanım kolaylığı boyutu 

arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Dijital finansal davranış; kripto para kullanımının niyet boyutu arasında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: Dijital finansal davranış; kripto para kullanımının güven boyutu arasında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H5: Dijital finansal davranış; kripto para kullanımının sosyal etki boyutu arasında pozitif yönde 

ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Dijital finansal davranış; kripto para kullanımının sosyal destek boyutu arasında pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Dijital finansal davranış; kripto para kullanımının inanç boyutu arasında pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 

4. ANALİZ SONUÇLARI VE BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında veriler SPSS 21 programında analiz edilmiştir. Verilerin analizi için 

frekans analizi, normallik testi, faktör analizi, korelasyon analizi, t testi ve çift yönlü MANOVA 

analizi yapılmıştır. 

Demografik Bulgular 

Tablo 1’deki betimsel istatistikler sonucu kripto para kullanan kadın ve erkekler arasında büyük 

fark görülmemiştir. Medeni hal açısından ise incelenen örneklemde bekar bireylerin %77,6 

oranıyla daha fazla kripto para kullandığı, yaş açısından 18-24 yaş arasındakilerin %58 oranıyla 

en yoğun kullanıcı grubunu oluşturduğu görülmüştür. Lisan mezunlarının %56,9 oranıyla diğer 

eğitim seviyelerinden daha fazla kripto para kullandığı, 2825 ve altı gelir durumundakilerinin 

%54,1 oranında diğer gelir durumdakilerinden daha fazla kullanıcı sayısına sahip olduğu 

görülmüştür. Son olarak öğrencilerin diğer meslek gruplarına kıyasla daha fazla kripto para 

kullandıkları tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Demografik Bulgular 
  Frekans  Yüzde    Frekans  Yüzde  

Cinsiyet 

 

Kadın 

Erkek  

123 

132 

48,2 

51,8 

Eğitim 

durumu 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Yüksek lisans\ 

doktora  

37 

48 

145 

25 

14,5 

18,8 

56,9 

9,8 

Medeni hal Bekar 

Evli 

Dul 

198 

53 

4 

77,6 

20,8 

1,6 

Gelir durumu 2825 ve altı 

2826 – 3999 

4000 – 5999 

6000 – 9999 

10000 ve üzeri 

138 

35 

54 

13 

15 

54,1 

13,7 

21,2 

5,1 

5,9 

Yaş 18 – 24 

25 – 34 

35 – 44 

45 yaş ve 

üzeri 

148 

74 

25 

8 

58,0 

29,0 

9,8 

3,1 

Meslek  Öğrenci 

Ev hanımı 

Özel sektör 

çalışanı 

Kamu çalışanı 

Serbest meslek 

152 

7 

56 

 

9 

31 

59,6 

2,7 

22,0 

 

3,5 

12,2 

Toplam   255 100,0 Toplam   255 100,0 

 

Faktör Analizi            

Tablo 2’ye göre dijital finansal davranış ölçeklerinin Cronbach Alpha değeri 0,60≤ ɑ ≤ 0,80 

aralığında değer aldığı için güvenilir, kripto para kullanım ölçeği ise 0,80≤ ɑ ≤ 1,00 aralığında 

olduğu için oldukça güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Boyutların Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 

 Cronbach Alpha değeri Madde sayısı 

Kripto para kullanım ölçeği ,899 26 

Dijital finansal davranış ,612 4 

 

Tablo 3’te verilen kripto para kullanımının faktör analizi bulguları verilmiştir. Öncelikle KMO 

örneklem yeterliliği değerine bakıldığında, 0,845 çıkması sebebiyle örneklem sayısının yeterli 

olduğu saptanmıştır. 7 boyuttan oluşan kripto para kullanım ölçeği maddelerinin faktör yükleri 

algılanan fayda soruları .621 ve .818 arasında, algılanan kullanım kolaylığı .756 ve .794 

arasında, niyet .521 ve .549 arasında güven .467 ve .781 arasında değer almıştır. Sosyal etki 

faktörleri .459 ve .797 arasında, sosyal destek .767 ve .804 arasında, inanç .924 ve .935 arasında 

değer aldığı tespit edilmiştir. Son olarak açıklanan varyans oranlarına bakıldığında %22 ile 

algılanan faydanın ölçeği en iyi tanımlayan boyut olduğu saptanmıştır. Açıklanan varyans 

oranlarının toplamı %30’dan fazla olması (%60) sebebiyle yeterli olduğu görülmektedir 

(Büyüköztürk, 2012).  
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Tablo 3. Kripto Para Kullanımı Faktör Analizi Bulguları 

Faktörler  Değişkenler  Faktör yükleri Açıklanan varyans Özdeğerler 

Algılanan fayda 

 

Soru 1 

Soru 9 

Soru 4 

Soru2 

Soru 3 

Soru11 

Soru5 

Soru7 

Soru12 

,818 

,809 

,802 

,762 

,758 

,755 

,710 

,634 

,621 

22,560 5,866 

Algılanan kullanım kolaylığı 

 

Soru6 

Soru10 

,794 

,726 
11,310 2,941 

Niyet   Soru 23 

Soru 26 

,549 

,521 
9,803 2,549 

Güven Soru15 

Soru13 

Soru8 

,781 

,467 

,541 

7,517 1,954 

Sosyal etki Soru17 

Soru18 

Soru16 

Soru14 

Soru19 

,797 

,775 

,715 

,571 

,459 

7,216 1,876 

Sosyal destek Soru20 

Soru21 

Soru22 

,804 

,770 

,767 

5,456 1,419 

İnanç Soru 24 

Soru 25 

,935 

,924 
5,162 1,342 

Değerlendirme kriteri Kaise-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy: 0,845,Bartlett’s 

Test of Sphericity: ,000, ExtractionMethod: Principal Component 

Analysis, Açıklanan Varyans: Toplam: 60,00 

 

Tablo 4’te ise dijital finansal davranışın faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. KMO değeri 

0,597 çıkması sebebiyle örneklem sayısının yeterli olduğu saptanmıştır. Tek boyuttan oluşan 

dijital finansal davranış ölçeğinin maddeleri, 512 ve 750 arasında faktör yük değeri almaktadır. 

Ayrıca açıklanan varyans oranı %41 olarak elde edilmiştir. 

Tablo 4. Dijital Finansal Davranışın Faktör Analizi Bulgusu 

Faktörler  Değişkenler  Faktör yükleri Açıklanan varyans Özdeğerler 

Dijital finansal 

davranış  

D_f_davranış soru1 

D_f_davranış soru 2 

D_f_davranış soru 3 

D_f_davranış soru 4 

,512 

,736 

,750 

,588 

41,180 1,529 

Elde edilen faktörlerin aralarındaki ilişkiyi saptamak ve bu kapsamda hipotezleri sınamak 

amacıyla Pearson korelasyon analizi  yapılarak Tablo 5’te verilmiştir. Ayrıca bu tabloda 

faktörlerin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Tablo 5’e göre kripto para kullanımı alt 

boyutlarının ve dijital finansal davranış ölçeğinin ortalaması 3 ve üzeridir. Buna göre soruların 

yanıtları ortalamanın üstündedir. Çarpıklık basıklık değerlerine bakıldığında ölçekler arası 

çarpıklık değeri en düşük -1,05 iken en yükseği -,102’dir. basıklık değerine bakıldığında ise en 
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düşük -1,18 iken en yüksek 1,00 değeri çıkmıştır. Değerlerin ±3 arasında çıkması kabul 

edilebilir aralıkta olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2009). Bu ise verilerin normal dağıldığına 

ayrıca işaret etmektedir. İlgili tabloda korelasyon analizi sonucuna bakıldığında kripto para alt 

boyutlarından niyet ve güven faktörünün dijital finansal davranışla zayıf da olsa pozitif ilişkili 

olduğu görülmektedir. Bu duruma bakarak H3: Dijital finansal davranış; kripto para 

kullanımının niyet alt faktörü arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır ve H4: Dijital 

finansal davranış; kripto para kullanımının güven alt faktörü arasında pozitif yönde ve anlamlı 

bir ilişki vardır, hipotezleri kabul edilirken diğer hipotezler ise reddedilmiştir. 

Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi 
Değişkenle

r  

Ort. S.sapm

a 

Çarpıklı

k  

Basık

lık  

1 2 3 4 5 6 7 8 

D_F_davra

nış 

4,3 0,62 -0,56 -,09 1,00        

Algılanan 

fayda 

 

3,6 0,89 -1,05 ,95 ,07 1,00       

Algılanan 

kullanım 

kolaylığı 

 

3,3 1,05 -,30 ,54 ,07 ,56*

* 

1,00      

Niyet  3,4 1,15 -,33 -,94 ,13* ,51*

* 

,36*

* 

1,0     

Güven 3,8 ,831 -,80 1,00 ,13* ,10 ,03 ,027 1,0    

Sosyal etki 3,2 ,964 -,27 -,30 ,08 ,39*

* 

,19*

* 

,31*

* 

,34*

* 

1,0   

Sosyal 

destek 

3,0 ,936 -,10 -,42 ,00 ,49*

* 

,33*

* 

,29*

* 

,41*

* 

,56*

* 

1,0  

İnanç 3.3 1.36 -.38 -1.18 .00 .04 .03 -.01 .26*

* 

.17*

* 

.15

* 

1.

0 

Not: *= p<.05, **=p<.01 

 

Farklılık Analizi Bulguları 

T Testi Bulguları 

Yapılan t-testi sonucu cinsiyet ile algılanan fayda alt boyutu arasında anlamlı bir farklılık 

görülmektedir (t=4,764, p=0,03<0,05). Kullanıcı olan erkeklerin kadınlara kıyasla algılanan 

fayda ortalamaları daha yüksektir. Kullanım kolaylığı boyutu ile cinsiyet arasında ise anlamlı 

bir farklılık görülmemiştir (t=4,885, p=,300>0,05). Sosyal etki ile cinsiyet arasında da anlamlı 

bir farklılık görülmemektedir (t=1,01, p>0,05). Ayrıca, kripto paranın diğer boyutları ile  

cinsiyet arasında ise anlamlı fark bulunmamıştır. 
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Tablo 6. Kripto Para Kullanımı Algılanan Fayda Alt Boyutunun Cinsiyet İle Arasındaki T-Testi 

Analiz Bulguları 

Cinsiyet  A.O S.S t p 

Kadın  3,32 0,91 4,764 0,036 

Erkek  3,84  0,80 

 

Tablo 7’de ise dijital finansal davranışın cinsiyete göre t testi bulgusu verilmiştir. Buna göre 

dijital finansal davranış ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (t=1,06, 

p=,009<0,05). 

Tablo 7. Dijital Finansal Davranış İle Cinsiyet Arasında T Testi Bulgusu 

Cinsiyet  A.O S.S t p 

Kadın  4,31 ,533 1,06 0,009 

Erkek  4,35 ,456 

 

İki Yönlü MANOVA testi 

Eğitim durumu, gelir durumu ve eğitim durumu ve gelir durumu etkileşiminin kripto para alt 

boyutlarına olan etkisi incelenmek adına çift yönlü MANOVA analizi yapılarak Tablo 8’de 

verilmiştir. Buna göre kullanıcıların eğitim durumu kripto paranın sosyal etki faktörünü %49 

oranında etkilemektedir (F=4,01, p<0,05). Kullanıcıların gelir durumu algılanan fayda alt 

boyutunu %41 oranında etkilemektedir (F=2,51, p<0,05). Gelir durumu aynı zamanda sosyal 

etki alt boyutunu da %41 oranında etkilemektedir (F=2,52, p<0,05).  

Tablo 8. İki Yönlü MANOVA Analizi Bulguları 

 

Eğitim durumu ve gelir durumu etkileşimi ise algılanan fayda alt boyutunu % 80 gibi büyük bir 

oranda etkilediği tespit edilmiştir (F=1,97, p<0,05). Eğitim ve gelir durumu etkileşimi güven 

Değişim kaynağı Bağımlı değişken K.T S.D F p K.O 

Eğitim durumunuz Algılanan fayda 2,87 3 1,253 ,291 ,016 

Kullanım kolaylığı  4,21 3 1,301 ,275 ,016 

Niyet  2,46 3 ,646 ,586 ,008 

Güven  4,50 3 2,527 ,058 ,031 

Sosyal etki 10,24 3 4,014 ,008 ,490 

Sosyal destek 1,53 3 ,616 ,605 ,008 

İnanç  9,93 3 1,919 ,127 ,024 

Gelir Durumu Algılanan fayda 7,68 4 2,518 ,042 ,410 

Kullanım kolaylığı 9,14 4 2,121 ,079 ,035 

Niyet  9,12 4 1,797 ,130 ,030 

Güven  3,27 4 1,377 ,243 ,023 

Sosyal etki 8,57 4 2,521 ,042 ,410 

Sosyal destek 1,44 4 ,434 ,784 ,007 

İnanç  14,09 4 2,041 ,089 ,033 

Eğitim durumunuz * Gelir Durumunuz Algılanan fayda 16,58 11 1,977 ,031 ,804 

Kullanım kolaylığı 18,86 11 1,591 ,102 ,069 

Niyet  11,15 11 ,799 ,641 ,036 

Güven  13,28 11 2,036 ,026 ,870 

Sosyal etki 18,10 11 1,935 ,036 ,830 

Sosyal destek 22,03 11 2,420 ,007 ,601 

İnanç  27,67 11 1,458 ,148 ,064 
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boyutunu da %87 oranında etkilemektedir (F=2,03, p<0,05). Eğitim ve gelir durumu etkileşimi 

kripto para kullanımındaki sosyal etki faktörünü %83 oranında etkilemektedir (F=1,93, 

p<0,05). Son olarak eğitim ve gelir durumu etkileşimi sosyal destek faktörünü de %60 oranında 

etkilemektedir (F=2,42, p<0,05). 

 

5. SONUÇ 

Bu araştırmada dijital finansal tutum ve kripto para kullanımı arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Toplanan verilerin analizi sonucu bireylerin dijital finansal hizmetlere karşı oluşturdukları 

davranışlar kripto para kullanımının niyet ve güven boyutlarını etkilediği görülmektedir. Buna 

göre bireyler dijital finansal hizmetlere karşı davranışları arttıkça kripto paraya olan güvenleri 

de artmaktadır. Türkiye’de 18 yaş üzeri gençler ve öğrenciler dijital finansal hizmetleri, 

dolayısıyla kripto para yakından takip ettikleri görülmektedir. Ayrıca eski dönemlerde bireyler 

yatırımlarını yastık altında yapma eğiliminde iken günümüzde dijital mecraları güvenilir ve 

kullanışlı bulmaktadır. Yapılan bu çalışmada ise orta ve ileri yaş grubundaki bireylerin hala 

dijital ortamdaki yatırımlara güvenmediği görülmektedir. Öğrenciler ellerindeki parayı daha 

hızla ve kolay yollardan artırmak istediği için kripto parayı bir yatırım aracı olarak kullandığı 

düşünülmektedir. Ayrıca kadınlar ve erkeklerin yaklaşık olarak kripto para kullanma eğiliminde 

olduğu görülmüştür. Kadınlar ve erkekler yatırım yapma aracı olarak gelenekselden uzaklaşmış 

ve dijital ortama ayak uydurmuşlardır. Bu çalışma çok güncel ve yeni bir alan olan kripto para 

kullanımı üzerinde yapıldığı için literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İleride kripto 

paranın gelişeceği hatta devletler için para birimi olarak kabul edileceği düşünüldüğü için kripto 

para kullanımı üzerine farklı örneklem ve değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi adına çalışmalar 

yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET  

Teknoloji alanında gerçekleşen yenilikler insanların hayatında önemli değişikliklere neden 

olmaktadır. Teknoloji geliştikçe yapılan işler ve işlerin yapılış şekilleri hatta para birimleri de 

değişim ve gelişime uğramaktadır. Bireylerin gelişen bu teknolojiye ayak uydurması 

teknolojiye olan yatkınlıkları ile doğru orantılı iken teknolojiyi algılamalarındaki algılanan 

fayda düzeylerinin bu konu hususunda teknolojik yatkınlık ile ilişki içerisinde olduğu 

düşünülmektedir. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi ile birlikte hayatımıza giren kripto 

paralar ise para birimlerine yeni bir tanım getirilmesine olanak sağlamaktadır. Kripto para 

kavramının ve kripto para kullanımının yeni olmasından kaynaklı bireylerde tanımı ve 

kullanımı hususunda belirsizlik ve güvensizliğe dayalı önyargılar var olsa da kripto paralar her 

geçen gün bünyesine daha fazla katılımcı dahil etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı 

teknolojik yatkınlık ve algılanan fayda ile kripto para kullanımı arasındaki ilişkiyi tespit 

etmektir. Araştırma evreni Türkiye de bulunan kripto para kullanıcılarıdır. Araştırmada kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılarak 250 akıllı telefon kullanıcısından online anket tekniğiyle 

veriler toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programı ile frekans analizi, faktör analizi, t testi, 

ANOVA, iki yönlü ANOVA ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler 

sonucunda bireylerin teknolojik yatkınlıklarının ve algılanan fayda düzeylerinin kripto para 

kullanımı ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma gelecekte yapılacak 

olan bu tür çalışmalara kaynak oluşturmanın yanı sıra hali hazırda bulunan kripto para 

kullanıcılarına ve kripto para kullanma niyetinde olan bireylere rehber olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Teknolojik Yatkınlık, Algılanan Kolaylık, Algılanan Fayda, Kripto Para,  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL READINESS, PERCEIVED 

BENEFIT AND THE USE OF CRYPTOCURRENCY 

 

 

ABSTRACT 

Innovations in technology cause significant changes in people's lives. As technology develops, 

the work done and the way things are done, even the currencies are subject to change and 

development. While individuals' keeping up with this developing technology is directly 

proportional to their predisposition to technology, it is thought that the perceived benefit levels 

in their perception of technology are related to technological predisposition on this issue. 

Cryptocurrencies, which are increasingly becoming a part of our daily lives as technology 

advances, enable for a new concept of currency to be presented. Despite prejudices based on 

ambiguity and skepticism surrounding the definition and usage of crypto money, 

cryptocurrencies are attracting more and more participants every day as a result of the novel 

idea of crypto money and its application. The major purpose of this study was to see if there 

was a link between technological readiness, perceived utility, and cryptocurrency usage. Crypto 

currency users in Turkey made up the study's population. Data was acquired from 250 smart 

phone users using the convenience sample approach and an online survey methodology. The 

research data was analyzed with the SPSS program, and frequency analysis, factor analysis, t 

test, ANOVA, two-way ANOVA, and correlation analyses were used. As a consequence of the 

research, it was discovered that people's technology readiness and perceived utility levels were 

linked to their use of cryptocurrencies. The study is expected to be a guide for existing crypto 

money users and individuals who intend to use crypto money, as well as creating a resource for 

such studies in the future.  

Keywords: Technological Readiness, Perceived Convenience, Perceived Usefulness, Crypto 

Money,  
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1.GİRİŞ 

Günümüzde teknoloji giderek tüm alanları kapsarken bireylerin teknolojiye olan yatkınlıkları 

da doğru orantılı olarak önem arz etmeye başlamıştır. Teknoloji geçen zaman ile birlikte 

yalnızca işletmelerin odaklanması gereken bir durumdan çıkarak bireylerin de yaşamına yön 

veren önemli bir aktör haline gelmiştir. Her geçen gün yenilenen ve gelişen teknolojiye olan 

yatkınlık düzeyini belirleyen birçok etken bulunurken, bu etkenlerden biri de bireylerin 

teknolojiye olan bakış açıları ve teknoloji hakkındaki algılanan fayda düzeyleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Başgöze, 2010). Algılanan fayda, bireylerin kendi yaşamlarını 

kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaçlarını karşılarken maksimum faydayı elde etmesi ya da elde 

edeceğine olan inancının düzeyi olarak tanımlanmaktadır (Vural&Karabulut, 2016). Bireylerin 

algılanan fayda düzeylerinin verimliliği arttırma ile ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda 

kripto para kullanımı düzeyi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Matematiksel şifrelerden 

oluşup somut bir varlığa sahip olmayan kripto paralar günümüzde genellikle bir yatırım aracı 

olarak görülmektedir. Bu çalışmada bireylerde teknolojik yatkınlık ve algılanan fayda düzeyi 

ile kripto para kullanımı arasındaki ilişki incelenmeye tabi tutulmuştur.  

 

2.LİTERATÜR TARAMASI  

Teknolojik yatkınlık, Parasuman (2000)’ nın gerçekleştirmiş olduğu çalışma ile literatüre 

kazandırılan bir kavramdır. İlerleyen yıllarda Parasuman yenilediği çalışmasında teknolojik 

yatkınlığı kişinin teknolojiyi sosyal yaşantısında sahip oldukları amaçları gerçekleştirmek için 

benimseme ve kullanma isteği olarak tanımlamaktadır (Parasuraman, 2000). Teknolojinin 

giderek gelişmesi ve teknolojiye olan yatkınlık kimileri tarafından olumlu bir izlenim yaratırken 

kimi kullanıcılar tarafından olumsuz olarak algılanmaktadır. Bireylerin teknolojiyi algılayış 

biçimleri teknolojiyi kullanma eğilimleri ile doğrudan ilişkili iken teknolojik gelişmelere 

olumlu yaklaşan bireylerde teknolojik yatkınlığın yüksek olduğu görülmektedir (Sundu, 2021). 

Teknolojik yatkınlık yabancı literatürde genel olarak yenilikçilik, iyimserlik, rahatsızlık ve 

güvensizlik gibi boyutlardan oluşurken bu çalışmada analizlerin daha iyi yapılabilmesi adına 

teknolojik yatkınlığın tek boyut altında toplandığı bir ölçek kullanılmıştır. Algılanan fayda, 

bireyin kullandığı veya kullanmaya niyet ettiği şeylerin kendi performansına etki edeceğine 

olan inancı, elde edeceği faydanın düzeyi olarak tanımlanabilmektedir (Davis, 1989). Bireyler 

davranışları sergileme durumları davranışı sergileme niyetleri ile ilişkilidir. Birey bir davranışı 

sergilerken elde edeceği faydayı göz önünde bulundurur. Bu durumda algılanan fayda bireyin 

davranış sergileme hususunda etkili bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır(Özer vd., 2010). 

Faydanın algılanış biçimi yalnızca bireye yönelik açıklanamaz, algılana fayda aynı zamanda 
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çeşitli dışsal faktörlerden de etkilenmektedir. Özellikle giderek gelişen kullanıcıların 

kullanımına yönelik özellikler eklenen ara yüzler ve canlı bağlantılar sağlayan uygulamalar 

bireylerde algılana fayda düzeyini arttırmaktadır (Agarwal ve Prasad, 1999). Algılanan fayda 

yeni yapılan çalışmalarda genel olarak teknolojik yatkınlık veya teknoloji tutumumun bir alt 

buyotu olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojide gerçekleşen değişimlere bağlı olarak 

özellikle teknolojiye ve kullanımına yönelik yenilikler, yeni sistemin eski sisteme kıyasla daha 

kullanıcıya ve kullanıcı faydasına yönelik uygulamalar bireylerde elde edilecek fayda algılanışı 

konusunda olumlu izlenimler yaratmaya katkı sağlamaktadır (Özer vd., 2003). 

İnsanlar tarih boyunca alışveriş amacı ile çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu serüven öncesinde 

takas yöntemi ile gerçekleşirken ilerleyen zaman ile birlikte günümüzde kullanılan paraların 

temelini oluşturan özel madeni taşlar kullanılırken bir süre sonra ise günümüzde kullanılan 

kâğıt ve madeni paraların yanı sıra çek senet gibi araçlar da alışveriş için kullanılmaya 

başlanmıştır (Fidan, vd., 2019).  Günümüzde teknolojinin de getirdiği imkânlar sayesinde 

elektronik paralar insanların kullanımına sunulmuştur. Elektronik paralar arasında bilinen 

kripto paralar yeni bir kullanım ve yatırım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kripto paralar, 

belirli bir otoriteye bağlı olmaksızın matematiksel şifreler olarak kullanıma sunulmaktadır. 

Kripto paralar ile hali hazırda kullanmış olduğumuz paralar arasında temel fark bir otoriteye 

tabi olmaması ve soyut bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır (Çarkacıoğlu, 2016). Kripto 

paraların saklanabilme ve transfer edilebilmesi için dijital bir imzaya gereksinim 

duyulmaktadır. Kullanıcılar kripto parayı kullanırken temel olarak kişisel dijital imzaları ile 

işlemleri gerçekleştirmeyi hedeflerler. Kripto paraların saklanmasının daha kolay ve güvenilir 

olması, yasal bir düzenlemeye henüz tabi olmaması ayrıca aracı kurumların ilişkiye dahil 

edilmemesi diğer yatırım araçlarına kıyasla tercih edilmesinin nedenleri arasında 

gösterilebilmektedir(Corbert vd., 2018; Blau, 2017). 

Sundu (2021) teknolojik yatkınlık düşeyinin lider-üye etkileşimine etkisini araştırdığı 

çalışmasında teknolojik yatkınlığın pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu sonucuna varırken 

Ahangama&Poo (2016) kripto paraları inceledikleri çalışmada benzersizliğini vurguladığı 

kripto paraların kullanımında teknolojik yatkınlığı kripto para kullanımına ilişkin bir değişken 

olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte Davis (1989) teknoloji kabul modelini tanımlamaya 

yönelik yapmış olduğu çalışmada algılanan faydanın kullanım niyetinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Günümüzde benzer bir çalışma yürüten Derlek (2020) kripto para 

kullanımını etkileyen faktörleri teknoloji kabul modeli ile analiz ettiği çalışmasında algılanan 

faydanın kripto para kullanımında pozitif yönlü bir etki yaratacağı sonucuna ulaşmıştır.   
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3. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı bireylerde teknolojik yatkınlıkları ile algılanan fayda düzeylerinin kripto 

para kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini Türkiye 

genelindeki kripto para kullanıcıları oluştururken örneklemi 250 kripto para kullanıcısı 

oluşturmaktadır. Örnekleme dâhil olan kripto para kullanıcıları pandemiden kaynaklı olarak 

online anket yardımıyla ve kartopu tekniği ile araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışılan anket dört 

bölümden oluşurken ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yöneliktir. 

İkinci bölümde katılımcıların teknolojik yatkınlıklarını ölçmek adına Sundu (2021) ‘E-Liderlik 

Perspektifinden Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma’ çalışmasından 

yararlanılmaktadır. Üçüncü bölümde katılımcıların algılana fayda düzeylerini ölçmek adına 

sorular Başgöze (2010),  ‘Teknoloji Kabul Modelinin Teknolojik Yatkınlık Ve Marka 

Kredibilitesi Değişkenleri Eklenerek Genişletilmesi: Satın Alma Eğilimine Uyarlanması’ 

çalışmasının algılana fayda ile ilişkili olan soruları kullanılmaktadır. Anketin son bölümünde 

ise katılımcıların kripto para kullanımına ilişkin sorular içermekte olup Derlek (2020), Kripto 

Para Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli İle Analizi kaynak olarak 

alınmaktadır. Anketi oluşturan teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kullanımına 

ilişkin kısımların tümünde 5’li Likert tipi ölçeği kullanılmış olup “1=Kesinlikle Katılmıyorum” 

“2=Katılmıyorum”, “3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “4=Katılıyorum” ve “5=Kesinlikle 

Katılıyorum” ifadelerinden oluşmaktadır. Anket ölçeği araştırmacılardan gerekli izinlerin 

alınmasının akabinde örneklem üzerinde uygulanmıştır. Kaynaklardan alınarak oluşturulan 

anketin sonucundaki elde edilen verileri analiz etmek amacı ile IBM SPSS 23 istatistik paket 

programından yararlanarak betimsel istatistiklerden frekans analizi, faktör analizi, t testi, 

ANOVA, iki yönlü ANOVA ve korelasyon testi kullanılmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki 

hipotezler test edilmiştir. 

H1:Teknolojik yatkınlık ile algılanan fayda arasında ilişki bulunmaktadır. 

H2:Teknolojik yatkınlık ile kripto para kullanımı arasında ilişki bulunmaktadır. 

H3:Teknolojik yatkınlık, algılana fayda ve kripto para kullanımı arasında ilişki bulunmaktadır. 

H3a: Teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kullanımının algılanan fayda boyutu 

arasında ilişki bulunmaktadır. 

H3b: Teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kullanımının sosyal destek boyutu 

arasında ilişki bulunmaktadır. 

H3c: Teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kullanımının sosyal etki boyutu 

arasında ilişki bulunmaktadır. 
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H3d:Teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kullanımının inanç boyutu arasında 

ilişki bulunmaktadır. 

H3e: Teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kullanımının güven boyutu arasında 

ilişki bulunmaktadır. 

Araştırmaya dahil edilen kripto para kullanıcılarının sayısına dair net bir bilgi olmaması ve 

katılımcılara eşit yoğunlukta ulaşılamaması araştırmanın sınırlılıklarını önemli derecede 

etkilerken kullanılan online anket yöntemi bu sınırlılığı azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Ayrıca değişkenlerden kripto para ve algılanan fayda ile ilgili mevcut alan yazımdaki 

eksiklikler gerçekleştirilen çalışmanın önemini gözler önüne sermektedir.  

 

4.BULGULAR 

4.1.Frekans Analizi 

İlk olarak katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizleri belirlenerek Tablo 

1’ de verilmiştir. Tablo 1’ de verilen bulgular sonucunda katılımcıların demografik özelliklerine 

bakıldığında cinsiyet (Kadın  %40, Erkek%60) dağılımının erkekler üzerinde yoğunlaştığını, 

yarısından fazlasının bekar (%54) olduğu, katılım gösterenlerin önemli bir çoğunluğun eğitim 

durumunun daha çok lisans (%49,2) ve lise (%24,0) düzeyinde olduğu, yaş aralığının 25-34 yaş 

aralığında (%40,4) ve 18-24 (%29,6) yaşlarında yoğunlaştığı yani katılımcıların çoğunluğunu 

genç nüfusun oluşturduğunu, çalışanların önemli bir kısmını oluşturan gelir düzeylerinin 4000-

5999 ₺(%34,8) düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 1. Frekans Analizi 

Cinsiyet N % Yaş N % 

Kadın 100 40,0 18-24 74 29,6 

Erkek 150 60,0 25-34 101 40,4 

Toplam 250 100,0 35-44 56 22,4 

Medeni Durum   45 ve üstü 19 7,6 

Evli 115 46,0 Toplam 250 100,0 

Bekar 135 54,0 Aylık Gelir   

Toplam 250 100,0 2850₺ ve altı 50 20,0 

Eğitim Durumu   2851-3999 ₺ 44 17,6 

İlköğretim 10 0,4 4000-5999 ₺ 87 34,8 

Lise 60 24,0 6000-9999₺ 46 18,4 

Önlisans 36 14,4 10000 ₺ ve üstü 23 9,2 

Lisans 123 49,2 Toplam 250 100,0 

Yüksel lisans/ Doktora 21 8,4    

Toplam 250 100,0    
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4.2.Faktör Analizlerine Ait Bulgular 

Daha sonra değişkenlere boyut indirgeme amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. İlk olarak 

teknolojik yatkınlık ölçeği sorularına faktör analizi uygulanmıştır. Sundu(2021)  tarafından 

kullanılarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan teknolojik yatkınlık ölçeği orijinal 

olarak10 ifade ve tek alt boyuttan oluşmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucu KMO değeri 

.912 elde edilerek örneklem sayısının yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bartlett testi 

incelendiğinde ise (sig= ,000, p<0,001) değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Soruların faktör yükleri 0,652 ile 0,839 arasında değişmektedir. 

Tablo 2. Teknolojik Yatkınlık Değişkeni Faktör Analizi Bulguları 

 

Faktör 

Yükü 

5. Teknoloji ve makinelerle iyi ilişki içerisindeyim. ,839 

6. Yeni teknolojileri kolaylıkla öğreniyorum. ,819 

9. Çoğu teknolojiyi öğrenmek benim için kolaydır. ,804 

4. Yeni bir bilgisayar programı kullanmayı veya yeni bir makinenin nasıl kullanıldığını öğrenmeyi 

gerektiren bir görev verilirse, genellikle başarılı olurum. 
,795 

7. Teknolojik arıza veya problemlerle nasıl baş edileceğini biliyorum. ,792 

8. Teknolojik bir problemi çözme eğlenceli bir mücadeledir. ,779 

2. Yeni bilgisayar programları öğrenmekten ve yeni teknolojileri takip etmekten zevk alıyorum. ,776 

10. Yeni teknolojileri en az arkadaşlarım kadar güncel olarak takip ettiğimi düşünüyorum. ,767 

1. Teknoloji benim dostumdur. ,652 

Sig.:0,00 KMO:0,912 df:36 

 

Ardından algılanan fayda ölçeği sorularına faktör analizi uygulanmıştır. Başgöze(2010),  

tarafından kullanılarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan teknoloji kabul modelinin 

alt boyutlarından olan algılanan fayda orijinalinde 5 madde ve tek alt boyuttan oluşmaktadır. 

Yapılan faktör analizi sonucu KMO  değeri 0,863 olarak elde edilerek örneklem sayısının 

yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Bartlett testi incelendiğinde ise (sig= ,000, p<0,001) 

değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Soruların faktör yükleri 

0,690 ile 0,892 arasında değişmektedir.      

Tablo 3. Algılanan Fayda Değişkeni Faktör Analizi Bulguları 

 

Faktör 

Yükü 

4. Teknolojiyi kullanmak etkililiğimi (amaçlarıma ulaşma derecemi) arttırdı. ,892 

2. Teknolojiyi kullanmak performansımı (iş başarımımı) arttırdı. ,876 

3. Teknolojiyi kullanmak üretkenliğimi (daha az emek harcayarak sonuca ulaşmamı) arttırdı. ,815 

5. Teknoloji yaşamım için faydalıdır. ,767 

1. Teknolojiyi kullanmak, görevlerimi daha çabuk tamamlamama olanak sağlar. ,690 

Sig.:0,00,  KMO:0,863,  df:10 

 

Daha sonra kripto para kullanımı ölçeğine faktör analizi uygulanarak elde edilen bulgular Tablo 

4’te verilmiştir. İlk olarak kripto para kullanımı ölçeği sorularına faktör analizi uygulanmıştır. 

Daha sonra değişkenlere boyut indirgeme amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Derlek(2020) 

tarafından kullanılarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılan kripto para kullanımı 
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ölçeği orijinal olarak 26 ifade ve yedi alt boyuttan oluşmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada 

katılımcılardan elde edilen veriler analize tabi tutulduğunda beş alt boyutta toplanmaktadır. 

Yapılan faktör analizi sonucu KMO değeri 0,934 elde edilerek örneklem sayısının yeterli 

olduğu tespit edilmiştir. Bartlett testi incelendiğinde ise (sig= ,000, p<0,001) değişkenler 

arasında yüksek korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Soruların faktör yükleri algılanan 

fayda boyutu için  ,872 ile ,525 arasında, sosyal destek boyutu için ,794 ile ,768 arasında, sosyal 

etki boyutu için ,819 ile ,716 arasında inanç boyutu için ,924 ile ,912 arasında, güven boyutu 

ise ,742 ile ,508 arasında değişmektedir.  

 
Tablo 4: Kripto Para Değişkeni Faktör Analizi Bulguları 

 

Faktörler 

 

Maddeler 

Faktör 

Yükü 

Algılanan 

Fayda 

5. Kripto para kullanırken, param üzerinde tam kontrol sahibi olacağımdan, finansal 

performansımı geliştireceğimi düşünüyorum. 

,872 

12. Kripto parayı bir yatırım aracı olarak kullanabilirim. ,864 

2. Kripto paranın finansal işlemlerim ile ilgili ihtiyaçlarımı karşılayacağını 

düşünüyorum. 

,856 

11. Kripto parayı bir yatırım aracı olarak kullanabilirim. ,854 

3. Kripto para kullanmanın, paramın kârlılığını ve yatırımını arttırıp geliştireceğini 

düşünüyorum. 

,850 

4. Kripto para kullanarak daha hızlı işlem yapabileceğimi düşünüyorum. ,846 

1. Kripto para kullanmanın finansal işlemlerimi daha kolay hale getireceğini 

düşünüyorum. 

,843 

26. Uygun zamanda kripto para kullanmayı düşünüyorum. ,819 

10. Kripto para kullanmanın kolay olacağını düşünüyorum. ,791 

7. Kripto para kullanırken finansal işlemlerim için esnek hareket edebileceğimi 

düşünüyorum. 

,779 

9. Kripto para yayılmaya başladığında, geleneksel para yerine kripto para kullanmayı 

tercih edebilirim. 

,772 

14. Kripto para yaygınlaşırsa güvenimin artacağını düşünüyorum. ,723 

6. Kripto para kullanmayı öğrenmenin kolay olacağını düşünüyorum. ,684 

23. Kripto para kullanımı dini inancımla çatışmaz. ,525 

Sosyal destek 

17. Yakın çevrem dışında fikirlerini önemsediğim insanlar, kripto para kullanmam 

gerektiğini düşünürse kripto para kullanabilirim. 

,794 

16. Yakın çevrem (ailem, arkadaşlarım) kripto para kullanmam gerektiğini düşünürse 

kripto para kullanabilirim. 

,792 

18. Toplum / medya kripto para kullanmam gerektiği konusunda ikna edici olursa kripto 

para kullanmayı düşünürüm. 

,768 

Sosyal etki 

21. Sosyal ağlarda aktif olarak kripto parayla ilgilenen kişilerin, kripto para kullanırken 

sorun yaşarsam yol göstereceklerini düşünüyorum. 

,819 

22. Sosyal ağlarda aktif olarak kripto parayla ilgilenen kişilerin, kripto para kullanmakta 

zorluk çekersem bana çevrimiçi(online) yardımda bulunacaklarını düşünüyorum. 

,768 

20. Sosyal ağlarda aktif olarak kripto parayla ilgilenen kişilerin, kripto para kullanmak 

istediğimde bana tavsiyelerde bulunacağını düşünüyorum. 

,716 

İnanç 

25. Kripto para gibi yeni finansal teknolojiler kullanırken dini inançlarıma uygun 

olmasını önemserim. 

,924 

24. Kripto para gibi yeni finansal teknolojiler kullanırken dini inançlarıma uygun olup 

olmadığını araştırırım. 

,912 

Güven 

15. Kripto para kullanırken dikkatli olmam gerektiğini düşünüyorum. ,742 

8. Kripto para kullanırken kafamın karışacağını düşünüyorum. ,716 

3. Kripto para herhangi bir devlet güvencesi altında olursa, kripto paraya olan güvenimin 

artacağını düşünüyorum. 

,508 

Sig.:0,00,  KMO:0,934,  df:300 
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4.3. Farklılık Analizlerine Ait Bulgular 

4.3.1. T Testi 

Katılımcıların çeşitli demografik özelliklerine göre araştırmada incelenen temel değişken 

ortalamaları arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilk olarak cinsiyete 

göre t testi yapılarak bulgular Tablo 5’ te verilmiştir. 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Temel Değişkenlere Ait T Testi Bulgusu 

 Değişkenler Ortalamalar  F Sig. t df Sig. (2-

tailed) Kadın Erkek 

Kripto Para 

Algılanan Fayda 

 
2,74 3,62 

Varyansların Eşit 

Olduğu Vars. 

,439 ,508 -6,090 248 ,000 

Varyansların Eşit 

Olmadığı Vars. 

    -6,125 216,430 ,000 

 

Sosyal Destek 
2,40 3,16 

Varyansların Eşit 

Olduğu Vars. 

,028 ,867 -4,601 248 ,000 

Varyansların Eşit 

Olmadığı Vars. 

    -4,655 220,533 ,000 

Sosyal Etki 

2,67 3,22 

Varyansların Eşit 

Olduğu Vars. 

,526 ,469 -3,474 248 ,001 

Varyansların Eşit 

Olmadığı Vars. 

    -3,446 206,290 ,001 

İnanç 

 
3,24 3,21 

Varyansların Eşit 

Olduğu Vars. 

,661 ,417 ,158 248 ,874 

Varyansların Eşit 

Olmadığı Vars. 

    ,160 218,934 ,873 

Güven 

3,49 3,54 

Varyansların Eşit 

Olduğu Vars. 

7,142 ,008 -,404 248 ,686 

Varyansların Eşit 

Olmadığı Vars. 

    -,385 176,960 ,701 

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların kripto para kullanımına yönelik algılanan fayda, sosyal 

destek ve sosyal etki boyutlarında farklılaştığı tespit edilmiştir. Fakat inanç ve güven 

boyutlarının cinsiyete göre 0.05 anlamlılık düzeyine göre farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir.  

4.3.2. ANOVA Testi Bulguları 

Kripto para kullanıcılarının aylık gelir değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini test 

etmek amacıyla ANOVA testi uygulanarak sonuçlar Tablo 6’ da verilmiştir. Tablo 6 

incelendiğinde katılımcıların kripto para kullanımı boyutlarından algılanan fayda, sosyal etki, 

sosyal destek, inanç ve güven boyutlarının hiçbirinde faktör ortalamaları arasında bir farklılık 

bulunmamıştır. 
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Tablo 6. Aylık Gelire Göre ANOVA Testi Bulguları 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Kripto Para 

Algılanan Fayda 

Between Groups ,291 4 ,073 

,050 ,995 Within Groups 356,094 245 1,453 

Total 356,385 249  

Sosyal Destek Between Groups 5,388 4 1,347 

,756 ,555 Within Groups 436,490 245 1,782 

Total 441,878 249  

Sosyal Etki Between Groups 3,497 4 ,874 

,557 ,694 Within Groups 384,496 245 1,569 

Total 387,993 249  

İnanç Between Groups 1,204 4 ,301 

,124 ,974 Within Groups 593,277 245 2,422 

Total 594,481 249  

Güven Between Groups ,679 4 ,170 

,175 ,951 Within Groups 237,454 245 ,969 

Total 238,134 249  

 

4.3.3. İki Yönlü ANOVA Bulguları 

Bunlar dışında kripto para kullanımının bir alt boyutu olan algılanan fayda boyutuna yönelik 

aylık gelir ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla iki yönlü ANOVA testi uygulanarak sonuçlar Tablo 7’ de verilmiştir. Tablo 7 

incelendiğinde katılımcıların kripto para kullanımı boyutlarından algılanan fayda boyutunda 

eğitim ve gelir durumu tek başına ele alındığında faktör ortalamaları arasında bir farklılık 

bulunamazken, birlikte ele alındığında faktör ortalamaları arasında farklılık bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 7. Eğitim Durumu ve Aylık Gelire Göre İki Yönlü ANOVA Bulguları 
Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 40,773a 23 1,773 1,269 ,190 

Intercept 829,846 1 829,846 594,228 ,000 

Eğitimdurumu 8,639 4 2,160 1,547 ,190 

Gelirdurumu 6,169 4 1,542 1,104 ,355 

Eğitimdurumu * Gelirdurumu 38,948 15 2,597 1,859 ,028 

Error 315,612 226 1,397   

Total 3032,413 250    

Corrected Total 356,385 249    

a. R Squared = ,114 (Adjusted R Squared = ,024) 

 

4.4.Korelasyon Analizi Bulguları 

Çalışmadaki değişkenlerinin birbiriyle olan genel ilişkilerini ortaya çıkarmak için iki değişkenli 

Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular Tablo 8’ de verilmiştir. 
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Tablo 8. Korelasyon Analizi Bulguları 
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Pearson Correlation ,428** ,283** 1     

Sig. ,000 ,000      

N 250 250 250     
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 Pearson Correlation ,254** ,147* ,672** 1    

Sig.  ,000 ,020 ,000     

N 250 250 250 250    

S
o
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al
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k

i 

Pearson Correlation ,354** ,229** ,652** ,640** 1   

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000    

N 250 250 250 250 250   

İn
an

ç 

Pearson Correlation ,093 ,042 ,234** ,279** ,300** 1  

Sig. ,141 ,505 ,000 ,000 ,000   

N 250 250 250 250 250 250  

G
ü

v
en

 Pearson Correlation ,226** ,193** ,391** ,405** ,416** ,333** 1 

Sig.  ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 250 250 250 250 250 250 250 

(**0,01 düzeyinde anlamlı, *0,05 düzeyinde anlamlı ) 

 

Analizlerin etki büyüklüğü ölçüleri için r ≥ .10 ise küçük, r ≥ .30 ise orta, r ≥ .50 ise büyük 

düzeyde bir ilişkinin olduğu belirtilmektedir (Cohen,1988). Buna göre, kripto para 

kullanıcılarının teknolojik yatkınlık ve algılanan fayda arasında yüksek (0.676) 0.01 önem 

düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu, teknolojik yatkınlık ile kripto para 

kullanımına yönelik güven (0,226) ve sosyal destek (0,254)  boyutlarında küçük, algılanan 

fayda (0,428) ve sosyal etki(0,354) boyutlarında ise büyüğe yakın 0.01 önem düzeyinde 

istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Benzer olarak algılana fayda ile kripto 

para kullanımına yönelik alt boyutlardan sosyal destek (0,147) boyutunda küçük 0,05 önem 

düzeyinde, sosyal etki (0,229), güven (0,193) boyutlarında küçük, algılanan fayda (0,283) 

boyutunda ortaya yakın 0.01 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda H1, H2, H3, H3a, H3b, H3c, H3d ve H3e hipotezleri kabul 

edilmiştir. 

5. SONUÇ 

İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl, özellikle günümüz, şartları göz önünde bulundurulduğunda 

teknoloji ve buna bağlı değişkenler giderek önem kazanmaktadır. Bu durum kapsamında 

gerçekleştirilen çalışmada teknolojik yatkınlık, algılanan fayda ve kripto para kavramlarının 

aralarındaki ilişki kripto para kullanıcılarından alınan veriler üzerinden incelenmesi literatüre 

katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Araştırmadan elde edilen veriler 
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değerlendirildiğinde teknolojik yatkınlık, algılana fayda ve kripto para kullanımı aralarında 

pozitif yönlü ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Teknolojik yatkınlığı yüksek olan bireylerin 

teknolojiyi olumlu algılamalarının bir sonucu olarak algılanan fayda düzeylerinin de yüksek 

olduğu gözlemlenirken bireylerin teknoloji olumlu olarak algılamaları ve teknolojik 

gelişmelere uyum sağlama çabaları bireyleri kripto para kullanımına itmektedir. Pamuk(2019) 

teknoloji yatkınlık endeksi ve teknoloji kabul modeli ile gerçekleştirmiş olduğu çalışmada 

teknolojik yatkınlık ile algılanan fayda arasında benzer şekilde kavramların birbirleri ile pozitif 

yönlü ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşırken benzer olarak Derlek (2020) teknoloji kabul 

modeli ile kripto para kullanım eğilimini açıklamayı amaçladığı çalışmasında algılanan 

faydanın niyet ve güven üzerinde etkisinin bulunduğu, sosyal etki ve sosyal desteğin güven ve 

niyet üzerinde anlamlı bir etkisi bulunurken inancın güven ve niyet üzerinde bir etkisi olmadığı 

sonuçlarına ulaşmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma genel olarak literatürde yapılan diğer 

çalışmalar ile karşılaştırıldığında benzer bulguların elde edildiği dikkat çekmektedir. Yapılan 

analizler sonucunda elde edilen verilerde çalışmaya katılım gösteren çoğunluğun %60 ile 

erkeklerden oluştuğu gözlemlenirken %54 oranında bekar kullanıcıların örnekleme dahil 

olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizlerde dikkat çeken hususlardan bir diğeri ise katılımcıların 

eğitim düzeylerinin ve aylık gelir durumlarının tek olarak ele alındığında bir farklılık 

bulunmazken birlikte ele alındığında anlamlı bir farklılık görülmesidir. Gerçekleştirilen bu 

araştırmanın ileride yapılacak olan konu ile bağlantılı çalışmalara ve gelecekte yatırım yapmayı 

planlayan kripto para kullanıcılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 
Examining and ensuring customer satisfaction in product design and considering the wishes 

and requirements of the organization's customers can increase customer loyalty and company 

success in the long run. Customer satisfaction has a positive impact on the present and future 

life of an organization. The satisfied customer acts as an agent on the company's advertisements 

and gives everyone an advantage, even if they do not volunteer for the company's products or 

services. The only way for companies to survive is to offer products and services that are more 

valuable and of excellent quality. It requires innovation and change in the supply of products, 

services and discoveries according to the needs and wishes of the customers. If these needs are 

well met, the company will be more successful. One of the most important methods in product 

design to ensure that products have higher quality and performance is defect analysis or risk 

assessment. Product redesign is a crucial process for many companies.Selecting any of the risk 

factors and parameters of the redesign can complicate or simplify this assessment. One of the 

methods that can solve this problem is the application of Taguchi test design, which is a widely 

used method for optimizing design parameters in production systems.This method involves 

plotting test conditions using special tables called orthogonal array tables. The use of these 

tables ensures that the experimental design is simple and reliable. By applying the Taguchi 

method, the number of analytical work required to develop a robust design is significantly 

reduced and overall testing time and costs are minimized. Taguchi methodology emphasizes 

quality design when designing products and processes.The aim of this study is to evaluate the 

effectiveness of the Taguchi method, to identify the risks of product design and development 

and to prioritize the risks, and accordingly, it is tried to determine that an oven optimizes the 

quality characteristics with the Taguchi method by using different parameters. 

Keywords: Product design, Taguchi Method, Optimal product design, Quality Product, Risk 

Assessment 
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1.INTRODUCTION  

It is due to the fact that the revenue and profit margin of the organization or company depends 

on the design of new products. Optimal product design is a crucial tool in the success, growth 

and survival of the organization. Because the globalization of the industry and the diversity of 

expectations for regional/national needs and products have complicated this goal. Companies 

and product manufacturers are always faced with the challenge of ensuring the quality of 

product manufactured to customer demand worldwide and at all levels of the supply chain. 

Selecting any of the risk factors and parameters of the redesign can complicate or simplify this 

assessment. One of the methods that can solve this problem is the application of Taguchi test 

design, which is a widely used method for optimizing design parameters in production systems. 

This method involves plotting test conditions using special tables called orthogonal array tables. 

The use of these tables ensures that the experimental design is simple and reliable. By applying 

the Taguchi method, the number of analytical work required to develop a robust design is 

significantly reduced and overall testing time and costs are minimized. Taguchi methodology 

emphasizes quality design when designing products and processes. Conventional methods, on 

the other hand, emphasize inspection and quality control during or after production. In fact, 

Taguchi believed that the best way to improve quality was to design and create it in the product 

itself. The Taguchi method is based on the following three principles: 

-Quality should be designed during production and not controlled during the production 

process. 

-Quality is best achieved by minimizing deviations from the characteristic value. The product 

should be designed to be protected from uncontrollable environmental factors. 

-The cost of quality should be measured as a function of deviation from the standard mode and 

losses should be measured throughout the system (Hong, 2012). 

In order to achieve the desired quality using the design, the Taguchi method is important in the 

following three-step process; 

-System design: The focus of the system design phase is to determine the appropriate operating 

levels of design factors, which includes designing and testing a system based on the engineer's 

diagnosis of the material, part, and the nominal parameters of the product or process based on 

the technology. System design helps determine the operating levels of design factors. 

-Parameter design: It is concerned with determining the levels of factors that create the best 

performance of the product or process under consideration. 
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-Tolerance design: A step used to fine-tune parameter design results. At this stage, the quality 

of the output product increases due to the limitation of the tolerance of factors that have a great 

impact on the product quality. 

The Taguchi method greatly reduces the number of experiments using Orthogonal Arrays (OA) 

selected with special features from the total number of experiments in the full factorial method. 

The Taguchi method does not necessarily claim that there is an optimal response in the selected 

experiments, but the optimal conditions and the response under optimal conditions can be 

determined using the calculations related to the array experiments (Hong, 2012). 

Product designers envision an idea in their minds and embody it in the body of a product. These 

designers deal with issues such as technology, ergonomics, usability, material knowledge and 

quality (Dubey et al., 2016). Product design requires imagining and shaping goods and services 

and can be considered a few key decisions (Ulrich, 2011), as Olsen makes it clear that the word 

design is both a noun and a verb. This term can be used to refer to both the final product and 

the product. 

In technical matters, design is a function of precise methods and calculations that experts use 

in creative analysis, making the result of the study defensible and provable based on quantitative 

formulas and indicators. However, design cannot be considered as a prescriptive activity, and 

it can be thought that designers can be fully empowered with any design simply by recognizing 

the basic principles of design. The principles of the designer should take into account the basic 

needs of modern technology and valuablely meet the spiritual needs of people associated with 

design. A plan should be able to reinforce ideas that play a positive motivating role for society. 

It is also necessary that all components and features of the plan be objectified in a purposeful 

and coherent body and performed in an orderly combination of functions and physical 

components (Tseng et al., 2021).  

A very important issue in product design and development for manufacturing companies is risk 

assessment. In general, risk assessment is a systematic process and analysis to identify and 

evaluate events that may positively or negatively affect the achievement of desired objectives. 

Such events can be identified either in external environments (economic trends, regulatory 

landscape, competition) or in an organization's internal environment (processes, infrastructure). 

These events become risky when they run counter to the organization's goals. Therefore, risk is 

expressed as the probability of occurrence of an event that adversely affects the achievement of 

goals (Arjoon, 2006). Risk assessment is the identification of risks in a process, business or 

service, calculating the number of risks, and providing the best control measures to control 

those risks. (Gül and Güneri, 2016, Marhavilas et al., 2011). 
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Product redesign is a very important process for many companies and it is important that an 

organization or firm's revenue and profit margin depend on designing a new product. Optimal 

product design is a crucial tool in the success, growth and survival of the organization. 

Considering the importance of this subject for both companies and manufacturing organizations 

as well as for the economy and dynamism of a country, in this study, it is aimed to compare and 

evaluate the risks in product design and development methods by using the Taguchi method. In 

a competitive market, there is a need to produce high-quality products and to continuously 

improve product quality. 

 

2. DEVELOPMENT AND BASIC FEATURES OF MICROWAVE TECHNIQUE 

World War II enabled the rapid expansion of microwave technology. The first microwave 

heating applications were carried out for the heating of foodstuffs. This development 

normalized the widespread use of the microwave in homes. The radiations propagate in the 

electromagnetic spectrum as waves, which are questioned under different names, and they differ 

from each other according to the method of obtaining, the effect of the beam and its physical 

properties. It is clear that electromagnetic rays are defined by their wavelengths and 

frequencies, and the energy is directly proportional to the wave frequency and inversely 

proportional to the wavelength. Waves between infrared rays and radio waves are called 

microwaves. Microwaves are high-frequency, very short-wavelength electromagnetic waves 

composed of a combination of electric and magnetic fields and emitted by magnetrons and 

klystrons. The frequency range of the microwave region in the electromagnetic spectrum varies 

between 300 MHz and 300 GHz, and the corresponding wavelength range varies between 1 cm 

and 1 m. 

2.1. Factors Affecting Heating Using Microwave 

The designs of microwave ovens are based on experimental formulas. In general, any 

calculation involving microwave and even electromagnetic fields is done according to 

Maxwell's equations. These equations describe how the magnetic field moves through time and 

space. The problem encountered here cannot be solved by analytical methods as the system 

becomes more complex (irregular shapes, different dielectric coefficients, cavities…). Instead, 

computer simulations that calculate with numerical methods have been developed. 

The heating of foodstuffs with microwave energy is affected by many characteristics of the 

heating equipment and the food to be heated. These effects should be taken into account when 

heating food with microwave energy. These properties include frequency, microwave power 

and heating rate, food mass, water in food, density, temperature, physical geometry, 
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conductivity, specific heat. Microwave oven is used for different processes such as tempering, 

drying, cooking, pasteurization, sterilization, melting, roasting/frying and baking. 

 
Figure 1. Fishbone diagram: time and cooking performance factors affecting product quality characteristics 

 

3. MATERIAL AND METHOD 

According to the microwave analysis of the cooking factors mentioned for the oven, some of 

these factors are controllable and some are not. In Table 1, the best level for control factors was 

determined by considering the Taguchi method. These evaluations were made on the factors 

affecting the microwave oven. Experiments were made with different levels of determined 

factors such as mass of the food, cooking time and temperature that affect the cooking 

performance, and it was tried to determine at which level of each factor the best cooking 

performance was obtained. The measurement values obtained as a result of the experiments are 

given in Table 1. 

Table 1. Factors affecting cooking performance and their values 

 
 

Table 2. Factors and levels affecting the performance of the microwave oven for baking cakes with 

360 W. 

 
 

4. FINDINGS 

In the study, Table 3. L9 Taguchi design factor combinations, average performance values and 

S/N ratios and cooking performance are shown. 
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Table 3. Cooking performance with L9 Taguchi design factor combinations, average performance 

values and S/N ratios 

 
 

Table 4. Estimated Model Coefficients for SN ratios. 

                   

 

 

 
Table 5. Estimated Model Coefficients for Means 

                

                               

 

 

 
Table 6. Variant Analysis for SN ratios 

 
 

Table 7. Analysis of Variance for Means 

 
 

 
Table 8. Response Table for Signal-to-Noise Ratios 
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Table 9. Response Table for Means 

 
 

 
 

 

 

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

S/N ratio results calculated for cooking performance and analysis of variance for media are 

shown in Table 4-7. According to the S/N ratios, it is seen that all three of the A, B and C factors 

have a 95% confidence level effect on the results (p<0.05) (Table 5). On the other hand, it is 

seen that the A, B and C factors are also effective on the results in the Taguchi method solutions 

in which the mean values are used (Table 7). It is also seen that the R2 values obtained for both 

models are 99.5% and 99.9%, respectively (Table 4 and Table 6). This result shows that both 

models are valid. 

The factor levels obtained as a result of the application of the Taguchi method are given in 

Table 8 and Table 9. S/N ratios and averages, the best factor combinations are seen as A2B1C3. 

In this study, considering the factors affecting the quality of goods, their impact on product 

improvement was investigated by Taguchi method. In this study, the Minitab program was used.  

As shown in the diagrams, all the factors analyzed are effective in improving the quality of 

microwave cooking.  In other words, in order to have quality cooking, all three factors must be 

considered and assigned. In fact, for a relatively simple product with a simple mechanism such 

as a microwave, it is not only important to change the oven temperature. In fact, a table of the 

ratio of these factors must be considered.  Which includes proportions consistent with the 

volume of ingredients, cooking time and heat. 

Figure 4. Main Effects Plot for Means (Data 

Means) 

 

Figure 5. Main Effects Plot For S/N ratios 

(Data Means) 
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According to the results obtained for the limited data in this paper, for future studies and to 

improve the design of a specific product, more data can be used to obtain more details and 

minimize the risk of product failure.  Also, for each feature, check the exact number of factors 

affecting the product in more detail and reduce the redesign error to a minimum or add a new 

feature to the product depending on the impact of the data.  This in turn will lead to customer 

satisfaction, which was explained at the beginning of this article. 
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ÖZET 

Kıbrıs Adası, Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olması ve sahip olduğu jeopolitik konumu 

itibariyle tarihsel süreç boyunca birçok toplumun uğrak noktası olmuştur. Adanın kontrolü 

gerek siyasi gerekse ticari olarak önem arz etmiştir. Hellenistik Dönem’de (MÖ 330-30), Büyük 

İskender’in ölümünün ardından ardılları tarafından toprakların paylaşımı için yapılan 

mücadelelerden Kıbrıs Adası da etkilenmiştir. Hellenistik Dönem boyunca Ptolemaioslar’ın 

hakimiyetinde olan ada siyasi mücadeleler dışında ekonomik olarak da diğer merkezlerin 

yanında var olmaya çalışmıştır. Amphoralar, bu kapsamda adanın ekonomik durumuna dair 

fikir veren önemli somut kanıtlardandır. Özellikle zeytinyağı ve şarap gibi ürünlerin 

taşınmasında kullanılan amphoralar aracılığıyla merkezlerin ithal ve ihraç ettiği ürünler, ticari 

ilişkilerinin bulunduğu diğer merkezler ve ticari hareketliliğin çeşitli dönemlerdeki boyutları 

saptanabilmektedir. Kıbrıs, Hellenistik Dönem öncesinde de ticari üretimde aktif olup, bu 

ürünlerin sevkiyatı için amphora üreten merkezlerden biridir. Arkaik ve Klasik Dönemlerde 

adaya özgü bir form olan sepet kulplu amphoralar aracılığıyla birçok merkeze Kıbrıs 

ürünlerinin ticareti yapılmıştır. Başka merkezlerde de üretiminin yapıldığı bilinen sepet kulplu 

amphoraların formları Hellenistik Dönem’in başlarına doğru değişim geçirerek, Yunan 

amphoralarına benzer bir forma doğru evrilmiştir. Dönemin önemli amphora üreticileri olan 

Rhodos, Knidos, Khios, Kos kadar olmasa da Kıbrıs da amphoralarında mühür kullanan 

merkezlerden biri olmuştur. Bu çalışma kapsamında, adadaki tarımsal faaliyetler sonucu 

üretilen ürünlerin taşınmasında kullanılan amphoraların ve amphora mühürlerinin Hellenistik 

Dönem’de Doğu Akdeniz’deki dağılımları incelenerek adanın bu dönemdeki ticaret ağına 

yönelik saptamalar yapılacaktır. Böylelikle, adanın Hellenistik Dönem’de diğer önemli 

merkezlerin yanındaki ticari potansiyeli ve yerine dair fikirler de analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Hellenistik Dönem, Ticaret, Amphora, Amphora Mührü 
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COMMERCIAL RELATIONS OF CYPRUS WITH EASTERN MEDITERRANEAN 

CENTERS IN THE HELLENISTIC PERIOD: CYPRIOT AMPHORAE AND 

STAMPS 

 

 

 

ABSTRACT 

The island of Cyprus has been a frequent destination for many societies throughout the 

historical process, due to its geopolitical position and being the third largest island in the 

Mediterranean. After the death of Alexander the Great in the Hellenistic Period (330-30 BC), 

the island of Cyprus was affected by the struggles that were experienced by his successors for 

the division of lands. During the Hellenistic Period, the island, which was under the rule of the 

Ptolemies, tried to exist alongside other centers economically, apart from political struggles. In 

this context, amphorae are one of the important pieces of concrete evidence that gives an idea 

about the economic situation of the island. The products imported and exported by the centers, 

other centers with which they have commercial relations, and the dimensions of commercial 

activity in various periods can be stated, especially through the amphorae used in the 

transportation of products such as olive oil and wine. Cyprus is one of the centers that produced 

amphora even before the Hellenistic Period. Cypriot products were traded to many centers 

through basket-handled amphorae, an island-specific form from the Archaic and Classical 

Periods. Basket-handled amphorae, known to have been produced in other centers as well, 

changed in form towards the beginning of the Hellenistic Period and evolved into a form similar 

to the Greek amphorae. Although not as important as Rhodos, Knidos, Chios and Kos, which 

were the important centers of the period, Cyprus became one of the centers that sealed their 

amphorae. Within the scope of this study, in the Hellenistic Eastern Mediterranean, the 

distribution of the amphorae used in the transportation of the products produced as a result of 

agricultural activities on the island will be examined and determinations will be made regarding 

the trade network of the island. Thus, ideas about the commercial potential and location of the 

island next to other important centers in the Hellenistic Period will be analyzed. 

Keywords: Cyprus, Hellenistic Period, Trade, Amphora, Amphora Stamps  
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1. GİRİŞ 

Kıbrıs Adası, sahip olduğu jeopolitik konumu itibariyle, tarihsel süreç içerisinde Doğu 

Akdeniz’in en önemli adalarından biri olmuştur. Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olması ve 

sahip olduğu zengin kaynaklarıyla her dönem uygarlıkların ilgisini çekmiştir. Ada özellikle 

sahip olduğu başta bakır olmak üzere bir çok madenden dolayı da ekonomik açıdan değerli bir 

yer olmuştur. Bunun yanında, transit geçiş amacıyla kullanılan limanlar da adadaki ticari hayatı 

etkileyen faktörlerden biridir. Kıbrıs, tarımsal üretimiyle de ekonomisini sürdürmeye 

çalışmıştır. Ürettiği zeytinyağı, şarap gibi ürünlerin de diğer merkezlere ihracını sağlamıştır. 

Adanın, Akdeniz’in diğer merkezleriyle olan ticari ilişkisinin tarihi aslında daha eskilere 

dayanmaktadır. Bu çalışma kapsamında zaman aralığı olarak Hellenistik Dönem (MÖ 330-30) 

belirlenmiştir. Bu dönemde ada tarımsal üretimiyle Akdeniz pazarında kendisine yer edinmeye 

çalışmıştır. Ürettiği zeytinyağı ve şarap gibi ürünleri amphoralar aracılığıyla diğer merkezlere 

göndererek ticaretini yapmıştır. Bu çalışma kapsamında, ilk olarak adadaki tarımsal üretimin 

kanıtlarına değinilecektir. Daha sonra Hellenistik Dönem Kıbrıs amphoralarının tipolojik 

özellikleri incelenecek ve mühürlerin  özellikleri ile Doğu Akdeniz’deki merkezlerde tespit 

edilmiş olan Kıbrıs amphora ve mühürlerinden yola çıkarak Hellenistik Dönem’de bu ürünlerin 

dağılımı ve adanın diğer merkezlerle olan ticari bağı ve ticaretin boyutu anlaşılmaya 

çalışılacaktır.  

 

2. ADADA TARIMSAL ÜRETİMİN KANITLARI 

Antik Dönemin kutsal üçlüsü olan tahıl, zeytin ve üzüm Akdeniz’in hemen hemen her yerinde 

yetiştirilmektedir. Kıbrıs Adası da zeytin ve üzümün yetiştirildiği önemli bölgelerden biridir.  

Üzümden üretilen şarap ve zeytinden üretilen zeytinyağı adanın antik dönemde önemli ticari 

ürünlerinden olmuştur. Zeytinin ada için önemi büyük olmalıdır ki yapılan araştırmalarda en az 

537 yerleşimin isminin zeytinle bağlantılı olduğu görülmüştür (Christodoulou ve 

Constantinides, 1987). Antik yazarlar da bazı söylemlerinde adadaki zeytinyağı ve şaraptan söz 

etmiştir. Örneğin, Strabon “verimlilik yönünden Kypros, adaların herhangi birinden daha aşağı 

değildir. Çünkü hem iyi yağ ve hem iyi şarap hem de kendi kullanımına yetecek kadar tahıl da 

yetiştirir” demiştir (Strabon XIV: VI,4). Ayrıca Zenon arşivlerinde de Kıbrıs’tan Mısır’a şarap 

ticareti olduğundan bahsedilmektedir. Bu da adada şarap üretiminin gösteren bir diğer kanıttır 

(Michaelides, 1996, 40-142).  

Adada Akeramik Neolitik Dönem’den günümüze kadar çeşitli dönemlere ait zeytinle ilgili 

kaplar ve zeytinyağı işlikleri ile yağ çıkarma donanımları tespit edilmiştir. Zeytinyağı üretimine 
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yönelik en erken donanımlardan biri, MÖ 1300’e tarihlendirilen pres donanımlarıdır 

(Hadjisavvas, 1992, 21-25). Hellenistik Dönem özelinde Mari Kopetra zeytinyağı işliği ve 

Paphos Kral Mezarından ele geçen parçalar öne çıkmaktadır. Kıbrıs’ta zeytinyağı elde etmede 

kullanılan zeytin kırma teknesi, kırma taşı, pres yatakları, pres ağırlık taşları gibi bir çok 

donanım tespit edilmiştir (Hadjisavvas, 1988). Zeytinyağı üretim sürecinde zeytin 

çekirdeklerini kırmak için kırma tekneleri ve bu teknenin üzerinde dönerek hareket eden bir 

kırma taşı kullanılmıştır. Zeytinyağı üretim teknolojisinde bir yenilik olan bu yöntemin 

Hellenistik Dönem’de başladığı önerilmektedir (Frankel, 1997, 180). Kıbrıs’ta da bu 

donanımların en erken örneklerinden olduğu düşünülen donanımlar tespit edilmiştir 

(Hadjisavvas, 1992, 8). Adada şarap üretimi yapıldığı gerek antik kaynaklardan gerekse 

amphoralardan anlaşılmaktadır. MÖ 2. binden beri bağcılık yapıldığı bilinmektedir. Her ne 

kadar adada üretim olduğu bilinse de incelediğimiz döneme ait henüz bir şarap işliği tespit 

edilmemiştir. Zeytinyağı üretim donanımlarının bazılarının şarap üretiminde de kullanılması bu 

durumun tespitini zorlaştırmaktadır (Karageorghis, 1993, 31-32). İlerleyen zamanlarda 

yapılacak olan kimyasal analizler adadaki şarap üretiminin kanıtlarını da gösterecektir.  

 

3. KIBRIS AMPHORALARI VE MÜHÜRLERİ 

Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, adada sepet kulplu Kıbrıs 

amphoralarının üretimi, MÖ 8. yüzyıldan itibaren başlamıştır (Karageorghis, 1974, 115). Bu 

gruba ait henüz bir atölye, fırın, atık tabakası bulunamadığından dolayı üretim yerleri hala 

tartışmalıdır. Ancak İsrail Tell Keisan’da yapılan araştırmalarda tespit edilen sepet kulplu 

amphoralar üzerinde yapılan petrografik ve nötron aktivasyon analizleri, bu tip amphoraların 

Kıbrıs’ın güneydoğusunda Salamis ve civarında üretildiğine işaret etmektedir (Courtois, 1980, 

358-360, Gunneweg ve Perlman 1991, 591). Ayrıca, adada yapılan araştırmalarda da bu tip 

amphoraların yaygın olarak ele geçmesi, bu amphoraların üretim yerlerinin Kıbrıs Adası 

olabileceğini göstermektedir (Jacobsen 2002). Salamis dışında Kıbrıs’ta amphora ürettiği 

bilinen bazı merkezler, Kourion, Kition, Paphos’tur (Grace, 1979, 178-188, Calvet, 1986, 505 

vd.) Adada ele geçen bir sepet kulplu amphoranın üzerinde yer alan ve adanın hece alfabesiyle 

yazılmış bir yazıtın bulunması da bu formun adaya özgü olduğuna dair bir kanıt sayılabilir 

(Cankardeş-Şenol 2006, 130). Hece alfabesiyle yazılmış mühürler adanın birçok merkezinde 

ele geçmiştir (Hece alfabesi için bkz. Masson 1983). Bu tip amphoraların üretim yerlerinin 

yalnızca ada olmadığını da gösteren bazı araştırmalar vardır. Örneğin, Beyrut’ta yapılan kazılar 

sonucunda farklı killerle üretilmiş sepet kulplu amphoraların varlığı, bu tipin üretim yerlerinden 

birinin de Levant Bölgesi olabileceğini göstermektedir (Aubert 2004, 39).  Ayrıca Fenike 
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alfabesiyle yazılmış mühürlü bir amphoranın da bulunması da bu görüşü desteklemektedir 

(Gubel, 1990, 36).  

Erken dönemlerden beri üretimleri yapılan bu amphoralar sahip oldukları sepet formundaki 

kulplarıyla dikkat çekici bir özelliğe sahiptir (Fig. 1) (Gjerstad, 1935, 85-90, Sagona 1982). İlk 

örnekleri ortalama 65-70 cm yüksekliğe ve geniş bir hacme sahiptir. Erken dönemlerde oldukça 

büyük boyutlu üretilen bu amphoralar birleştirilmiş iki koniye benzemektedir. Bu örnekler, ucu 

yuvarlatılmış bir ağız kenarına ve omuz üzerinde yükselerek ağız kenarını aşan sepet kulplara 

sahiptir (Cankardeş-Şenol, 2006, 130). MÖ 5.-4. yüzyıla gelindiğinde sepet kulplar devam etse 

de gövdede bazı değişimler olmuştur. Bu formda, gövde uzarken boyun belirginleşmeye 

başlamıştır (Şenol, 2003, 1-4). MÖ 4. yüzyıl sonu- MÖ 3. yüzyılda yuvarlak ağız kenarına 

sahip, konik gövdeli, yüksek silindirik boyunlu oval kesitli kulplu ve oyuk topaç formlu kaideye 

sahip formlar kullanılmıştır (Şenol, 2006, 130). Sepet kulplu amphoraların formlarında bazı 

değişimler olsa da Hellenistik Dönem’in ortalarına kadar üretildikleri böylece görülmektedir. 

(Kıbrıs’ta Amphora Üretimi için bkz. Şenol 2004). Sepet kulplu amphoraların yanısıra adada 

üretildiği düşünülen yeni bir form daha ortaya çıkmıştır (Calvet, 1986, 507). Dışa çekik ağız 

kenarlı, uzun boyunlu, yüksek kulplu, ovoid gövdeli ve sivri dipli bir forma sahiptirler. Grek 

amphoralarına, özellikle de, Khios amphoralarına benzeyen bu formun MÖ 4. yüzyıldan 

itibaren bir dönem sepet kulplu amphoralar ile beraber kullanıldığı anlaşılmıştır (Fig. 2). Bunun 

yanı sıra, adada Rhodos taklidi amphoralar da üretilmiştir. Taklit edilen amphoraların üzerinde 

bulunan mühürlerde Kıbrıs kökenli isimlerin olması bu durumu kanıtlar niteliktedir (Şenol, 

2009, 103-105). Adada bulunan ve amphora ürettiği düşünülen Paphos, Kition, Salamis ve 

Kourion gibi merkezler ürettiği bu taklit amphoralarla, yerel şaraplarını Akdeniz pazarında 

daha iyi tanınan formlarla pazarlama amacı gütmüş olmalıdır (Doğer, 1991, 80).  

Kıbrıs amphoralarının bazıları MÖ 4. yüzyıl sonundan itibaren mühürlenmeye başlamıştır. 

Genellikle sepet kulpların omuzla birleştiği yerde bulunan mühürlerde, monogramlar, ligatür 

halinde monogramlar, kısaltmalar ve semboller mevcuttur. Sepet kulplu amphoralarda Yunanca 

kısaltma isim ya da monogramlar yer almaktadır. Yunan amphoraları formundaki amphoralarda 

kulpun üst bölümünde Yunanca kısaltma ya da monogram, ligatür halinde monogramlar, 

semboller yada ethnikon içeren mühürlerin yanı sıra Kıbrıs hece alfabesinden işaretler yer 

almaktadır (Fig. 3). Ancak hece alfabesi tüm mühürlerde görülmemektedir (Şenol, 2006, 131). 

Hellenistik Dönem öncesi bazı Kıbrıs amphoralarının üzerinde kazıma çizgilerle yapılmış bazı 

işaretler bulunmaktadır (Fig. 4). Bu işaretlerin ne ifade ettiğine dair çeşitli görüşler mevcuttur. 

Soli örneğinde olduğu gibi bu çizgilerin bazılarının (Sami dilinde) bir ismi ifade ettiği 

düşünülmektedir (Yamantürk, 2019, 161). Kıbrıs amphora mühürlerinde yukarıda da 
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belirtildiği gibi monogram ve ligatür halindeki monogramlar bulunmaktadır (Fig. 5). Genellikle 

iki Yunanca harfin yanyana yazılması şeklinde olan örnekler mevcuttur. Kısaltmalarda aynı 

şekilde birkaç harfin yan yana gelmesiyle oluşturulmuştur. Kıbrıs mühürlerinde çok olmasa da 

semboller de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, kantharos gibi kap formu, nar, lotus, caduceus 

gibi örneklerdir (Fig. 6). Tüm bu örnekler detaylı olarak aşağıdaki merkezlerde ele geçen mühür 

örnekleri üzerinden anlatılacaktır.  

 

4. KIBRIS AMPHORALARININ DOĞU AKDENİZ’DEKİ DAĞILIMI 

Kıbrıs amphoraları, ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’de Mısır, Levant ve Anadolu’nun 

güneyindeki merkezlerde tespit edilmişlerdir (Calvet, 1986, 505-514). Anadolu’nun güney 

kıyılarında özellikle Kilikia’da Hellenistik Dönem Kıbrıs amphoraları tespit edilmiştir. Karia 

ve Lykia’da ise örnek sayısı oldukça az sayıdadır (Gülsefa, 2015, 40-41).  

Olba kentinin akropolisinde gerçekleştirilen çalışmada da bir adet sepet-kulplu amphora 

parçasına ait tek kulp, üst gövdesine ait omuz parçası ve ağzın form vermeyen bölümü 

korunmuştur. Kulp, yivli, oval, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklindedir. Amphoranın kili, 

ince tanecikli homojen yapıda ve bol ince mika, az ince kum katkılı olup açık sarı bir renge 

sahiptir (Alkaç 2017).  

Günümüz Adana ili sınırlarında bulunan Tatarlı Höyük’te yapılan kazı çalışmaları sırasında 

bazı mühürlü amphora kulpları ele geçmiştir. 22 amphora mühüründen iki tanesi Kıbrıs 

kökenlidir. Birinde Kıbrıs’ın hece alfabesiyle we-wi yada ma-we yazmaktadır. Bu mühre benzer 

örnekler, Kıbrıs Kourion ve İskenderiye’de de ele geçmiş olup MÖ 3. yüzyıla 

tarihlendirilmektedir (Grace, 1979, nos. 12-22, Cankardeş-Şenol ve Şenol, 2013, 77-80). İkinci 

mühürde ise dört harften oluşan bir ligatür ΙΔΕΡ( veya retrograd ΙΔΡΕ( bulunmaktadır. Bu 

mührün üzerinde bulunduğu kulp profili, amphoranın Kıbrıs amphorası olabileceğini 

göstermektedir. Varşova Müzesi ve Elaia/Aiolis’de benzer yazıtlı mühürler bulunmaktadır 

(Dündar ve Gerçek, 2018, 164). İskenderiye’de yapılan araştırmalarda MÖ 240’a tarihlendirilen 

bir Rhodos mührüyle beraber aynı tabakada benzer tip bir mühür bulunmasından dolayı 

Hellenistik Dönem’e tarihlendirilmektedir (Cankardeş-Şenol, 2000, 505)  

Anadolu’nun güney kıyılarında şu ana kadar en fazla Kıbrıs amphorası tespit edilen 

merkezlerden biri, Soli Pompeiopolis’tir. Hellenistik Dönem öncesine ait kazıma çizgili Kıbrıs 

mühürlerine yönelik de örneklerin bulunmasıyla çeşitlilik vermesi açısından önemli bir 

merkezdir. Tespit edilen 180 adet amphora mührünün çoğunluğunu Rhodos mühürleri oluştursa 

da bunlardan 29 tanesi Kıbrıs kökenlidir. Bunlardan 25 tanesi de Hellenistik Dönem’e aittir. 

Mühürler, Yunanca kısaltmalardan ve monogramlardan oluşmaktadır. Bunlardan bazıları, 
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kısaltma isimlere işaret edebilecek, ΑΦ, ΦΑ, ΑΓ, ΓΑ, ΑΤ, ΤΑ, ΑΥ, ΥΑ, ΧΟ, ΟΧ yazıtları 

taşımaktadır.  Ayrıca Kıbrıs hece alfabesi ile yazılmış örnekler de mevcuttur. Bunun yanında 

Hellenistik Dönem öncesine ait olsa da kazıma çizgiyle yapılan örneklerin Sami dilinde olduğu 

ve bir kişi ismine işaret ettiği düşünülmektedir. Mühürlere bakıldığında Hellenistik Dönem’in 

öncüsü Rhodos’un burada da en büyük ticari paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. İkincil olarak 

en yoğun grubu Kıbrıs kökenli mühürlerin oluşturması, Kıbrıs ile Soli’nin yakın ticari 

ilişkilerinin olduğunu göstermektedir. Coğrafi konum olarak da oldukça yakın olmaları bu 

ticareti anlamlı kılmaktadır. Ancak diğer Kilikia kentlerinde değil de neden Soli’de daha yoğun 

olduğu konusu tartışmaya açıktır (Yamantürk, 2019, 140-174).  

Bir başka Kilikia kenti olan Nagidos’ta da Hellenistik Dönem’e ve öncesine ait Kıbrıs amphora 

ve mühürleri tespit edilmiştir. Hellenistik Dönem’e ait örnekler Kıbrıs’ın Yunan amphoraları 

taklidi amphoralarını gösterir niteliktedir. Kalkerli ve bol mikalı olan bazı örneklerin aynı 

atölyeden çıktığı düşünülmektedir. Aynı tabakada ele geçen Ptolemaios II’ye ait sikke 

yardımıyla ve Nagidos’un stratigrafisine göre MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreğinin sonları ve 

ortalarına tarihlendirilmektedirler (Şenol ve Aşkın, 2007, 272-277). Kıbrıs amphoralarından 

bazılarını mühürlü örnekler oluşturmaktadır. Mühürsüz örneklerin sayısının yanında oldukça 

az sayıda mühürlü kulp tespit edilmiştir. Bu durum kentin Kıbrıs ile olan zayıf ticari ilişkisini 

değil, ancak Adanın Rhodos, Knidos gibi amphoralarında düzenli mühür uygulaması 

gerçekleştirmediğini göstermektedir. Nagidos’ta ele geçen mühürler üzerinde alpha, alpha ve 

epsilon, sigma ve alpha gibi monogramlar bulunurken hece alfabesiyle yazılmış örnekler de 

mevcuttur (Cankardeş-Şenol ve Alkaç, 2007, 324-326).  

Kilikia’nın önemli başka liman kentlerinden olan Kelenderis’te de sepet-kulplu amphoralar 

bulunmuştur. Ancak burada ve yakın müzelerde (Silifke Müzesi örnekleri için bkz. Alkaç, 

2013, 109-111) bulunan sepet kulplu amphoralar MÖ 4. yüzyıla kadar tarihlendirilmektedir. 

Yine de Arkaik ve Klasik Dönem sepet kulplu amphoraların özelliklerini ve gelişimlerini 

göstermeleri bakımından önemlidir. (Zoroğlu, 2013, 35-46). Kilikia’da Kinet Höyük  ve Tarsus 

Gözlükule’de sepet kulplu amphoralara ait birkaç örnek bulunmaktadır (Gates, 1994, 196, Fig. 

8, Grace, 1950, 146). Ayrıca Tarsus Hinterlandı araştırmaları sırasında Keşbükü’nde de sepet 

kulplu amphora örneği tespit edilmiştir. Bu amphora mühürlü olup ΦΙΙ monogramı ya da 

kısaltması  taşımaktadır. Benzer monogramlı mühür örneği Soli Pompeipolis’te de 

bulunmaktadır. Gözlükule Höyüğü’nün stratigrafik yapılanmasına göre buradaki örnekten yola 

çıkarak bu parçanın da MÖ 3. yüzyıl sonu- Erken 2. yüzyıla tarihlendirilmesi mümkündür 

(Alkaç, 2021, 195-196).  
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Hellenistik Dönem Kıbrıs amphora ve mühürlerinin ele geçtiği bir diğer bölge Kuzey Afrika’da 

bulunan merkezlerdir. Özellikle Mısır bu kapsamda öne çıkmaktadır. Ptolemaiosların asıl 

merkezi olan Mısır’dan, özellikle de Ptolemaios Krallığının başkenti, Hellenistik Dönem’in en 

önemli ticari merkezlerinden olan İskenderiye kentinden ticaret yönetiliyor ve bir çok ürün bu 

limandan Akdeniz’in diğer merkezlerine ulaştırılıyordu. Ptolemaiosların kontrolünde olan 

Kıbrıs ve Mısır arasındaki ticari ilişkiler de bu dönem oldukça yoğun bir hal almıştır. Zenon 

papirüslerinden elde edilen bilgilere göre de bu dönem iki merkez arasında şarap ticaretinin 

olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle, Kıbrıs şarabından Kouriaka ve Paphos şarapları diye 

bahsedilmesi şarabın bu merkezlerden ithal edildiğini göstermektedir ve bu dönemde adada 

endüstrileşmiş bir şarap üretiminden bahsetmek de mümkündür. Kıbrıs şarabı bu dönem 

özellikle İskenderiye, Fayoum ve Taposiris Magna’ya ihraç edilmekteydi. Ayrıca sepet kulplu 

form Mısır’da da severek kullanılmış ve Mısır taklidi lokal üretimlerin başlamasına da neden 

olmuştur. (Şenol, 2009, 104). Yalnızca bu merkezlerde değil Mısır’da başka alanlarda da Kıbrıs 

amphoraları tespit edilmiştir. Bu merkezler Bouto, Naukratis, Tell el- Maskuta, Tanis, Karnak, 

Mendes, Migdol ve Tebtynis’dir (Bkz. Marangou ve Marchand, 2007, 252, Gratien, 1996, 74, 

Oren, 1984, 18, Gantes, 2007, 148-149). 

İskenderiye’de kent içerisinde, özellikle CEAlex (İskenderiye Araştırmaları Merkezi) 

tarafından yapılan kazılarda Hellenistik Dönem’e ait mühürlü ve mühürsüz Kıbrıs amphoraları 

tespit edilmiştir. Bu amphoralar kil yapılarına göre dört gruba ayrılmışlardır. A. K. Şenol 

tarafından Fabric 1 olarak nitelendirilen grup, kırmızı tonlarında bir kil yapısına ayrıca kilinde 

birçok kireç katkısına ve gözenekli bir dokuya sahiptir (Fig. 7). Bu kil özellikleri Kourion 

üretimi amphoralar için karakteristiktir. Kil yapısında ayrıca, şamot, deniz kabuğu, kum, kuartz 

katkıları da bulunabilmektedir. Bu gruptaki amphoralardan mühürlü olanlar da mevcuttur. 

Mühürlerde monogramlar, kısaltma isimler, semboller ve hece alfabesiyle yazılmış yazıtlar 

bulunmaktadır. Ayrıca İskenderiye’de bulunan Kourion tipi amphoralar formlarına göre de üç 

gruba ayrılmışlardır. Fabric 2 olarak nitelendirilen diğer grup amphoralar, daha pembe ve sarı 

tonlarda kil yapısına sahiptir (Fig. 8). Kil, kireçtaşı, kum ve şamot katkılıdır. Bu grubun 

amphora örneklerinde de mühürler bulunmakadır. Bunlar, kısaltma isim veya monogramlar, 

ligatür halindeki monogramlar, Kıbrıs hece alfabesi içeren yazıtlı ve yazıt bulunmayan gemme 

mühürlerdir. Fabric 3 olarak nitelendirilen amphora grubunun kil rengi, kırmızımsı ve 

kırmızımsı sarıdır. Kuartz, kum, deniz kabuğu ve kireç taşı bu grubun killerinde de katkı 

maddesi olarak görülmektedir ve gözenekli yapıdadır. Bu grubun mühürlerinde ligatür 

halindeki monogramlar bulunmaktadır. Fabric 4 olarak nitelendirilen grubun kili kırmızımsı 

1139



 

 

renkte olup, diğer iki gruptaki gibi gözenekli yapıda değildir. Üzerinde hece alfabesi bulunan 

yalnızca tek bir mühürle bu grup temsil edilmektedir (Cankardeş-Şenol ve Şenol, 2013, 58-64) 

İskenderiye’de tespit edilen ve yukarıda bahsi geçen mühürler de kendi içinde beş gruba 

ayrılmışlardır. Bunlardan ilki kısaltmalardan oluşan mühürlerdir. Örneğin, Nagidos’ta da 

örneğine rastlanılan ve Salamis kentini ifade ettiği düşünülen ΣΑ( kısaltmasının benzer bir 

örneği, ΧΡ[ şeklinde İskenderiye’deki mühürde de yer almaktadır. Bu mührün üçüncü harfinin 

Ω olduğu ve Salamis kentine işaret ettiği düşünülmektedir. Timastratos ve Kition ve Paphos’ta 

bulunan Dorotheos gibi isimlere işaret ettiği düşünülen kısaltma mühürler de mevcuttur. 

Dorotheos isminin yanında aynı amphorada bulunan ve nar sembolü bulunan başka bir mühür 

daha mevcuttur. Bu tarz nar sembollü mühürlere Kilikia’daki Nagidos kentinde de 

rastlanmaktadır. İkinci grubu, üzerinde monogram bulunan mühürler oluşturmaktadır. 

Örneklerden birinde, pi, alpha, tau ve omikron harfleri bulunmaktadır. Bu monogramların 

bulunduğu benzer örnekler Kition’da görülmektedir. Bu monogramların aynı atölyeden çıkan 

ürünlerin üzerine basıldığı ve belki de atölyenin bir simgesi olduğu düşünülmektedir. Üçüncü 

grup mühürleri monogram ve sembolün yada sembol ve Kıbrıs hece alfabesinden işaretlerin 

yazılı olduğu örnekler oluşturmaktadır. Bir örnekte, mühür üzerinde kantharos sembolü ve ta- 

anlamına gelen hece alfabesi bulunmaktadır. Bir başka örnekte de lotus sembolüyle beraber 

alpha, mu ve omicron harfleri bulunmaktadır. Dördüncü grupta Kıbrıs hece alfabesiyle yazılmış 

mühürler bulunmaktadır. Bir örnek üstünde, ta- ve pe- anlamına gelen işaretler bulunmaktadır. 

Beşinci grubu da yazıt bulunmayan mühürlerin olduğu örnekler oluşturmaktadır. Örneklerden 

birinde yazıt bulunmazken caduceus sembolü yer almaktadır. Bir başka örnekte de profilden 

bir erkek figürü mühür üzerinde görülmektedir (Cankardeş-Şenol ve Şenol, 2013, 65 vd.).  

İskenderiye dışında Mısır’ın diğer yerlerindeki merkezlerde de Kıbrıs amphoraları ve mühürleri 

görülmektedir. İskenderiye’ye yakın bir konumda olan Bouto’da yapılan araştırmalar sırasında 

bir Kıbrıs amphora kaidesi tespit edilmiştir. Kahverengi tonlarında kil rengine sahip olup kili 

bol taşçık, kum, bol mika ve kuvars katkılıdır. İçi dolu tutamak biçimli kaide dışarı doğru 

yanlardan hafif çıkıntı yapmaktadır. MÖ 3. yüzyıla ait olmalıdır (Karaçetin, 2017, 41; diğerleri 

için bkz. Bourriau ve French 2007, 120). Tebtynis’te sepet kulplu amphoraya ait bir örnek 

bulunmaktadır. Ağız ve kaide profilinden bu amphoranın Erken Hellenistik Dönem’e örnek 

oluşturabileceği ve Mısır takliti bir üretim olduğu söylenebilir (Bkz. Defernez ve Marchand, 

2006, 90, Fig.16). Mısır’da bir başka Kıbrıs amphorasının tespit edildiği yer Elephantine’dir. 

Burada tespit edilen amphora sepet kulplu olup MÖ 4. yüzyıla tarihlendirilen kontekstte 

bulunmuştur (Aston, 2007, 436). Kuzey Sina’da bulunan Tell El-Herr yerleşiminde Hellenistik 

Dönem’e ait olabilecek beş parça sepet kulplu amphora parçası tespit edilmiştir (Dixneuf, 2007, 
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50). İskenderiye’nin doğusunda Abu Qir körfezinde kente yakın sayılabilecek bir konumda 

bulunan Nelson Adası’nda yapılan araştırmalarda çeşitli merkezlere ait amphora mühürleri 

bulunmuştur. Bunlar arasında hece alfabesiyle yazılmış olan bir mühür Kıbrıs amphoralarının 

buradaki varlığına işaret etmektedir (Cankardeş Şenol ile yapılan yüz yüze görüşme sırasında 

yayımlanmamış bu örnek hakkında tarafıma bilgi verilmiştir). 

Hellenistik Dönem Kıbrıs amphoralarının tespit edildiği diğer merkezler Levant kıyılarında yer 

alan yerleşimlerdir. Günümüzde özellikle İsrail, Lübnan, Filistin ve Suriye topraklarını 

kapsayan bu alandaki merkezlerde yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında bir çok merkeze ait 

amphora parçaları tespit edilmiştir. Bunlardan bazılarının, Kıbrıs amphoralarına ait oldukları 

anlaşılmıştır. Finkielsztejn yaptığı bir çalışmasında İsrail’de tespit edilmiş olan Kıbrıs amphora 

ve mühürlerini genel olarak yayımlamıştır. Bu mühürlere bakıldığında, monogramlar, 

kısaltmalar ve semboller görülmektedir. Tel Gezer’de yapılan araştırmalarda Paphos kökenli 

olabilecek mühürlü bir amphora parçası tespit edilmiştir. Mührün üzerinde, Yunanca harflerle 

kısaltma olarak Paphos kentinin etnikonu yazmaktadır. Ayrıca Fenike dilinde het ve tav 

harflerini belirten şekillere sahip mühür örneği vardır. Tel Akko’da tespit edilmiş olan bir çok  

mühürlü örnek mevcuttur. Bu mühürlerin bazılarında monogramlar ΑΡ ΡΑ, ΑΚ, ΑΥ, ΜΑ, 

şeklinde bulunmaktadır. Ayrıca sembollü örnekler de bulunmaktadır. Bu semboller Mısır’dan 

da örneğini bildiğimiz kantharos veya büst sembolüdür (Bkz. Cankardeş-Şenol ve Şenol 2013). 

Ayrıca cornucopia ve caduceus bulunan örnekler de mevcuttur. Hece alfabesiyle yazılmış 

örnekler de görülmektedir. Hece alfabesinde na- hecesini belirten şekil mühürler üzerinde 

bulunmaktadır. Hece alfabesiyle yazılan başka örnekler de mevcuttur. Mühürsüz bir kaide 

parçası da Kıbrıs kökenli olmalıdır (Ariel, 2005 190).  

Tel Aviv’in bir parçası olan Yafa’da tespit edilmiş Kıbrıs amphora parçaları bulunmaktadır. 

Rhodos, Knidos amphoralarına ait buluntular dışında bu alanda iki adet Kıbrıs amphora kaide 

parçası tespit edilmiştir. Kırmızımsı kahverengi bir kil yapısına sahip olan bu amphoraların 

tespit edildiği stratigrafiye bakıldığında Hellenistik Dönem’in başlarına tarihlendirilmektedir 

(Finkielsztejn, 2020, 440). Mühürlü örnekler de Yafa’da ele geçmiştir. ΔΖ veya Δ.Δ, veya 

Ζ.Δ.Δ, ΜΑΡΟΥ şeklinde monogramlar veya yazıtlar bulunmaktadır (Bkz. Calvet, 1993, 76).  

Üzerinde Fenike dilindeki harfleri içeren mühürler de mevcuttur. Bunlar resh resh ve resh nun 

harflerini ifade eden şekillerdir.  

Mühürlü ve mühürsüz örneklerin en fazla tespit edildiği yer olan Yafa ve Tel Akko dışında 

Samaria’da da bazı Kıbrıs amphora mühür örnekleri mevcuttur. NA monogram veya kısaltması 

ile beraber Rhodos gülünün sembolize edildiği mühür Kıbrıs mühürlerinin farklı bir örneğidir. 

ΔΗΜΟ(, ΑΥ(, ΤΕ(, ΔΔ, veya ΓΑ( monogramları ve bir dairenin içinde nar sembolü olan 
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mühürler diğer örneklerdir. Maresha’da ve Caeserea’da da Kıbrıs amphora ve mühürleri birkaç 

örnekle temsil edilmektedir. Maresha’da üst kısmı korunmuş ve profil veren bir örnek 

mevcuttur. Mühür üzerinde de bir mask ve Δ harfi bulunmaktadır. (İsrail’de ele geçen örnekler 

için bkz. Finkielsztejn, 2013). İsrail’de tespit edilmiş olan örneklere bakıldığında bunların 

büyük bir kısmının Kourion kökenli olduğu görülmektedir. Tel Dor’da yapılan araştırmalarda 

dört adet Kıbrıs hece alfabesiyle yazılmış mühür tespit edilmiştir. Mühürler üzerinde yapılan 

linguistik ve petrografik çalışmalarla birlikte bu mühürlerin üçünün Kıbrıs kökenli olduğu 

düşünülmektedir. Bir tanesinin ise farklı kil yapısıyla Levant üretimi olduğu düşünülmektedir 

(Shalev ve Matskevich, 2014). 

 

5. SONUÇ 

Kıbrıs, tarih boyunca Doğu Akdeniz’in en önemli adalarından biri olmuştur. Aynı zamanda 

ürettiği tarımsal ürünlerle de Akdeniz pazarında kendisine yer edinmiştir. Adada üretilen 

zeytinyağı ve şarap amphoralar aracılığıyla birçok merkeze ulaştırılmıştır. Yapılan araştırma 

sonucu Hellenistik Dönem Kıbrıs amphoralarının özellikle Doğu Akdeniz’deki merkezlerde 

tespit edildiği görülmüştür. Böylece Kıbrıs ürünlerinin, Hellenistik Dönem’deki geniş Akdeniz 

pazarında Mısır, Levant kıyıları ve Anadolu’nun güneyindeki merkezlere ulaştırıldığı 

anlaşılmaktadır. Kilikia Bölgesi’nde bulunan Soli Pompeiopolis, Kelenderis ve Nagidos 

kentleri Kıbrıs amphoralarının en fazla tespit edildiği merkezler olması bakımından öne 

çıkmaktadır. Diğer kentlerdeki yoğunluk daha azdır. Anadolu’nun güneyindeki diğer 

bölgelerde ise az sayıdaki örnek dışında henüz Kıbrıs amphorası tespit edilmemiştir. Levant 

kıyılarındaki merkezlere bakıldığında, özellikle günümüzde İsrail’de bulunan, Yafa ve Tell 

Akko kentlerinde önemli miktarda Kıbrıs amphora ve mühür örneklerine rastlanmıştır. Bu iki 

kentin Hellenistik Dönem’de Kıbrıs ile yakın ticari ilişkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Ptolemaiosların yönetimindeki Mısır’da da birçok merkezde Kıbrıs amphora ve mühürlerine 

rastlanmıştır. Özellikle başkent İskenderiye’de yapılan araştırmalarda Kıbrıs amphora ve 

mühür örnekleri tespit edilmiştir. Hellenistik Dönem’in neredeyse tamamında Ptolemaiosların 

kontrolünde olan Kıbrıs ile Mısır’ın yakın ticari ilişkisi olduğu yalnızca amphoralardan değil 

antik yazarların söylemlerinden de anlaşılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Hellenistik 

Dönem’de Kıbrıs’ın ticari ilişkilerinin yukarıda bahsi geçen bölgelerle yoğun olduğu 

anlaşılmıştır. Özellikle siyasi bir bağa sahip olduğu Mısır ile bu ticaretin daha etkin olduğu 

görülmektedir.  
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7. FİGÜRLER 

 
Figür 1: Kıbrıs Sepet Kulplu Amphora Örneği (Wolff 2011, 15) 

 

 

 
Figür 2: Grek Amphora Formunda Kıbrıs Amphorası (Finkielsztejn 2013, 92) 

 

 

 

 
Figür 3: Kıbrıs Hece Alfabesi ile Yazılmış Mühür (Yamantürk 2019, 164) 
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Figür 4: Kıbrıs Amphorası Üzerinde Bulunan Kazıma Çizgiler (Yamantürk 2019, 161) 

 

 

 
Figür 5: Kıbrıs Amphora Mührü (Yamantürk 2019, 165) 

 

 
Figür 6: Kantharos Sembolü Bulunan Kıbrıs Mührü (Cankardeş-Şenol ve Şenol 2013, 73) 

 

 

 
Figür 7: Kıbrıs Amphorası Kil Örneği (Cankardeş-Şenol ve Şenol 2013, 58) 
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Figür 8: Kıbrıs Amphorası Kil Örneği (Cankardeş-Şenol ve Şenol 2013, 62) 
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ABSTRACT 

In the historical process, different from other living creatures of nature, man has attempted to 

obtain surplus products and has destroyed nature to the extent his technology allows. Therefore, 

man has unconsciously distanced himself from conditions that are ideal for him. If the 

relationship of man with nature is considered from the beginning, the influence of prehistoric 

man on nature did not go beyond hunting and gathering for nutrition, and did not bring about 

changes in the environment. The transition to agricultural production can also be considered 

the first step towards the destruction of nature. With the awareness of people to settle 

permanently in a certain place due to agriculture, the art of building emerged and the first works 

on space arrangement were given. These first settlement types and land use forms an integrity 

with the environment. The inadequacy of technology limited the growth of cities, so nature-

human relations continued in urban environments, apart from protection needs. Until the 

Industrial Revolution, cities were the administrative centers that gathered agricultural 

production in inverse proportion to the needs of nature protection. The Industrial Revolution 

has increased urbanization as well as the destruction of nature, so the relationship of cities with 

nature has decreased rapidly. Understanding the negative effects of being away from nature on 

people has increased the importance of green areas by large masses of people. However, in the 

historical perspective, societies' approaches to nature and its green areas have been different 

due to various factors. There has been a decrease in urban green areas, which has brought the 

need to protect natural and cultural areas to the agenda. Turkey is a country with countless 

natural and cultural riches due to its geography. Being located at the junction of three 

continents, it has caused many nations to settle on these lands and thus leave many cultural 

heritages. Similarly, Turkey, which is located on various climatic and plant belts, has many 

natural values due to its location. In this study, historical buildings and their surroundings in 

Siirt province and its central districts were evaluated in terms of the current situation, problems 

and solution suggestions were put forward. The main problems of the study are the current 

situation of the landscapes of historical places and the management problems, whether 

protection measures are taken or not. The Grand Mosque, Veysel Karani Tomb and İbrahim 

Hakkı His Holiness Tomb, which were chosen as examples and located in the province of Siirt, 

were analyzed and their current situations and problems were revealed. The results of the study 

reveal the beliefs, mentality, traditions and loyalties of the people of the region. The region has 

an extremely rich potential in terms of faith tourism. However, this potential cannot be 

adequately evaluated. In this direction, making especially protection-use plans of the selected 

areas as examples, realizing domestic and international promotions, taking maintenance and 

repair measures are among the suggestions. 

Keywords: Historical and cultural area, conservation, Siirt 
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TARİHİ VE KÜLTÜREL ALANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME: SİİRT ÖRNEĞİ 

 

 

ÖZET 

İnsan, tarihi süreç içinde doğanın diğer canlılarından farklı olarak, artı ürün elde etme çabasına 

girişmiş ve bunda başarılı olduğu veya teknolojisinin elverdiği ölçüde doğayı tahrip etmiştir. 

Dolayısıyla insan, kendisi için ideal olan koşullardan da bilinçsizce uzaklaşmıştır. İnsanın 

doğayla olan ilişkileri başlangıçtan itibaren ele alınırsa, tarih öncesi insanın doğaya olan etkisi 

beslenme için avlanma ve toplamadan ileri gitmemiş, çevrede değişiklikler meydana 

getirmemiştir. Tarımsal üretime geçiş, aynı zamanda doğanın tahribine de ilk adım 

sayılabilmektedir. Tarım nedeniyle insanların belirli bir yerde sürekli yerleşme bilincine 

varmaları ile birlikte yapı sanatı ortaya çıkmış ve mekan düzenleme konusunda ilk eserler 

verilmiştir. Bu ilk yerleşme tipleri ve arazi kullanım şekli, çevreyle bir bütünlük 

oluşturmaktadır. Endüstri Devrimine kadar kentler, doğanın korunma gereksinimlerine ters 

orantılı biçimde, tarımsal üretimi toplayan yönetici merkezler olmuşlardır. Teknolojinin 

yetersizliği kentlerin büyümesini sınırlandırmış, dolayısıyla doğa-insan ilişkileri, korunma 

gereksinimleri dışında, kent çevrelerinde devam etmiştir. Endüstri Devrimi, doğanın tahribini 

olduğu kadar kentleşmeyi de arttırmış, dolayısıyla kentlerin özellikle doğayla ilişkisi hızla 

azalmıştır. Doğadan uzaklaşmanın insan üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılması, yeşil 

alanların büyük halk kitlelerince önemini arttırmıştır. Ancak, tarihi perspektif içinde, 

toplumların doğaya ve onun parçası olan yeşil alanlara yaklaşımları çeşitli etkenler nedeniyle 

farklı olmuştur. Kentsel yeşil alanlarda azalmalar meydana gelmiş, bu durum da doğal ve 

kültürel alanların korunması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Türkiye, bulunduğu coğrafya 

itibariyle sayısız doğal ve kültürel zenginliğe sahip bir ülkedir. Üç kıtanın birleşim noktasında 

yer alması, birçok ulusun bu topraklar üzerine yerleşmesine ve dolayısıyla da birçok kültürel 

miras bırakmasına neden olmuştur. Benzer şekilde, çeşitli iklim ve bitki kuşakları üzerinde yer 

alan Türkiye, bu konumu nedeniyle birçok doğal değere de sahiptir. Bu çalışmada, Siirt ili ve 

merkez ilçelerinde yer alan tarihi yapılar ve çevreleri mevcut durum açısından değerlendirilmiş, 

sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Tarihi mekanlara ait peyzajların mevcut 

durumu ve yönetim sorunlarının neler olduğu, koruma önlemlerinin alınıp alınmadığı 

çalışmanın ana sorunlarını oluşturmaktadır. Örnek olarak seçilen ve Siirt ilinde yer alan Ulu 

Cami, Veysel Karani Türbesi ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi analiz edilerek mevcut 

durumları ve sorunları ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçları bölge halkının inançlarını, 

düşünce yapısını, gelenek ve bağlılıklarını ortaya koymaktadır. Bölge inanç turizmi açısından 

son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Fakat bu potansiyel yeterince 

değerlendirilememektedir. Bu doğrultuda, örnek olarak seçilen alanların özellikle koruma-

kullanım planlarının yapılması, yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarının gerçekleştirilmesi, bakım ve 

onarım önlemlerinin alınması, öneriler arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi ve kültürel alan, koruma, Siirt  
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1. INTRODUCTION 

In the face of the pressure of urban, economic and political dynamics, the sensitivity of 

historical, cultural and natural areas and the importance of their protection are increasing day 

by day. Accordingly, conservation approaches are also developing and new approaches are 

being developed for effective protection (Erbey, 2018). 

The first step of the conservation phenomenon is to determine "what" is worth protecting. These 

assets can be of any type and scale that make up a country's memory. Sometimes an earring, 

sometimes a tombstone or a forest can constitute "what", while in some cases an entire city, 

sometimes underwater assets can be included in this definition (Asatekin, 2004). 

Cultural properties, in the broadest sense, are defined as movable and immovable works of 

document nature, existing above ground, underground or underwater, giving information about 

past cultures. There are also cultural areas within the immovable works. 

The "historical area" is not actually a special type of environment, but is a place that gains a 

special priority because it includes some characteristics specific to the phases of an area that 

was formed and will continue to be formed within the historical perspective. 

The settlements and ruins that remain from past civilizations, which provide information about 

their social and economic structures and lifestyles, constitute historical areas. If an area with a 

historical character has a cultural feature within the scope of reflecting the cultures of 

civilizations, its name changes as "historical and cultural area" and turns into an integrated 

phenomenon (Öztürk, 2007). Protecting cultural and historical sites is a responsibility that each 

country performs or is obliged to do in different ways, depending on its own laws and social 

structure. 

The concept of protection, whose dictionary meaning is to preserve, protect, preserve, is used 

in terms of securing an asset against danger and external influences. Conservation, which is 

defined in the Dictionary of Urban Sciences as “the securing of works of high historical and 

architectural value, monuments and natural beauties in certain parts of cities against all kinds 

of destructive, aggressive and harmful actions so that future generations can benefit as well as 

those living in the city today” has developed from the building to the city (Keleş, 1998). 

The concept of conservation is intertwined with the concept of repair or restoration. It is 

possible to protect a structure by removing the deteriorations that occur after the inevitable 

external effects and physical factors it is exposed to, that is, by repairing it. Although the values 

we try to protect are an object, protection is a process. This process is life itself and it is culture 

because it belongs to human beings (Adam, 1997). In this framework, the concept of 

conservation emerges because of a cultural process, and conservation is not a one-dimensional 
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approach in cultural terms, but also includes economic and social processes that ensure the 

continuity of urban life (Çelikyay, 1995; Öztürk, 2007). 

 

2. SİİRT IN TERMS OF HISTORICAL AND CULTURAL AREAS 

Siirt is one of the 9 provinces in the Southeastern Anatolia Region. As of 2022, there are 26 

archaeological sites, 151 cultural and natural assets and 1 Nature Park in the province. From 

this point of view, Siirt province is a province with natural and cultural landscape potential. 

From a historical point of view, it is seen that the province of Siirt was established in an area 

where Mesopotamian and Anatolian civilizations intersect. Therefore, the civilizations that 

emerged in the north and south have been effective in the cultural development of the region. 

The mountainous nature of the region and the inadequacy of transportation have prevented the 

emergence of cultural centers of developed cities. Until recently, the periods before the IV 

century BC in the history of Siirt were unknown. Within the scope of the "Southeast Anatolian 

Prehistoric Studies Mixed Project" established in 1963 under the leadership of Halet Çamlıbel 

and RJ Braidwood, finds belonging to the Neolithic, Chalcolithic, Bronze and Hellenistic, 

Roman, Byzantine-Islamic and Modern Ages were unearthed during the surveys carried out in 

Siirt. Today's cultural structure has been shaped by the influence of Turkish-Islamic Culture 

(Siirt Municipality, 2022). 

In this study, Ulu Mosque, Veysel Karani Tomb and İbrahim Hakkı Hazrat Tomb located in 

Siirt province and its central district are considered as historical and cultural sites. These areas 

were evaluated with the SWOT analysis method. By evaluating all the data obtained in the 

SWOT Analysis, S (Strength: strengths), W (Weakness: weaknesses), O (Opportunity: 

opportunities) and T (Threat: threats / dangers) are revealed.  

2.1. Grand Mosque 

The exact date of construction of the Great Mosque (Figures 1 and 2) located in the city center 

of Siirt is not known. The building, which was destroyed a short time after it was built, was 

repaired and expanded in 523 (1129) and 658 (1260) and turned into a complex with the 

addition of a madrasah next to it. 

During the Ottoman period, the madrasa rooms of the mosque were removed, a clock tower 

was built in its place in 1905 and the mosque and minaret were repaired. The first structure of 

the mosque, which was overhauled by the General Directorate of Foundations in 1957-1980, 

remained the middle pillars carrying the domes and the minaret. The minaret, which curves 

towards the east over time, was dismantled and rebuilt in 1974-1975 and has recently been 

extensively repaired (Siirt Municipality, 2022). 
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Figure 1. Ulu Mosque and minaret 

 

In the restoration carried out by the General Directorate of Foundations, a new arrangement 

was made in the side wings and in the surrounding area, adhering to the original plan of the 

building center. Today, a courtyard wall surrounds the mosque, which is approximately 3.5 

meters below the ground. The courtyard is accessed from the north by a wide staircase. A low-

arched door that protrudes slightly from the façade provides the transition to the rectangular 

planned mosque. The iwan with the door extends vertically to the mihrab. The naves parallel to 

the qibla wall opening to each other and to the iwan with two arches are covered with barrel 

vaults. This place receives light from two windows in the east and west, and six windows in the 

north. From this section, it is passed to the front part, which is connected to each other by arches 

and covered with three domes (Siirt Municipality, 2022). 
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Figure 2. General view of the Ulu Mosque 

 

2.2. Veysel Karani Tomb 

The tomb is located on the Siirt-Diyarbakır highway in Veysel Karani town of Baykan district 

(Figure 3). The tomb was built in 1901 with a mortar called 'Cas' in the region, and a dome was 

placed on top of it. In 1967, His Holiness. Veysel Karani Tomb was demolished in order to 

build a new one. The reconstructed mausoleum and the complex were restored by the governor's 

office in 2001 and had a new look. With these features, the tomb does not have any architectural 

features. However, it is an important shrine where faith tourism is carried out at the local, 

regional and national level in the region (Anonymous, 2019). 

Veysel Karani Tomb is located in the same courtyard with the mosque, fountain and other 

outbuildings. It has a rectangular plan close to the square and is covered with a dome. There are 

two doors on the northern façade of the tomb. Veysel Karani's wooden coffin, adorned with 

herbal ornaments, is surrounded by a wooden railing. The sarcophagus is located in a section 

with a round and sliced pointed arch, sitting on one basket-weave column at the corners and 

two columns with flower motifs on the sides. The walls up to the upper level of the window 

openings in the tomb are covered with tile tiles. There are herbal ornamental pencil works and 

calligraphy applications on the upper parts and on the dome (Anonymous, 2015a). 
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Figure 3. Veysel Karani Tomb (Anonymous, 2017) 

 

2.3. The Tomb of His Holiness Ismail Fakirullah and His Holiness İbrahim Hakkı 

The Tomb of İsmail Fakirullah, located within the borders of Aydınlar (Tillo) District of Siirt 

Province, is an important example in terms of reflecting the mystical belief together with the 

incident of light, the tower and the wall ruins belonging to the tomb (Anonymous, 2015b) 

(Figure 4). 

His student, İbrahim Hakkı, built the tomb in the 18th century after the death of İsmail 

Fakirullah. After his death, His Holiness İbrahim Hakkı was also buried here. 

In addition to the tomb where his teacher was buried, İbrahim Hakkı His Holiness, who built 

an 8-cornered and 10-meter-high tower, built a wall with stones without mortar to the east of 

the tomb. On the equinox days (March 21 and September 23) when night and day are equal, the 

sun rising from the valley behind the castle hits this wall. The light only passes through the 

window on the wall. The light refracted from the hill ahead enters through the window of the 

tomb and illuminates the head of the tomb of His Holiness İsmail Fakirullah. Due to the Light 

Incident, the tomb was included in the UNESCO World Heritage List in 2015 (Anonymous, 

2015b). 
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Figure 4. The Tomb of His Holiness Ismail Fakirullah and His Holiness İbrahim Hakkı (Original, 2018) 

 

2.4.  SWOT Analysis of Sample Areas 

S (Strength: strengths) W (Weakness: weaknesses) 

- The interest of the local people in the 

fields 

- The importance of areas in terms of 

faith tourism 

- Included in the UNESCO World 

Heritage tentative list 

- Availability of access to areas 

- Deterioration of the original architecture of the 

buildings 

- Lack of awareness/recognition outside the 

local people, especially in the country 

- Lack of/little accommodation facilities in the 

surrounding area 

O (Opportunity: opportunities) T (Threat: threats / dangers) 

- The high tourism potential of the nearby 

settlements (Mardin, Hasankeyf, Van...) 

- Airline and road connections 

- Having railway transportation (from 

Kurtalan Train Station) 

- Having a prejudice against the region due to 

security and terror concerns 

- Insufficient maintenance of areas 

 

Local people and people living in the immediate vicinity constantly visit the aforementioned 

areas in the context of their beliefs and traditions. It is possible to reach these areas by public 

transport. However, the fact that the originality of the buildings has been lost and especially 

their surroundings and the lack of regular maintenance are seen as a negative effect. 
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3. CONCLUSION 

Cultural heritage plays an important role in the protection of local cultural values belonging to 

Turkish society. In order to transfer this cultural heritage to future generations, it is an issue that 

should be paid attention to, especially in order to protect and develop the historical environment 

and to ensure the use of the values in the historical environment for tourism purposes. In 

addition, it is necessary to take measures to encourage the use of monumental structures or 

structures or building ensembles that reflect the local architecture for touristic purposes (Uygur 

and Baykan, 2007). 

Intangible and tangible heritage values, including urban and rural traditional settlements, 

archaeological sites, single structures and the usage traditions of these areas, form the memory 

of cultures and constitute reliable starting points in the planning of the future. These products 

were created once in history, so it is impossible to replace them if they disappear (Anonymous, 

2014). 

In our country, which has a special place in terms of the richness of cultural and natural assets, 

it is the responsibility of every individual to know the qualities, problems and possibilities of 

these values and to ensure that they are protected as an integral part of our cultural identity. 

The best way to protect and use an area is possible with the participation and support of the 

public, as well as the laws and regulations, prepared reports and plans. The results of the study 

reveal the beliefs, mentality, traditions and loyalties of the people of the region. The region has 

an extremely rich potential in terms of faith tourism. However, this potential cannot be 

adequately evaluated. In general, visitors to the area reside in Siirt and its surroundings. In this 

direction, it is extremely important to make protection-use plans for the selected areas, to make 

domestic and international promotions, and to take maintenance and repair measures. 
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ABSTRACT 

With the development of technology, opportunities for innovation and modernization have 

emerged in many areas of human life. On the one hand, technology enables the creation of 

product designs at the scale of objects, on the other hand, it aims to offer people a more livable 

and more sustainable quality of life with practical applications at the scale of space. Among the 

most important problems of our time, in parallel with the unavoidable and uncontrollable 

increase in the human population, unplanned urbanization, environmental problems and, 

accordingly, excessive consumption and pollution of resources, especially the destruction of 

natural landscapes day by day are counted. In order to eliminate these negativities, countries 

take decisions, make practices in local, regional, national and international areas, and try to 

improve sustainability in all areas with the help of laws and regulations. For this reason, there 

is also the creation of smart cities and urban systems among the applications. In the most general 

sense, smart cities are defined as systems that have been created by making use of technology 

and technological developments in the context of transportation, environment and landscape, 

social life, economy and management and have adopted the principle of providing a quality life. 

In smart city systems, technology is used as a tool and thus, it is aimed to create sustainable 

urban areas while facilitating urban services. In line with this goal, professional disciplines that 

aim to create sustainable and quality spaces such as architecture, city and regional planning, 

and landscape architecture also have some duties and responsibilities. In this study, smart city 

systems were examined and smart city applications from the world and Turkey were evaluated. 

For this purpose, theoretical knowledge and previous studies were used. At the end of the study, 

the world and Turkey examples were compared. In today's conditions, the increase and positive 

effect of the opportunities created by technology on human life is an undeniable fact. When 

technology is used correctly, it brings great convenience to human life. In cities abroad where 

smart city systems have one or more features, it is seen that urban infrastructure and 

superstructure systems are realized in a regular and planned manner. In our country, there are 

authorized bodies, regulations and relevant actors on the subject, and exemplary practices are 

carried out. Increasing the number of these applications and spreading them all over the country 

is extremely important in terms of keeping up with the times, benefiting from technological 

opportunities and increasing the quality of urban life. 

Keywords: City, smart city, sustainability, technology 
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TEKNOLOJİNİN ETKİSİNDE DÖNÜŞEN KENTLER: AKILLI KENTLER 

 

 

 

ÖZET 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte insan hayatında birçok alanda yenileşme ve modernleşme 

imkanları doğmuştur. Teknoloji bir taraftan, obje ölçeğinde ürün tasarımlarının oluşturulmasını 

sağlarken, diğer taraftan alan/mekan ölçeğinde pratik uygulamalarla insanlara daha yaşanabilir 

ve daha sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sunmayı hedeflemektedir.Günümüzün en önemli 

sorunları arasında, insan nüfusunun önlenemez ve kontrol edilemez artışına paralel olarak, 

çarpık kentleşme, çevre sorunları ve buna bağlı olarak da kaynakların aşırı tüketimi ve 

kirlenmesi, özellikle doğal peyzajların günden güne yok edilmesi sayılmaktadır. Bu 

olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ülkeler yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda 

kararlar almakta, uygulamalar yapmakta, kanun ve yönetmelikler yardımıyla sürdürülebilirliği 

her alanda geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple yapılan uygulamalar arasında akıllı kentlerin 

ve kent sistemlerinin oluşturulması da bulunmaktadır.Akıllı kentler en genel anlamıyla, ulaşım, 

çevre ve peyzaj, toplum yaşamı, ekonomi ve yönetim bağlamında teknolojiden ve teknolojik 

gelişimlerden yararlanarak oluşturulmuş ve kaliteli bir yaşam sunmayı ilke edinmiş sistemler 

olarak tanımlanmaktadır. Akıllı kent sistemlerinde teknoloji birer araç olarak kullanılmakta ve 

böylece, kentsel hizmetler kolaylaştırılırken, sürdürülebilir kentsel alanlar yaratılması 

hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, özellikle mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj 

mimarlığı gibi, sürdürülebilir ve kaliteli mekanlar yaratmayı amaç edinmiş olan meslek 

disiplinlerine de birtakım görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışmada, akıllı kent 

sistemleri irdelenerek, dünyadan ve Türkiye'den akıllı kent uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Bu amaçla kuramsal bilgiler ve önceki çalışmalardan yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda 

dünya ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır. Günümüz koşullarında teknolojinin yarattığı 

imkanların insan yaşamına olan artısı ve olumlu etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Teknoloji 

doğru kullanıldığında, insan yaşamına çok büyük kolaylıklar getirmektedir. Akıllı kent 

sistemlerinin bir ya da birkaç özelliğinin bulunduğu yurtdışındaki kentlerde, kent alt ve üst yapı 

sistemlerinin düzenli ve planlı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ülkemizde konu ile ilgili 

yetkili organlar, yönetmelikler ve ilgili aktörler bulunmakta, örnek uygulamalar 

gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaların sayısının arttırılması ve tüm ülkeye yayılması ise çağa 

ayak uydurmak, teknolojik imkanlardan yararlanmak ve kentsel yaşam kalitesini arttırmak 

açısından son derece önemlidir.    

Anahtar Kelimeler: Kent, akıllı kent, sürdürülebilirlik, teknoloji  
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1. INTRODUCTION 

Parallel to the inevitable and uncontrollable increase in the human population, among the most 

important problems of our time are unplanned urbanization, environmental problems and, 

accordingly, excessive consumption and pollution of resources, especially the destruction of 

natural landscapes day by day. In order to eliminate these negativities, countries make decisions 

and practices in local, regional, national and international areas, and try to improve 

sustainability in all areas with the help of laws and regulations. For this reason, there is also the 

creation of smart cities and urban systems among the applications. 

In the most general sense, smart cities are defined as systems that have been created by making 

use of technology and technological developments in the context of transportation, environment 

and landscape, social life, economy and management and have adopted the principle of 

providing a quality life. In other words, on the basis of environmental, managerial and economic 

sustainability, green, quality of life, governance (Governance means joint management, co-

management and there are interaction and communication concepts different from 

management) and efficiency, emphasizing the smart urban approach where information and 

communication technologies are used as a tool called the urban approach. 

In smart city systems, technology is used as a tool and thus, it is aimed to create sustainable 

urban areas while facilitating urban services. In line with this goal, professional disciplines such 

as architecture, city and regional planning, landscape architecture, which aim to create 

sustainable and quality spaces also have some duties and responsibilities. 

 

2. SMART CITY AND SMART CITY COMPONENTS 

In order for a city to be defined as a smart city, its components must be created within the 

framework of sustainable information and communication technologies and the idea of smart 

city design. The smart city concept is a system that adopts the concept of sustainability as an 

environmentally friendly application and keeps up with the developing technology. It basically 

reflects the idea of restructuring cities in a way that will provide maximum efficiency to nature 

and people (Bilici and Babahanoğlu , 2018; Örselli and Dinçer, 2019). 

According to the United Nations (UN) data, more than half of the world's population 

(approximately 55-60%) lives in urban areas, and this rate is expected to increase to 73% by 

2050. For this reason, it is predicted that many countries will face greater difficulties in meeting 

basic services such as housing, transportation, energy systems and other infrastructure services, 

as well as employment, education and health services, and will also raise larger environmental, 

economic and urban issues (Gökalp, 2020). 
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The rapid consumption of natural resources and the destruction of the environment have 

reached dimensions that threaten humanity and living things. Considering the environment only 

as a tool for economic development, the rapid depletion of natural resources as a result of 

excessive destruction of the environment, and the understanding that the resources are not 

unlimited as a result, revealed the idea that nature should be protected from human beings. 

There are no equal conditions between countries that have convenient means of accessing 

resources and people living in less developed countries. In addition, as a result of the rapid 

consumption of resources today, the aim of sustainable development to meet the needs of future 

generations and the continuation of humanity fails and it is replaced by the observance of the 

living standards of people in countries that have completed their development. For these 

reasons, the concept of “green economy” emerged at the Rio +20 Conference in order to realize 

sustainable development and achieve its economic, ecological and social goals. The green 

economy can be seen as a tool for the success of sustainable development in order to prevent 

and eliminate risks such as climate change, water scarcity and losses to the ecosystem. In the 

document named “The Future We Want”, adopted at the end of the conference, an institutional 

framework was established for sustainable development and in addition to the green economy, 

issues such as sustainable cities, energy, employment, food and water access were included 

(Yalçın, 2016). One of the most important phenomena that come to the fore here is 

sustainability. 

Sustainability is meeting the needs of today in a healthy and balanced way, taking into account 

the needs of future generations. In terms of social, cultural, economic and political aspects, it 

means that societies use the assets they have today, thinking that future generations also have 

their rights. Sustainability literally means the state of continuity and uninterruptedness. It is a 

quality that can be achieved in ecosystems, management, services, energy or field transitivity , 

emotions, economic income, that is, all of life. From an environmental point of view, 

sustainability should be defined as “transferring all kinds of relations and interactions between 

nature and society to the future by taking into account the rights of future generations, ensuring 

the continuity of ecosystems, providing life support to each element that creates these relations 

and interactions and protecting them”. 

Six main features have been determined for smart cities to be successful in goals such as 

sustainable economic growth and creating a better quality of life (Table 1). These can be listed 

as smart economy, smart mobility, smart governance, smart environment, smart life and smart 

citizen. 
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Table 1. Smart City Goals ( Source: Köseoğlu Demirci, 2018) 

Feature Factor 

Smart Economy Innovative spirit, entrepreneurship, economic image 

and brands, productivity, flexibility in the labor 

market, international integration , transformation 

ability 

Smart Mobility Local access, international and national access, 

existence of information and communication 

technologies infrastructure, sustainable, innovative 

and safe transportation systems 

Smart Governance Participation in decision making, public and social 

services, transparent governance, political strategies 

and perspectives 

Smart Environment Attractiveness of natural conditions, environmental 

pollution, environmental protection, sustainable 

resource management 

Smart Life Cultural facilities, health conditions, individual 

safety, housing quality, educational facilities, 

touristic opportunities, social cohesion 

Smart Citizen Skill level, tendency to lifelong learning, social and 

ethnic pluralism, flexibility, creativity, open-

mindedness 

 

When we look at smart city applications in the world, it can be said that cities see smart city 

priorities as a tool to improve people's quality of life in all aspects such as environment, energy, 

economy and transportation. There are many smart cities in almost every continent in the world 

today. According to the European Commission, the 6 most important smart cities in the 

European continent are Amsterdam, Barcelona, Copenhagen, Helsinki, Manchester and 

Vienna. In the USA, environmental solutions that will reduce the effects of climate change are 

especially emphasized. Cities are using sensors, integrated city management centers and other 

smart city solutions to reduce traffic congestion and make their infrastructure more resilient in 

the face of extreme weather events such as hurricanes and tropical storms. San Francisco is one 

of the important examples here. The cities of Casablanca, Johannesburg and Cape Town in the 

African continent are at the forefront of smart city development, albeit just recently 

(Anonymous, 2022a). 

The fastest growing cities by 2030 are expected to be in Asia and Africa. The prominent 

applications of smart urbanization in Asia are the cities of Seoul, Tokyo, Osaka, Singapore, 

Pune, Hong Kong and Shanghai. Here, new urbanization models, developing economic 

systems, smart social structures and the use of high technology come to the fore. If we look at 

the Middle East, the drivers for smart cities are the rapidly growing population, the 

diversification of incomes and the need of the region to showcase its capabilities to the rest of 

the world. Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Qatar are leading the way. One of the 

key aspects of transformation is to be 'smart'. Dubai follows a relatively more strategic path to 

use technology more effectively, for issues such as access to data and sustainability measures 
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that can be achieved using technological tools. A total of 9 smart city projects are expected to 

start in the Middle East countries by 2025 (Anonymous, 2022a). 

In our country, Istanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kayseri and 

Kahramanmaraş are determined as smart cities. 

 

3. SMART CITY APPLICATIONS FROM THE WORLD AND TURKEY 

3.1. London 

London, which is very successful in smart city applications, has targets to have zero carbon 

emissions by 2050 and to have at least 50% green space with the London Environment Strategy. 

In line with this target, the Smart London Plan was published by the Municipality in 2013 and 

7 targets were listed to be achieved (Çağlayan Ersoy, 2019). These goals are: 

• Putting Londoners at the centre, 

• Ensuring open access to data  

• Strengthening London's research, technology and innovation capabilities  

• Networking technology  

• London adapting to innovation  

• A better responsive mayor  

• A “smarter” for all presenting experience. 

In 2017, London announced its goal of “The World's Smartest City” and published the “Smarter 

London Roadmap Together” (Figure 1). In order to achieve these targets, cameras were attached 

to the uniforms of the police officers working in London. In this way, transparency has been 

brought to the fore, and images have been used as evidence in court or other proceedings. 

Payments in public transport have started to be made in a contactless manner. There is a 

navigation application at the metro stations for the visually impaired. The Talk London 

application has been developed in order to involve Londoners in the decision-making processes 

and the participation of the people of London is ensured through online discussions and surveys. 

Infrastructure mapping is also available in London, which makes public data open and 

accessible. Many applications such as Datastore have been created, Low Emission and Ultra 

Low Emission Zones have been created to reduce greenhouse gas emissions, and emission fees 

have been applied to reduce traffic congestion (Çağlayan Ersoy, 2019). 
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Figure 1. Smart London Camp-2018 (Anonymous, 2018a) 

 

3.2. Copenhagen 

Copenhagen, the capital of Denmark, received the "European Green Capital" and the "World 

Smart City Award" in 2014. In different years, it has won the "World's Most Bicycle Friendly 

City" and "World's Most Livable City" awards many times. In the project implemented by 

establishing a Smart + Network Connected Platform in Copenhagen with the goal of a smart 

city, a large smart city platform was established, and many services from outdoor lighting to 

mobile services and traffic signals are managed over a single network (Figure 2). In addition, 

with the “Carbon Zero Copenhagen in 2025” plan, a pilot project has been started to develop a 

technology-based smart city architecture for storm and sewage waters. By establishing the 

Copenhagen Solutions Laboratory, studies on smart city technologies were provided in order 

to produce data-oriented solutions for the city and its citizens. In addition, Copenhagen 

Municipality is a party to projects on issues such as the smart city, environment, social 

participation, transportation, and the data collected in the city with big data technologies is 

made available to the public in a free and transparent way. In electricity networks produced 

from water, natural gas and renewable energy sources, the process from production to 

consumption has been created in a way that can be monitored and controlled remotely, about 

1/3 of the projects on smart grid in the EU have been implemented in Denmark. In addition, 

bicycles have become a part of daily life in transportation, a 350 km bicycle path network has 

been created and a smart street lighting has been made in terms of road safety (Çağlayan Ersoy, 

2019). 
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Figure 2. Smart City Copenhagen (Anonymous, 2021) 

 

3.3. Amsterdam 

Technology is an important enabler in the fight against climate change, and the smart city 

strategy has been an opportunity for the city of Amsterdam to achieve its strategic goals faster 

(Figure 3). Therefore, after the change of urban management, policies regarding the use of 

information and communication technologies to improve environmental sustainability have 

continued steadily. It is aimed to regulate the energy consumption of Amsterdam residents 

within the framework of climate targets. For this purpose, for the year 2025 and beyond, CO2 

It is aimed to reduce emissions by 40% compared to 1990. In Amsterdam, which was selected 

as the European Capital of Innovation in 2016, smart lighting poles that can be steered with Wi 

-Fi and radio frequencies were built, and the sustainability of the economic power of 

entrepreneurship and technology companies was aimed by bringing all the stakeholders in the 

smart city ecosystem under one roof and supporting 10 initiatives in this direction every year. 

In the city of Amsterdam, smart traffic management is implemented in line with the smart city 

targets, aiming to minimize waste and pollution, recycle and reuse. In Amsterdam, as in other 

smart city applications, there is a prevailing opinion that data should be available to citizens. 

However, unlike the others, the Amsterdam Datapunt Platform has been established, and data 

1167



 

 

is shared at three levels: internal, shared and open data. In the city, the most important project 

on Urban Energy Transformation is the EU funded City-Zen project. The project includes 

demonstrations, games and research showing how to integrate renewable energy sources into 

existing buildings, systems and human life . Vehicle-to-grid (V2G) technology is used in the 

city, which enables electric vehicle batteries to be used to power the grid. In addition, the use 

of bicycles is encouraged in the city and there is a network of 800 kilometers of bicycle paths 

(Çağlayan Ersoy, 2019) . 

Figure 3. Smart City Amsterdam (Anonymous, 2020a) 

 

3.4. Istanbul 

The rapid increase in urbanization in Istanbul, Turkey's most populous city shows that practices 

and policies in cities regarding combating and adapting to climate change need to increase. 

Established in 2016, Istanbul Metropolitan Municipality Smart City Directorate combined all 

smart city stakeholders and initiatives in line with a single vision, with the Istanbul Smart City 

Roadmap prepared in 2017. In addition, a Smart City Manifesto has been prepared for all 

Istanbul residents. Prominent examples of smart cities in Istanbul are: Environmental Control 

Center, Transportation Management Center, Adaptive Traffic Signal Control, iTaksi , Floating 

Solar Power Plant, Hayal Kart, Smart Recycling Container, Domestic Waste Incineration and 

Power Generation Facility, Mobile EDS, Garbage Energy Production from Gas, IMM Guiding, 

Intelligent Park Management, Ground Istanbul (Çağlayan Ersoy, 2019) (Figure 4). 
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Figure 4. Smart City Application Istanbul-Recycling (Anonymous, 2020b) 

 

3.5. Ankara 

Ankara, the capital of Turkey, is one of our cities that carries out applications with the aim of 

becoming a smart city. At the International Smart Cities Conference held in Ankara in 2016 by 

the Public Technology Platform, it was emphasized that smart cities are a development tool, 

and it was stated that smart cities are the best way to ensure efficient use of security, energy, 

transportation, traffic and water resources. In this context, it was stated that the Smart Cities 

Transformation Movement started in Ankara and Ankara was determined as a pilot smart city. 

With the Smart Park Project put into practice in the Sincan Wonderland park, it is aimed to 

provide instant notification to the security forces in order to prevent incidents such as theft, 

kidnapping and suspicious packages in parks. Mobile applications have been made in many 

areas in the city. Some of these are Ankara Metropolitan Municipality Mobile Application, 

where municipal services are gathered under one roof, Cemetery Information System Mobile 

Application, EGO Cepte application, which provides convenience to citizens in public 

transportation systems, are some of these applications. One of the applications made in the city 

in line with the smart city targets is the Electricity Energy Tracking System. With this system, 

it is aimed to save 75% energy in municipal facilities (Çağlayan Ersoy, 2019) (Figure 5) . 

1169



 

 

 
Figure 5. Ankara Smart Stops (Anonymous, 2022b) 

 

3.6. Antalya 

Antalya Metropolitan Municipality, aiming to become another smart city, signed the European 

Union Covenant of Mayors and started the Sustainable Energy Action Plan (SEEP) process. 

This plan, besides being the first Sustainable Energy Action Plan prepared within the scope of 

the EU Presidents' Convention, aims to minimize the negative effects of climate change and to 

adapt. With the Sustainable Energy Action Plan, it is aimed to record, monitor and reduce urban 

energy and greenhouse gas intensities in the long term. In this context, energy efficient planning 

of new residential areas, energy efficient renovations in existing residences, commercial 

buildings and municipal buildings, energy efficient renewals in street lamps, alternative 

technology and fuel use in transportation, promotion of renewable energy applications, solid 

waste landfills, waste water treatment facilities and energy efficient systems are targeted 

(Çağlayan Ersoy, 2019) . 

The "Antalya Smart City Project" was developed in the city, which is structured with the 

opportunities brought by technology, and it was awarded the "Integrated Smart City Application 

in All Fields" award by the Ministry of Environment and Urbanization in 2017. Within the 

scope of this project, 20 city information screens (kiosk cabinets) were positioned in the city, 

enabling tourists and citizens to access the information they need (Figure 6). In addition, by 

emphasizing the “barrier-free municipality”, voice navigation in the city hall provides guidance 

to the hearing and visually impaired citizens. Within the scope of the project, there is a smart 
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lighting system in the city, an electronic control system is implemented in order to increase 

traffic safety, and it is aimed to facilitate the lives of citizens in transportation with contactless 

cards. Thanks to the panic button distributed to the citizens in need in the city, the citizens were 

given the opportunity to both call an ambulance and inform their relatives. With the Circle of 

Trust Project, the wristband application, which informs the families of children, the elderly and 

pets in case they leave the designated safe area, has been started. With the Smart City 

Management Platform, smart applications are managed from a single point (Çağlayan Ersoy, 

2019). 

A Solar Power Plant was established in the city to be used in agricultural irrigation and over 7 

thousand farmers were provided with free electricity in irrigation in 2 years. In addition, solar 

panels were installed on the Antalya Stadium and the electrical energy needs of 575 residences 

were met. In addition, with the Solid Waste Integrated Evaluation and Disposal Facilities, 

around 1,250 tons of organic waste is converted into methane gas and the electrical energy 

needs of 60 thousand residences are met from here. Apart from these smart applications, with 

the MatchUp Project, which was granted a grant within the scope of EU Horizon 2020, to be 

implemented in the field of Kepez-Santral Urban Transformation Project, Turkey's largest 

urban transformation project, solutions integrated with Energy, Environment, Transportation, 

Information and Communication Technologies are provided. A smart city project, which aims 

to expand and multiply, has been put forward (Çağlayan Ersoy, 2019) . 

Figure 6. Smart City Antalya (Anonymous, 2018b) 
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4. CONCLUSION 

When we look at the practices of eight metropolitan municipalities, which are described as 

smart cities in our country, it is seen that transportation, housing, street lamps and energy issues 

are basically taken into consideration with the aim of being a smart city. Smart cities, which 

have an important place in ensuring environmental sustainability, adequate water supply, 

adequate electricity supply, solid waste management, effective urban mobility and public 

transportation, affordable housing opportunities, solid information infrastructure, digitalization, 

good governance and participatory management, sustainable resources and environment 

administration, includes many elements such as the security of citizens. Considering the smart 

city practices of local governments in our country, it can be said that steps have been taken 

towards becoming a smart city in Turkey. However, in our country, the concept of smart city is 

mostly seen as the application of information and processing technology (Çağlayan Ersoy, 

2019). 

When the smart city applications in the world are examined, it is seen that the smart city goals 

are integrated into the structure of the city and adopted as a lifestyle at the same time. However, 

in our country, smart city applications are mostly found in areas related to the integration of 

technology into daily life and transportation. 

The absence of any sanction regarding smart city practices in our country, the fact that 

volunteerism is essential in smart city targets and there is no nationally binding decision; In our 

country, the expected results from the smart city implementation targets may not be achieved. 

Some arrangements can be made in order to understand that smart cities are an extremely 

important tool in the fight against climate change, which is one of the most important factors in 

ensuring environmental sustainability, and to know how the measures taken in cities against 

climate change will have consequences in the country and even internationally (Çağlayan 

Ersoy, 2019) . 

Opportunities created by technology on human life is an undeniable fact. When technology is 

used correctly, it brings great convenience to human life. In cities abroad where smart city 

systems have one or more features, it is seen that urban infrastructure and superstructure 

systems are realized in a regular and planned manner. In our country, there are authorized 

bodies, regulations and relevant actors on the subject, and exemplary practices are carried out. 

Increasing the number of these applications and spreading them all over the country is 

extremely important in terms of keeping up with the times, benefiting from technological 

opportunities and increasing the quality of urban life. 
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ABSTRACT  

The aim of this study was to determine effects of iron and zinc chelates on levels of nutrient 

contents in strawberry (Fragaria ananassa). This study was carried out at the Experimental Field 

of Agricultural Faulty of Van Yüzüncü Yıl University. Four different doses (0, 75, 150 and 225 

mg per plot) of iron and zinc treatments were applied to soil in a randomized factorial 

experimental design with three replications in 48 plots. There were 15 strawberry (Fragaria 

ananassa) plants in each plot. Ferrichel including 6% Fe, and Zintrac including 7% Zn were 

used as iron and zinc fertilizers, respectively. With increasing iron applications, significant 

(P<0.01) increases were obtained in the iron, magnesium, and nitrogen contents of the 

strawberry leaves. Compared to the control, the highest means were obtained as 241 mg kg-1, 

0.559 %, 1.430 % for iron, magnesium and nitrogen contents in 225 mg per plot iron 

applications respectively. Doses of iron over 75 mg per plot decreased the phosphorus contents 

of strawberry leaves compared to iron content obtained in 75 mg per plot application. The 

increasing zinc doses significantly (P<0.01) increased zinc and nitrogen contents. Compared to 

the control, the highest zinc means were obtained as 14.35 mg kg-1 and 14.25 mg kg-1 in 150 

and 225 mg per plot zinc applications, The highest nitrogen mean were obtained as1.464 % in 

75 mg per plot zinc application. The means of phosphorus, magnesium, and manganese contents 

significantly (P<0.01) decreased by increasing zinc doses. 
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INTRODUCTION 

Micronutrients are one of the most important external factors even though they are required in 

small concentrations for plants (Sandman and Böger, 1983).  

The poor solubility of iron, manganese, zinc, and copper compounds in the pH range of 

calcareous soils leads to the low availability of these nutrients to plants. Micronutrient 

fertilization is necessary to reach a high qualitative yield if micro nutrient contents in soils are 

low. Micronutrient fertilizers are generally applied as sulfate salts or chelates (Lopez et al., 

2013). 

Nutritional disorders are a major problem in horticultural crops, for particular iron chlorosis 

(Saavedra et al., 2020). 

Abadía et al. (2011) reported that the most visible effect of iron deficiency is a decreased content 

of photosynthetic pigments, which results in the relative enrichment of carotenoids over 

chlorophylls and cause to the yellow colour that is characteristic of chlorotic leaves.  

Santos et al. (2016) reported that application of iron chelates to soils or leaves is effective to 

control iron chlorosis and is still one of the most common evaluates. 

Zinc is an essential element for plant growth, which plays a considerable role in various 

enzymatic reactions that are essential for protein synthesis, carbohydrate metabolism, stability 

of cellular membranes, and growth regulation (Marschner 2012; Hafeez et al. 2013). Asadi et 

al. (2019) reported that zinc deficiency is widespread in calcareous soils and lead to yield 

reduction. Zinc deficiency is also a common problem in strawberry growth (Türemiş etal., 

2000). 

The easiest way to supply zinc for plant uptake is to apply zinc fertilizers. The common source 

of zinc in plant nutrition is ZnSO4 and synthetic chelates (Mirbollok et al. 2020). 

Crops that are commonly affected by iron deficiency when grown in calcareous soils include 

apple, blueberry, cherry, citrus, corn, grape, turf and pasture grasses, peach, pear, plum, quince, 

sorghum, soybean, and strawberry (Álvarez-Fernández et al., 2006; Fernandez et al., 2006; 

Pestana et al., 2003; Zaiter et al., 1993; Pestana et al., 2011; Fernandez et al., 2008). 

Kazemi (2014) and Rashid (2018) reported that strawberry belongs to the Rosaceae family. It 

is one of the most delicious, delicate flavored, refreshing, and attractive red fruit of the world. 

It has bioactive compounds including vitamin C, E, b-carotene and phenolic compounds 

(phenol acids, flavan-3-ols, flavonols, and anthocyanins), folate and potassium, and is relatively 

low in calories. The aim of this study was to determine effects of iron and zinc chelates on 

macro and micronutrients in strawberry.  
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MATERIAL AND METHODS 

This experimental study was carried out with the application of four different doses (0, 75, 150 

and 225 mg per plot having 15 plants) of iron and zinc to soil in a randomized factorial 

experimental design with three replications in 48 plots at the Experimental Field of Agricultural 

Faculty in Van Yüzüncü Yıl University, Van-Turkey. Ferrichel including 6% Fe, and Zintrac 

including 7% Zn were used as iron and zinc fertilizers, respectively. There were 15 strawberry 

(Fragaria ananassa) plants in each plot. Frigo seedlings were planted with a planting spacing 

of 1.0x0.5 m. During the development period, the necessary cultural processes (irrigation, 

fertilization, weed removal) were carried out regularly.  

Some physical and chemical soil properties of the field were determined in soil samples taken 

from 0 – 20 cm depth as follows: particle size distribution by Bouyocous hydrometer method 

(Bouyoucous, 1951); lime content by Scheibler Calsimeter, soil reaction (pH) in 1:1 (w:v) 

soil:water suspension by pH meter and soil salinity by EC meter in the same suspension; organic 

matter content by Walkley-Black method, exchangeable cations by ammonium acetate 

extraction; available phosphorus by Olsen’s method. The available Fe, Zn, and Cu were made 

by using AAS (Themo ICE 3000 series) with a DTPA-TEA extraction solution recommended 

for calcareous soils (Kacar, 1994).  

Plant analyses were done as fallow; total nitrogen (N) by Kjeldahl method, phosphorus by 

vanadomolibdo phosphoric method, iron, zinc, cooper, manganese, potassium, magnesium, and 

calcium in wet digestion by atomic absorption spectrophotometer (Themo ICE 3000 series) 

(Kacar and Inal, 2008). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Some physical and chemical properties of the experimental soil are given in Table 1. 

Table 1. Some physical and chemical properties of the experimental soil 
Depth  Sand  Silt  Clay  

pH 
EC  Lime  Organic Mater   P K  Fe Cu  Zn 

% %  mg kg-1 

0-20 cm 62 15 23 7.2 0.067 6.40 2.03  2.04 459 0.23 0.82 0.58 

 

The experimental soil was found as sandy-clay-loamy textured, in neutral reaction, non-saline, 

limely and insufficient in terms of organic matter, phosphorus, iron and zinc contents (Table 

1). 

The results of statistical analysis belong investigated parameters were given in Table 2 and 

Table 3. 
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Table 2. The results of variance analysis about effects of iron and zinc applications on the macro 

nutrient contents of strawberry 

Source  Df 
K Ca Mg N P 

MS F MS F MS F MS F MS F 

Block  2 0.057 0.30 ns 0.051 1.14 ns 0.0046 0.92 ns 0.0005 0.05 ns 10996 0.59 ns 

Fe  3 0.469 2.41 * 0.108 2.41 * 0.0239 4.79** 0.0594 6.26** 490039 26.39** 

Zn  3 0.089 0.46 ns 0.011 0.26 ns 0.0634 12.69** 0.1176 12.43** 813073 43.79** 

FexZn 9 0.699 3.59 ** 0.170 3.81 ** 0.0163 3.28** 0.1814 19.17** 183001 9.85** 

Error  30 0.194  0.045  0.0049  0.0095  18569  

*: P<0.05, **: P<0.01, ns: non significant 

 

Table 3. The results of variance analysis about effects of iron and zinc applications on the 

micronutrient contents of strawberry 

Source  Df 
Fe Cu Zn Mn 

MS F MS F MS F MS F 

Block  2 2398 2.79 ns 4.171 3.39* 6.578 2.87 ns 535 0.92 ns 

Fe  3 14485 16.82** 8.146 6.64** 84.072 36.76** 33339 57.52** 

Zn  3 28877 33.53** 0.841 0.65 ns 15.815 6.91** 1661 2.87 ns 

FexZn 9 12636 14.67** 10.841 8.87** 16.883 7.38** 2808 4.85** 

Error  30 862  1.223  2.287  579  

*: P<0.05, **: P<0.01, ns: non significant 

 

As it was shown in Table 2, 3, 4 with increasing iron applications, significant (P<0.01) increases 

were obtained in the iron, magnesium, and nitrogen contents of the strawberry leaves. The iron 

applications over 75 mg per plot dose leaded to significant (P<0.01) an decrease in phosphorus 

content compared to 75mg per plot dose application. The increasing zinc doses significantly 

(P<0.01) increased zinc and nitrogen contents. The means of phosphorus, magnesium, and 

manganese contents significantly (P<0.01) decreased by increasing zinc doses. 
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Table 4. The means of macro and micro nutrient contents obtained in different iron and zinc  

applications 

Treatments  
Fe  Cu  Zn  Mn  P   K  Ca  Mg  N  

mg kg-1 % 

Iron, mg per plot 

0 179 b 9.38 a 13.35 b 305 a 2493 c  2.408 b 1.828 a 0.509 ab 1.358 ab 

75 172 c 8.98 a 12.68 b 207 b 2952 a 2.823 a 1.677 ab 0.494 b 1.260 c 

150 231 a 7.69 b 17.20 a 194 b 2574 bc 2.432 b 1.616 b 0.451 b 1.330 bc 

225 241 a 7.89 b 10.93 c 200 b 2614 b 2.446 b 1.641 b 0.559 a 1.430 a 

Lsd (0.05) 24 0.92 1.26 20 114 0.367 0.176 0.059 0.081 

Zinc, mg per plot 

0 185 bc 8.78 11.87 b 243 a 2936 a  2.419  1.714  0.582 a 1.237 c 

75 167 c 8.34 13.71 a 218 b 2673 b 2.619 1.646 0.408 c 1.464 a 

150 278 a 8.63 14.35 a 219 b 2716 b 2.569 1.710 0.526 ab 1.298 c 

225 194 b 8.20 14.25 a 225 ab 2308 c 2.502 1.692 0.498 b 1.380 b 

Lsd (0.05) 24 0.92 1.16 20 114 0.367 0.176 0.059 0.081 

a, b, c ; values followed by the different letter are significantly different 

 

Increasing iron doses increased iron, phosphorus, potassium, magnesium, and nitrogen contents 

of the strawberry leaves. The highest iron means were obtained as 241 mg kg-1 in 225 mg per 

plot iron doses. Compared to the control, the highest means were obtained as 0.559 %, 1.430 

% for magnesium and nitrogen contents in 225 mg per plot iron applications respectively. With 

iron applications in copper, zinc, manganese, calcium contents decreased, and potassium 

content increased. Although these changes did not found significant statistically they were in 

different groups compare to control according to Duncan’s multiple range test. While the lowest 

copper, manganese and calcium contents were found as 7.69 mg kg-1, 194 mg kg-1, and 1.616 

% in 150 mg per plot iron doses the lowest zinc content was in 225 mg per plot iron dose as 

10.93 mg kg-1. The highest phosphorus mean was obtained as 2952 mg kg-1 in 75 mg per plot 

iron dose while the phosphorus contents shown decreasing trend over 75 mg per plot iron dose. 

Similarly increasing zinc doses increased zinc contents in strawberry leaves. Compared to the 

control, the highest zinc means were obtained as 14.35 and 14.25 mg kg-1 in 150 and 225 mg 

per plot zinc applications respectively. Nitrogen and potassium contents of leaves also increased 

by increasing zinc doses. The highest nitrogen and potassium contents were determined as 

1.464 % and 2.619 % in 75 mg per plot zinc doses. Compared to the control, the iron means 

were increased by zinc applications except 75 mg per plot zinc dose. Increasing zinc doses 

decreased copper, manganese, phosphorus, and magnesium content. While the lowest means 

for copper and phosphorus were determined as 8.20 mg kg-1 and 2308 mg kg-1 in 225 mg per 

plot zinc doses the lowest manganese and magnesium contents were in 75 mg per plot zinc 

applications as 218 mg kg-1 and 0.408 % respectively (Table 4, Figure1, 2).  
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Figure 1. The effects of increasing zinc and iron applications on the macro nutrient contents of strawberry 
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Figure 2. The effect of increasing zinc and iron applications on the micronutrient contents of strawberry 
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In this study increasing doses of iron and zinc chelates increased iron and zinc contents of 

strawberry leaves.  

Consistent with our results, a few research have been carried out involving iron nutrition using 

iron chelates in grape (Gorelov et al. 1987), in soybean by foliar application (Rodríguez-Lucena 

et al. 2010) and in strawberry (López-Rayo, 2013) with satisfactory results. 

It was reported that some of the physiochemical properties of ions such as diameter and valence 

affect their uptake by plant roots. Studies have indicated that synthetic chelates such as Zn-

EDTA, Zn-DTPA have larger molecular size than free-metal cations (Marschner 2012; Liu et 

al. 2019). 

Chelates, such as EDTA and DTPA, increase plant metal uptake by trapping ions such as Zn, 

and releasing them slowly so that they become available for plant use in a timely manner (Zhao 

et al. 2019a, b). 

In this study, the irregular increases and decreases in the phosphorus content with increasing 

iron doses, and the irregular increases and decreases in the iron content with increasing zinc 

doses may be due to plant growth and metabolism. It is known that root nutrient uptake depends 

on different mechanisms and these mechanisms are controlled by different factors (Mohr and 

Schopfer, 1994).  

It was thought that the decreases in copper, zinc, and manganese contents of strawberry leaves 

with increasing iron doses were due to the antagonistic effects between nutritional elements. 

Similarly, decreases in copper, manganese and phosphorus contents with increasing zinc doses 

have been attributed to antagonistic effects between the nutrients reported by the researchers 

(Bergman, 1992; Marschner, 1995).   

 

CONCLUSION 

Profitable strawberry production needs careful attention to many cultural practices, including 

nutrient management. To achieve the best performance of strawberry plants, issues 

accompanying soil types, plant genotypes, and environmental factors must also be taken into 

consideration.  
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ÖZET 

Cizre'nin tarihi M.Ö. 4000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Gutiler, Akadlar, Babiller, 

Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, 

Büyük Selçuklular, Zengiler, Lûlû’lar, Moğollar, Cizre Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler ve 

Osmanlıların hâkimiyetinde bulunan Cizre, bölgenin askeri, ticari ve siyasi bir merkezi olma 

özelliği taşımıştır. Bu özelliğinden dolayı Cizre'de bir çok medeniyetten kalan tarihi eserler 

bulunmaktadır. Bu eserlerin ortak özelliği bölgede yaygın şekilde bulunan yüksek dayanım ve 

dayanıklılığı ile bilinen bazalt kayaçlardan oluşmasıdır. Cizre'de düz arazilerde Alem 

Dağı’ndan yayılan Kuvaterner yaşlı bazaltlar tarımsal faaliyetlerin yapılmasına engel olmuştur. 

Günümüzde bazalt kayaçların kullanım alanları genişlemiştir. Bu çalışmanın amacı bazalt 

kayaçların mimari ve inşaat sektöründe kullanım alanları ile ilgili çalışmaları sunmaktır. 

Anahtar kelimeler: Cizre, bazalt, yerel mimari, bazalt yapı malzemesi  
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EVALUATİON OF BAZALT BELONGİNG TO CİZRE REGİON İN THE 

CONSTRUCTİON SECTOR 

 

 

 

ABSTRACT 

Cizre's history goes back to BC. It dates back to 4000 years ago. Cizre, which was under the 

rule of Gutians, Akkadians, Babylonians, Assyrians, Medes, Persians, Romans, Sassanids, 

Umayyads, Abbasids, Hamdanis, Mervanis, Great Seljuks, Zengids, Lulus, Mongols, Cizre 

Principality, Akkoyunlus, Safavids and Ottomans, was the military of the region. It was a 

commercial and political center. Due to this feature, there are historical artifacts from many 

civilizations in Cizre. The common feature of these artifacts is that they are composed of basalt 

rocks, which are widely known for their high strength and durability in the region. Quaternary 

aged basalts spreading from Alem Mountain on flat lands in Cizre prevented agricultural 

activities. Today, the usage areas of basalt rocks have expanded. The aim of this study is to 

present studies on the usage areas of basalt rocks in the architectural and construction sector. 

Keywords: Cizre, basalt, traditional architecture, basalt building material 
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1. GİRİŞ 

Şırnak ilinin sınırları içerisinde yer alan Cizre'nin tarihi M.Ö. 4000 yıl öncesine kadar 

dayanmaktadır. Gutiler, Akadlar, Babiller, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Sasaniler, 

Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, Zengiler, Lûlû’lar, 

Moğollar, Cizre Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlıların hâkimiyetinde bulunan 

Cizre, bölgenin askeri, ticari ve siyasi bir merkezi olma özelliği taşımıştır. Bu özelliğinden 

dolayı Cizre'de bir çok medeniyetten kalan tarihi eserler bulunmaktadır. Bu eserlerin ortak 

özelliği bölgede yaygın şekilde bulunan yüksek dayanım ve dayanıklılığı ile bilinen bazalt 

kayaçlardan oluşmasıdır.  

1.1. Cizre'de Bazalt eserler 

Cizre iç kale içinde Dağ Kapı mahallesi’nde yer alan kentin sembol eserlerinden olan Kırmızı 

Medrese (Medrese Sor) (Şekil 1) batı duvarı büyük boyutlu bazalt taşlarından yapılmış sur 

duvarının üst bölümünde yükselecek şekilde konumlandırılmıştır. Diğer belirgin özellikleri ise 

temel seviyesinden itibaren beden duvarlarında ve örtü sisteminde inşa malzemesi olarak 

kırmızı tuğla kullanımı, dikdörtgen formdaki açık avluyu dört yönden çevreleyen revakların 

kuruluşu ve bu revakların kemer biçimleridir. Kırmızı Medrese Cizre’de tamamıyla tuğla 

malzeme ile inşa edilmiş tek yapıdır (Şengül 2014). 

  
Şekil 1. Kırmızı Medrese 

      

Cizre kent merkezi Dağkapı Mahallesi Dursun sokakta yer alan 19.yy Osmanlı eseri olan 

Mehmet Ağa Kasrı (Şekil 2), avlulu, iki eyvanlı, iki katlı ve düz dam örtülü olarak inşa 

edilmiştir. Tarihi Kasr ve İç Kaleye bağlı tarihi surlar (Şekil 3), işlenmiş bazalt kayaç ve kalker 

ile birlikte yığma duvarlarda, kemerlerde, sövelerde moloz veya işlenmiş olarak sıklıkla 

kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Tarihi Cizre Mehmet Ağa Kasrı 

 
Şekil 3. Cizre Bırca Belek Yerleşkesi İç Kale 

 

1.2. Cizre'deki bazalt kayaçlar 

Bazalt kayaçlar Cizre'de 20 km’lik alanda geniş yaygılar oluşturur. Yaygılı şekilde yer alan 

bazalt, Midyat 'ta yer alan ve Alem Dağı’ndan yayılan Kuvaterner yaşlı bazaltlar olması 

muhtemeldir (ŞEMP 2018). İdil ilçe merkezinin yakın güneyinde yer alan Alem Dağı volkanik 

çıkış merkezi gibi görünmekte ve buradan kuzeye, güneye, doğuda Cizre ilçesi yakınlarına ve 

Suriye topraklarına kadar genç bazalt lavları yayılmıştır. Bazaltların yüksek basınç ve eğilme 

dayanımının yanı sıra darbe, aşınma, sürtünme gibi yüksek dayanıklılık'a (durabilite) sahip 

olduğu bilinmektedir. Büyük rezervlere sahip olan bu bazaltlar, kaplama taşı, yapıtaşı, kırmataş 

ve hazır beton katkısı olarak kullanılabilecek niteliktedir ( Erkan 1995, Işık 2003).  

Cizre bölgesinde düz  arazinin bazalt kaplı olması tarımsal faaliyetler için engel 

oluşturmaktadır. Cizre'de bazalt kayaçların düz araziye yayılışı  Şekil 4'te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.  Bazaltın Cizre Kuştepe Mevkiinde yayılışı 

 

2. BAZALTIN KULLANIM ALANLARI 

Bazalt yüksek dayanımı ile ön plana çıkan gözenekli (dişi) ve gözeneksiz (erkek) (Şekil 5) 

olmak üzere iki yapıya sahip koyu gri ve siyah renkli volkanik bir kayaç türüdür. Bazaltının 

aşınmaya karşı göstermiş olduğu yüksek direnç, iletkenliğinin zayıflığı ve asite karşı 

dayanıklılığı nedeni ile yapılarda yaygın şekilde kullanılmasına neden olmuştur (Erkan 1995, 

Işık 2003). Gözenekli bazalt gözeneksize göre daha kolay şekil verilen özellikte olup genellikle 

özgün mimari projelerde, taşıyıcı olmayan ara duvarlarda, yol ve kaldırım döşemesi, bordur taşı 

gibi  kullanım alanları mevcuttur. Özellikle siyah renkli bazaltın kalker ile beraber cephe 

kaplamalarında kullanılması geleneksel mimari yapılarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Gözeneksiz bazalt ise yüksek mukavemete sahip olup daha çok taşıyıcı elemanlarda yığma taş, 

temel, sütun kolon, kemer, zemin kaplamaları, sövelerde, parke taşı kullanımı gibi eski 

yapılardan günümüze geniş kullanım alanı vardır. Ayrıca kırma taş olarak, hazır beton ve beton 

travers yapımında da tercih edilmektedir (Erkan 1995, Işık 2003). 

 
Şekil 5. Gözenekli ve gözeneksiz işlenmemiş bazalt 
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Diyarbakır Karacadağ bölgesindeki gözenekli ve gözeneksiz bazalta ait fiziksel ve mekanik 

değerler Çizelge 1.'de gösterilmiştir (Karaaslan 2001) . 

Çizelge 1. Gözenekli ve gözeneksiz bazalta ait fiziksel ve mekanik değerler 

  

 

2.1. Cam, Seramik ve İzolasyonda kullanımı 

Ribbe metodu ile 1300-1500 0C derecede eritilerek kalıplara dökülerek soğutulan bazalt ilk 

halinden daha homojen bir yapıda yüksek çekme ve basınç dayanıma sahip, elektrik direnci ve 

yalıtımı daha yüksek bir hal almaktadır. Bu metod ile üretilen bazalt yüksek gerilime maruz, 

izolasyon gerektiren mekanlarda tercih edilmektedir (Acar 2002). 

Bunların yanında; cam seramik ve mineral tabanlı yalıtım sistemlerinde, ev ısıtmasında, bahçe 

dekorasyonlarında, taş yünü üretiminde, gemi ve denizlerde inşa edilen yapıların duvar 

yalıtımları ve döşeme işlerinde, yangın çıkış kapılarında, kazan dairelerinde, klima ve baca 

malzemeleri ve kanallarında, duvar modüllerinde, tank depolarında ve tavan izolasyonlarında 

da kullanılabilmektedir (ŞEMP 2018). 

2.2. Betonda kullanımı 

-Elyaf olarak kullanımı 

Beton malzemelerin mekanik davranışının artırılması ile ilgili çalışmada bazalt kayaçlardan 

elde edilen bazalt liflerin (Şekil 6) çimento hacminin %1'i oranında ilave edilmesi ile basınç 

dayanımda % 2,16 çekme dayanımında % 16,46 oranında iyileştirildiği rapor edilmiştir 

(Günaydın ve Güçlüer 2018). Ancak benzer amaç için kullanılan çelik lif ve polimer lif 

katkıların bazalt liflere göre mekanik etkilere katkısı daha yüksek olmuştur (Çamkerten 2020).  

 Gözenekli (Dişi) Gözeneksiz (Erkek) 

Yoğunluk (kg/m3) 2852 3300 

Isıl iletkenlik (W/mK) 1,143 1,365 

Özgül ısı kapasitesi (J/kgC) 924 1013 

Isı yayılma (m2/S) 5,42*10 4,72*10 

Su emme oranı (%) 4,12 1,72 

Basınç dayanımı (Mpa) 35,50 55,50 

Çekme dayanımı (Mpa) 2,30 4,00 

Aşınma yüzdesi (%) 3,10 2,20 
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Şekil 6. Bazalt elyaf (24 mm) 

 

-Agrega olarak kullanımı 

Bazalt kayaçlar SiO2( silikat) miktarı yüksek bir kayaç türüdür. Silikat çimentodaki alkali 

bileşenler ile tepkimeye girerek ‘’Beton Kanseri’’ diye adlandırılan ‘’Alkali-Silika 

reaksiyonuna (ASR)’’ sebep olarak beton yüzeyinde zamanla kılcal çatlaklar oluşturur. Bu 

çatlaklar betonda dayanım ve dayanıklılık (servis ömrü) kaybına neden olmaktadır. 

ASR jelin betonda oluşturduğu çatlakaların SEM (Elektron manyetik mikroskop) görünütüsü 

Şekil 7a,b,c de yüzeyde oluşturduğu çatlak Şekil 7d de gösterilmiştir. 

 
Şekil 7. ASR çatlağı 

 

Bazalt kayacın ASR’ye neden olmadan beton agregası olarak kullanılabilmesi için silikat 

miktarının %50 düşük olması gerekmektedir. 

ASR nin oluşumu aşağıdaki denklem (1) ve (2) deki gibidir : 

H0.38 SiO2.19 + 0.38NaOH   →    Na0.38 SiO2.19 + 0.38H2O                     (1) 

Reaktif silis + Alkali         →      Alkali Silika Jel + Su   

Na0.38 SiO 2.19 + 1.62NaOH + 0.38H2O  →  2Na+ H2SiO2-
4                     (2) 

Alkali Silika Jel + Alkali + Nem     →          Alkali Silika Hidrat Jel (Genişleme)  
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Hazır beton sektöründe agrega olarak kullanılması ile ilgili çalışmada Diyarbakır bazaltının 

bazik özellikte olduğu mekanik deneyler sonucunda beton dayanımını ve dayanıklılığını 

artırdığı,  Elektron manyetik mikroskop (SEM-EDS) ve X-ışını enerji dağılımlı spektroskopisi 

(XRD) analizleri ile de ASR’ye neden olmadığı ortaya konmuştur (Doğruyol ve Karaşin 2016).  

Bazaltın beton sektöründe kullanılmasıyla akarsu kenarlarından alınan agregaların önüne 

geçilmesi, akarsu ve dere yataklarının bozulması engelleneceği gibi bazalttan temizlenen 

arazilerin tarıma açılmasına da fayda sağlayacaktır. Beton sektöründe kullanılan dere agregası 

nehir yataklaında ciddi tahribatlar oluşturmaktadır. Diyarbakır ve Batman il sınırları içerisinde 

Dicle Nehrine ait Google Earth'ten alınan görüntüler tahribatın boyutunu ortaya koymaktadır. 

Diyarbakır il sınırlarında Dicle Nehir yatağındaki tahribat 2012 - 2020 yıllarına ait iki fotoğrafta 

Şekil 8'de açıkça görülmektedir.  

 

 
Şekil 8. Diyarbakır il sınırlarında Dicle Nehir yatağındaki tahribat 

 

3. SONUÇ 

Bazalt dünyada ve Türkiye de çok bulunmasından ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle yapı 

malzemesi olarak birçok alanda bazalttan faydalanılmıştır. 

Bazaltın sert yapısı, kolay şekil alabilmesi, sıcaklığa ve değişen hava koşullarına dayanıklılığı 

bazaltın tarih boyunca kullanımını süreğen kılmıştır. Bu özelliklerinden dolayı günümüzde de 

taşıyıcı veya taşıyıcı olmayan birçok mimari yapıda bazaltın değerlendirilmesi önemlidir.  

Bazaltın dünyada yaygın şekilde kullanılan yapı malzemesi olan betonda, agrega veya lif 

şeklinde kullanılması betonun mekanik değerlerini iyileştirdiği ile ilgili çalışmalar yer 

almaktadır.  

Bazaltın kullanım çeşitliliğinin artırılması katma değer katacağı gibi nehir ve dere yataklarından 

çekilen agregalara alternatif olarak kullanılması çevre tahribatının önlenebileceği, Cizre ve yine 

birçok bölgede düz arazilerde yaygılı şekilde bulunan bazalttan temizlenerek tarımsal 

faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlayacaktır.   
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ÖZET 

Yapılar bir yandan barınma ihtiyacını karşılarken diğer bir yandan yapı üretiminde kullanılan 

malzemelerin temini, işlenmesi ve nakliyesi gibi evreler göz önüne alındığında yapıların 

kaynak ve enerji tüketimi ile atık oluşumunda küresel ölçekte sorunlara neden oldukları 

görülmektedir. Özellikle son yıllarda inşaat sektöründe yapı malzemelerinin üretiminde ve 

kullanımında harcanan bu yüksek enerjinin yol açtığı küresel ısınma sorunu tüm dünyada ciddi 

bir tehdit haline gelmiştir. Bu bağlamda düşünüldüğünde günümüze kadar gelebilmiş 

geleneksel yapılarda kullanılmış olan geleneksel yapı malzemelerine ilgi artmıştır. Bu 

malzemelerin düşük enerji harcayarak üretilmeleri ve uygulandıkları yapıların çevreci, doğa 

dostu ve ekonomik oluşu günümüzde dahi cazibelerini arttırmaktadır. Bununla birlikte mekanik 

olarak zayıf olması, kırılgan olması ve ağır olması gibi zayıf yönlerinin geliştirilmesi 

konusunda birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda geliştirilen 

alker (alçı-kireç) malzemesi önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada da alker malzemesinden ve 

öneminden bahsedilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Alker, Toprak Yapılar, Kerpiç, Geleneksel Yapılar 
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IMPROVEMENT OF SOIL STRUCTURES 

 

 

ABSTRACT 

While the buildings meet the need for shelter, on the other hand, considering the stages such as 

the supply, processing and transportation of the materials used in building production, it is seen 

that the buildings cause problems on a global scale in terms of resource and energy consumption 

and waste generation. Especially in recent years, the problem of global warming caused by this 

high energy spent in the production and use of building materials in the construction sector has 

become a serious threat all over the world. Considering in this context, the interest in traditional 

building materials, which have been used in traditional buildings that have survived until today, 

has increased. The production of these materials with low energy consumption and the 

environmental, nature-friendly and economic nature of the structures they are applied to 

increase their attractiveness even today. However, many studies have been made and continue 

to be done on the development of weaknesses such as being mechanically weak, being fragile 

and being heavy. alker (gypsum-lime) material developed in this context has an important place. 

In this study, the alker material and its importance are mentioned. 

Keywords: Alker, Soil Structures, Adobe, Traditional Buildings   
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1.GİRİŞ 

Toprak yapılar insanoğlunun var oluşundan barınma ihtiyacını karşılamak için seçmiş olduğu 

ve günümüze kadar halen yaygın olarak kullanılan yapı çeşididir. Geçmişten günümüz toprak 

yapılar az katlı inşa edildiği gibi çok katlı apartman olarak ta inşa edilmiş olup tapınak ve kutsal 

alanlarda da kullanılmıştır. 

Toprak yapılar genellikle kerpiç olarak bilinir ve killi toprak, su ve saman karışımının güneşte 

kurutulması ile oluşan yapı malzemesidir. Toprak yapılar ekonomik olmasının yanı sıra sağlıklı 

ve doğal ısı yalıtım özelliğine sahiptir (Özgünler 2017). 

Ancak kerpicin mekanik performansı betonarme yapılara nazaran çok düşük kalmaktadır.  

Geçmişten günümüze bu denli çok kullanılan sağlıklı ve ekonomik yapı malzemesi olan toprak 

yapıların fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve özellikle az katlı yapılarda 

uygulanabilirliğinin arttırılması deprem dayanımı ve ekonomiklik açısından önemlidir. 

(Özgünler ve Gürdal 2012). 

Ülkemizde Kırsal kesimlerde yaygın kullanılan kerpiç yapılar ağır oldukları için deprem 

bölgelerinde olumsuz etkilenmektedir ve dinamik yük etkisinden göçmeler yaşanmaktadır. 

Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018)’e göre de her türlü taş, toprak ve kerpiç 

yığma yapıların inşası uygun görülmemiştir. Bundan ötürü toprak yapıların geliştirilmesi 

mekanik özelliklerinin artırılması ve hafifletilmesi yönünde çalışmalar vardır (Perker ve Akkuş, 

2019). Orta Mali’de geçmişi 13. yy.’a dayanan topraktan yapılmış son halinin 1907 yılına 

dayanan Cenne camii (Şekil 1), 1988'de UNESCO tarafında Dünya Miras Listesine eklenmiştir. 

Her yıl rüzgâr ve yağmurun yaptırdığı aşındırma sonucu bütün yerel halk camiyi çamurlarla 

sıvama yaparlar ve bu da mantolama görevi görür (Bedaux vd. 2003).  

 

 
Şekil 1. Cenne Ulu Camii 

 

İran’ın güneydoğusunda yer alan Bam şehri tamamı kerpiç ’ten inşa edilmiş olması ile dikkat 

çekmektedir (Şekil 2). Şehrin merkezinde yer alan Bam kalesi 12. yy. inşa edildiği tahmin 

edilmektedir Kale 1850 yılında depremde büyük hasar görmüştür. 1993 yılında UNESCO 
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tarafında Dünya Miras Listesine eklenen Bam kalesi, 2003 yılında Bam merkezli Mw= 6,6 

büyüklüğündeki depremde şehir ve kalesi büyük yıkım yaşamıştır (Türkdemir vd. 2005). 

Deprem öncesi Bam kalesi Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Tamamı kerpiç olan İran’ın Bam şehri 

 
Şekil 3. Bam Kalesi 

 

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Alker olarak adlandırılan alçı katılması ile dayanımı arttırılan kerpiç yapı malzemesi önemli bir 

yere sahiptir. 1976 yılında İTÜ’de Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu tarafından önerilen 1980 yılında 

da mekanik özellikleri yayınlanan ve alker (alçılı kerpiç) adıyla adlandırılan toprak yapı 

üzerinde geliştirme çalışmaları mevcuttur. 

Ana malzemesi killi toprağın oluşturduğu alkere dayanım ve dayanıklılığı artırmak için alçı, 

kireç, çimento gibi bağlayıcı malzemelerin eklenmesi yansıra uçucu kül gibi puzolanik özellik 
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gösteren mineral katkıların eklenmesi de olumlu katkı sağlayacağını Ruhi Kafescioğlu 

tarafından belirtilmiştir (Kafescioğlu2016). 

Alker üretimi için toprağın cinsi çok önemlidir. Alker için ana malzeme olan killi toprağın 

yeteri kadar kil içerdiğini şu şekilde anlayabiliriz (Şekil 4); 

Kuru halde 80 cm yükseklikten atıldığında dağılmayan (Şekil 4a), 

Silindir hale getirilen toprağın kopmadan kaldırılabilir olması (Şekil 4b), 

Elinizde top haline getirdiğiniz toprağın elinizi yıkarken zor temizlenmesi yeterince kil 

içerdiğinin belirtisidir (Kafescioğlu 2018). 

 

 
                    a                                                                      b 

Şekil 4. Killi toprağın anlaşılması 

 
Şekil 5. Silindir olarak üretilmiş alker numuneler 

 

Şekil 4’te gösterilen killi toprağın alçı ve kireç katılarak Şekil 5’ te gösterilen silindir kalıba 

yük uygulayarak kalıba yerleştirilmiştir. 
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Geleneksel kerpiç, katkısız toprak ve alker numunelerin fiziksel ve mekanik değerleri 

karşılaştırmalı olarak Çizelge 1’de gösterilmiştir (Kafescioğlu 2016). 

Çizelge 1. Malzemelerin fiziksel ve mekanik değerleri 

 

Ruhi Kafescioğlu çalışmasında killi toprağın %10 alçı ve %5 kireç karışımı ile elde edilen alker 

malzemenin geleneksel kerpice oranla malzeme dayanımını %320’ den fazla artırdığı gibi birim 

hacim ağırlığını yaklaşık %25’ e kadar düşürdüğünü rapor etmiştir (Şekil 6). Alkerin basınç 

dayanımı geleneksel kerpice göre bu denli yüksek olması kerpiç yapılar için uygun görülen 50 

cm genişliğindeki taşıcıyı duvarların 45 cm genişliğine düşürülebilmesine olanak sağlamaktadır 

(Kafescioğlu 2018). 

  

 
Şekil 6. Alker ve katkısız toprağın geleneksel kerpice göre değişimi 

 

Kerpiç olarak adlandırılan toprak yapının alçı ile iyileştirilmesi ile edilen alkerin kerpice oranla 

su ve rutubete karşı dayanıklı olduğu mekanik deneyler sonucunda basınç dayanımının arttığı 

belirlenmiştir (Kafescioğlu 2016). 

Amerikalı kimyacı Harris Lowenhaupt, 1992’de Türkiye’de üretilen patent alınmamış bir 

malzeme olduğunu belirttiği alker karışımına bir piriz geciktirici katarak, piriz süresinin 

uzamasını sağlamıştır. Hazır beton gibi, bir merkezde ürettiği ve “Cast Earth” adını verdiği 
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Elastisi Modulü (MPa) 550 7777 8980 8480 
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malzemenin patentini almıştır. Şekil 7’de gösterildiği üzere hazır beton gibi şantiye dışında 

üretilen malzeme sahada pompalanabilir halde blok duvar olarak dökülebilmektedir 

(Kafescioğlu 2016). 

 

 
Şekil 7. Modern toprak yapılar 

 

 

3.SONUÇ 

Toprak yapıların geçmişten günümüze barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile en çok 

kullanılan yapı tipi olduğuna fakat zayıf yönlerinin olduğuna ve bunlardan dolayı TBDY 

2018’de toprak, kerpiç yapılara için verilmediği görülmektedir. 

Toprak yapıların geri dönüştürülebilir çevreci, sağlıklı, ekonomik oluşu gibi avantajları göz 

önüne alındığında toprak yapıların zayıf yönlerini çeşitli bağlayıcı malzemeler kimyasal ve 

mineral katkılar ile güçlendirilebileceği, yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu bağlamda 

toprak yapının dayanımın artırılması ile kütlece kullanımının düşürülebileceği, böylelikle daha 

ince yığma duvar örülmesine olanak sağlanarak yapı hafifletilmiş olacağı sonucuna da 

varılmıştır.  

Tüm bunların ışığında toprak yapıların geliştirilmesine ve alçı-kireç katkılı alker malzemesinin 

geliştirilmesine destek olunmalı ve bu alanda yapılan çalışmalar arttırılmalıdır. 
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ÖZET 

Dünya nüfusunun her geçen gün hızla artması, gıda ihtiyacına da olan ihtiyacın ve arz’ını 

arttırmaktadır. Tarımın arz’ı karşılayacak ve herkesin ulaşabileceği fiyatlarda talep üretmesinin 

önemi de artmaktadır. Tarımsal mekanizasyon, tarım faaliyetlerinde ki en önemli girdilerden 

biri olması ve doğru mekanizasyonun seçilmesi; kıt tarım alanlarının verimli değerlendirilmesi 

yönüyle önemlidir. Teknolojinin gelişmesinden faydalanarak tarımda verim artışının sağlandığı 

ve girdi maliyetlerinin azaltıldığı bilinmektedir. Tarımsal mekanizasyonun teknolojiden fayda 

sağlayarak doğru bir şekilde ve düşük maliyetler ile gelişmesi, tarım alet ve makinalarının 

imalat maliyetlerinin de düşmesini sağlar. Teknolojik gelişmelerin tarım alet ve makinalarına 

doğru ve düşük maliyetlerde aktarılmalıdır. Bu amaçla üretimi yapılan tarım alet ve makinanın 

imalatında, teknolojik seviyenin belirlenmesi gerekir. İmalatın teknolojik olarak yapılmak 

istenen yenilik için uygunluğunun bulunması için ön basamaktır. Tarım alet ve makina imalatı 

yapan işletmelerin genel olarak orta ve küçük işletmelerden oluşması, tarım alet ve makinaların 

kar marjlarının düşük olması, yapılıcak olan teknolojik yeniliğin kısıtlanmasına neden 

olmaktadır. Bildiride tarım alet ve makina imalatında bulunan işletmeler ve tarımsal 

mekanisazyon araçlarının teknolojik seviyesini belirleme ve yenilikler için yapılıcak olan 

araştırmalara rehber olacaktır. Ayrıca teknolojik seviye belirleme yöntemleri üzerine yapılıcak 

olan çalışmalara kaynak olması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler; teknolojik seviye, Tarım Alet Ve Makina İmalatı, Tarımsal 

Mekanizasyon, Teknolojik Seviye Belirleme 
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THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGICAL LEVEL IN THE MANUFACTURING 

OF AGRICULTURAL TOOLS AND MACHINERY AND TECHNOLOGICAL 

LEVEL DETERMINATION METHODS 

 

 

ABSTRACT 

The rapid increase in the world population day by day increases the need and supply of food. 

The importance of agriculture to meet the supply and produce demand at prices accessible to 

everyone is also increasing. Agricultural mechanization, being one of the most important inputs 

in agricultural activities and choosing the right mechanization; It is important in terms of 

efficient utilization of scarce agricultural lands. It is known that by making use of the 

development of technology, productivity increase in agriculture is ensured and input costs are 

reduced. The development of agricultural mechanization with low costs by utilizing technology 

ensures that the production costs of agricultural tools and machinery are reduced. Technological 

developments should be transferred to agricultural tools and machinery accurately and at low 

costs. For this purpose, it is necessary to determine the technological level in the production of 

agricultural tools and machinery. It is the preliminary step to find the suitability of the 

production for the innovation desired to be made technologically. The fact that the enterprises 

engaged in the production of agricultural tools and machinery are generally composed of 

medium and small enterprises, the low profit margins of agricultural tools and machinery cause 

the restriction of the technological innovation to be made. In this paper, it will be a guide for 

the enterprises in the production of agricultural tools and machinery and the researches to be 

done for determining the technological level of agricultural mechanization tools and 

innovations. In addition, it is aimed to be a source for studies on technological level 

determination methods. 

Keywords; technological level, Agricultural Equipment and Machinery Manufacturing, 

Agricultural Mechanization, Technological Level Determination 
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1.GİRİŞ 

Dünya nüfusunun her geçen gün hızla artması, gıda ihtiyacına da olan ihtiyacın ve arz’ını 

arttırmaktadır. Tarımın arz’ı karşılayacak ve herkesin ulaşabileceği fiyatlarda talep üretmesinin 

önemi de artmaktadır. Tarımsal mekanizasyon, tarım faaliyetlerinde ki en önemli girdilerden 

biri olması ve doğru mekanizasyonun seçilmesi; kıt tarım alanlarının verimli değerlendirilmesi 

yönüyle önemlidir. Teknolojinin gelişmesinden faydalanarak tarımda verim artışının sağlandığı 

ve girdi maliyetlerinin azaltıldığı bilinmektedir. Tarımsal mekanizasyonun teknolojiden fayda 

sağlayarak doğru bir şekilde ve düşük maliyetler ile gelişmesi, tarım alet ve makinalarının 

imalat maliyetlerinin de düşmesini sağlar. 

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan birçok ülke kendi durumuna uygun stratejik belirli 

sektörleri korumaya alıp geliştirmeye, bu konuda kendine yeterli olmaya ve kalkınmaya 

çalışırken, diğer yandan gıda sektöründe kendi kendine yeterli hale gelmenin, hatta dünyada 

etkin olmanın yollarını araştırmaktadır. Tarım sektörü; ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, 

milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, 

sanayiye sermaye aktarması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunması, ödemeler 

bilançosu üzerindeki olumlu etkileri gibi nedenlerle vazgeçilemez ve stratejik bir sektördür. 

Günümüzde tarımsal girdilerden mekanizasyon alanında hızlı teknolojik gelişmeler 

yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin yakalanması ve daha yeni teknolojilerle eksiklerin kapatılması 

gerekmektedir. Aradaki farkların kapatılması ve yeni teknolojilerin edinimi sağlanması içinde 

teknolojik yeniliklerin doğru yapılması gerekir. Bunun için üretim yöntemlerinin 

değerlendirilmesi ve teknolojik olarak hangi seyide olunduğunun tespiti önemlidir. Bu 

çalışmada teknolojik seviyenin belirlenmesi ve teknolojik yeniliklerin yapılma yöntemlerini 

üzerine derleme yapılmıştır. 

 

2.TARIM ALET VE MAKİNALARININ ÖNEMİ 

Teknolojinin gelişmesi, teknolojik yeniliklerin yapılması ve sanayileşmede uygulanması 

sonucu tarım alet ve makinelerin gelişmesini sağlar. Gelişmiş mekanizasyon tarımın daha 

verimli ve efektif ürün alınmasını sağlayacaktır. 

Tarımsal ürünlerdeki ciddi değişikliği ilk olarak 18. yüzyılın sonlarına doğru başta traktör 

olmak üzere çok çeşitli alet ve makinelerin geliştirilmesi ile boyut değiştirmiştir. Günümüzde 

traktör ve tarım makineleri olmadan gerçekleştirilen bir tarımsal işlem yok denecek kadar azdır. 

Tarımsal üretimin artması ile birlikte gelişen ve çeşitlenen tarım makineleri imalat sektörü 

ülkemiz imalat sanayi içerisinde önemli bir yere sahiptir. 30 adedi traktör sektöründe olmak 

üzere 806 firmanın faaliyet gösterdiği sektörde ekimden hasada kadar 130 farklı makinenin 
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üretimi gerçekleştirilmekte ve 25000 kişiye doğrudan istihdam sağlanmaktadır (Ekonomi 

Bakanlığı, 2015).Tarımsal mekanizasyonun artması ile tarım ürünlerinin artması arasındaki 

bağı kurabilmemiz için Tarım Alet Ve Makine İmalat Sanayisinin önemli evreleri ile tarımsal 

üretim miktarlarını karşılaştırmamız gerekir. Tarım Alet Ve Makineleri İmalat Sanayisinin 

önemli evrelerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

 1914: Üretimde azalan insan işgücünü tamamlamak amacıyla, gümrüksüz ithalat 

uygulaması kapsamında, Almanya’dan bazı enerji ve iş makinaları alınmıştır. 

 1924: Tarım Bakanlığı tarafından 221 adet traktör ithali yapılmıştır.  

 1936: Tarım makinaları ile ilgili ilk resmi istatistikler yapılmıştır. 

 1944: Türkiye Zirai Donatım Kurumu kurulmuştur. 1949: ABD destekli Marshall 

yardım programı ile tarım makinaları varlığı artmıştır. 

 1954: Etimesgut(Ankara) Uçak Motoru Fabrikasında Türk Traktör Fabrikası 

kurulmuştur. 

 1979: İlk traktör ihracatı yapılmıştır. 

 2004: Traktör sayısı yaklaşık 1 milyon olmuştur. 

 2010: Türkiye makina ihracatında 22 alt sektör arasında tarım makinaları sektörü, 

ihracat miktarı değeri açısından 6. büyük sektör olmuştur. 

(Tarımsal Mekanizasyon I (Prof.Dr. Ercan Tezer, Prof.Dr. Alaettin Sabancı)) 

Tarımsal mekanizasyonun bu kırılma noktalarında, tarım alet ve makinalarının yıllara göre 

artması da (Tablo-01) tarımsal verimliliğim artmasıyla (Tablo-02) gözlemlenmiştir. 

Tablo-01 Seçilmiş Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Varlığı 

 Traktör İndeks Pulluk İndeks Kültüvatör İndeks 

1990 692454 100 645582 100 284677 100 

1991 704376 101,7217 657690 101,8755 283996 99,76078 

1992 725933 104,8348 689119 106,7438 293206 102,996 

1993 746283 107,7737 708455 109,739 307511 108,021 

1994 757505 109,3943 724409 112,2102 317099 111,389 

1995 776863 112,1898 744986 115,3976 329422 115,7178 

1996 807303 116,5858 775231 120,0825 345520 121,3726 

1997 874995 126,3615 819362 126,9183 369040 129,6346 

1998 902513 130,3354 849396 131,5706 383488 134,7099 

1999 924471 133,5065 866322 134,1924 395547 138,9459 

2000 940000 135,7491 875000 135,5366 415000 145,7793 

2001 948416 136,9645 880778 136,4316 405025 142,2753 

2003 997620 144,0702 930943 144,2021 421455 148,0467 

2019 1354912 195,6682 1 087 743 168,4903  552 753 194,1685 

Kaynak: DİE, Tarımsal İstatistik Göstergeler 1923-1998/ TÜİK 2019 verileri 
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Tarım sektörü, Tarım alet ve makineleri imalat Sanayi sektörünce üretilen ürünlerin pazarı 

durumundadır. Dolaysıyla tarım sektöründe ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz gelişmeler 

doğrudan bu sektöre yansımakta, bu sektördeki olgular da dolaylı biçimde tarım sektörünü 

etkilemektedir. Bir başka deyişle anılan iki sektör arasında korelasyon bulunmaktadır. Bu 

nedenle sektörün, tarım sektörü dikkate alınmaksızın, bağımsız olarak irdelenmesi ve 

planlanması düşünülemez (DPT, 1995: 5). 

Korelasyon’un bu iki sektör arasında doğru sağlanması ve yönetilmesi, tarımsal 

mekanizasyonun doğru yönetilmesi ile olur. Bu da bize tarımsal mekanizasyonun ne derece 

önemli olduğunu anlatmaktadır. 

 

3.TARIMSAL MEKANİZASYON 

Tarımsal mekanizasyonun yönetimi ve yönlendirilmesi, 1838 yılında kurulan dönemin Dış 

İşleri bakanlığına bağlı Ziraat Ve Sanayi Meclisi alt konularından biridir. Günümüzde Tarım 

Ve Orman Bakanlığı olarak adlandırılmıştır.  

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Mekanizasyon konusunda kendini şu şekilde tanımlıyor; 

“Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar 

yapmak, plan ve projeler hazırlamak ile uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal 

mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapmak” 

Stratejik tarımsal araştırmalarla daha yüksek verimli çeşitler, doğal dengeyi bozmayan yavaş 

çözünür gübreler, zehirli olmayan ve kalıntı bırakmayan ilaçlar, daha az su ihtiyacı olan bitkiler 

geliştirilmeye çalışılırken, bu girdilerin daha düşük “Maliyet” ve daha yüksek 

“Verimlilik=Etkinlik” ile uygulanmasındaki anahtar faktör “Tarımsal Mekanizasyon”dur. 

Bir ülkenin veya bölgenin tarımının makineleşmesinin bir göstergesi olan tarımsal 

mekanizasyon düzeyinin belirlenmesinde birçok farklı ölçüt kullanılmaktadır. Ülke içinde 

mekanizasyon olanaklarının üretim için değerlendirilmesinde en önemli faktörlerden birisi, 
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işletmelerin tarla büyüklükleri ile ülkedeki traktörlerin güç grupları arasındaki uyuşumdur. 

Tarımda mekanizasyon işlemleri, çok büyük oranda traktörle çalıştırılan iş makineleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, traktör bir ülkenin mekanizasyon düzeyinin 

belirlenmesinde en önemli göstergedir. Bir ülkenin tarımsal mekanizasyon düzeyinin 

belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde kabul edilen önemli göstergeler aşağıda maddeler 

halinde verilmiştir.  

Bunlar; 

 Birim işlenen tarım alanına düşen traktör gücü (kW/ha veya BG/ha) 

 1000 ha’lık tarım alanına düşen traktör sayısı (traktör/1000 ha) 

 Traktör başına düşen tarım alanı (ha/traktör) 

 Traktör başına düşen alet- makine sayısı (Alet-makine/traktör) 

 Ortalama traktör gücü (kW veya BG) 

 1000ha’lık tarım alanına düşen biçerdöver sayısı (Biçerdöver/1000 ha) 

 Traktör ve tarım iş makinaları imalat sanayinin düzeyi, uluslararası pazardaki payları 

önemli mekanizasyon göstergelerindendir. 

Tarımsal makinalaşmada söz konusu gösterge değerlerinin irdelenmesinde, sadece sayısal 

verilerin yüksekliği yeterli olmamaktadır. Göstergelerin birbiriyle uyumu, makina ve traktörün 

yıllık çalışma süresi, traktör kullanılan işletme sayısı, işletmeye düşen traktör sayısı gibi 

faktörlerde göz öz önünde tutulmalıdır. 

 Türkiye’nin bölgeler itibariyle mekanizasyon düzeyini gösteren, Tablo-03 incelendiğinde, 

Türkiye’de ortalama traktör gücünün 41.05 kW, işlenen birim alana düşen traktör gücünün 2.91 

kW/ha, 1000 ha tarım alanına düşen traktör sayısının 71 traktör/1000 ha, bir traktöre düşen 

tarım alanının 14.8 ha/traktör, bir traktöre düşen alet ekipman sayısının 6.32 makina/traktör, 

1000 ha alana düşen biçerdöver sayısının 0.90 biçerdöver/1000 ha olduğu görülmektedir. 
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Kaynak: TÜİK, 2012; *TARMAKBİR, 2011 

  

Ancak bu veriler ile tarımsal mekanizasyonu, tarıma katkısını ve verim artışındaki değerleri 

olduğunu söylememiz doğruyu yansıtmaz. Tarımsal mekanizasyonda, tarıma olan katkısı ve 

verimle olan bağını gözlemleye bilmemiz için; 

 Bu tarımsal mekanizasyon ürünlerinin ne kadarı çiftçiler tarafından kullanıyor? 

 Kullanıldığı bölgenin tapoğrafik yapısı nasıldır. 

 Çiftçinin bahsi geçen tarımsal mekanizasyon ürünlerini nasıl bir verimde kullanıyor? 

Gibi soruların cevaplarına da ihtiyacımız vardır. 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda tarımsal mekanizasyonda tarım alet ve makineleri imalatının 

önemini olmasına rağmen tarımsal mekanizasyonun farklı hedeflerinin olması da kabul 

edilmiştir. Bu çalışmalar sonucu örnek hedefler olarak; 

 Tarımsal üretim alanlarını genişletmek, 

 İnsan gücünü azaltmak, hatta kaldırmak, 

 Ek işgücü istihdamı yaratmak, 

 Çalışma süresini kısaltmak, 

 Maliyeti düşürmek, 

 İşlemleri teknik açıdan daha iyi yaparak verimi arttırmak, 

 Birim girdi etkinliğini arttırarak verimliliği yükseltmek, 
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 İşlemleri en uygun zamanda yaparak kayıpları azaltmak, 

 Bedensel ve zihinsel yüklenmeyi azaltarak insan sağlığını korumak, 

 İklim ve toprak faktörlerine bağımlılıktan kurtulmak, 

 Toprak, su, hava gibi doğal kaynakları korumak, 

 Ekolojik dengenin bozulmasını azaltmak, 

 Makine olmazsa düşünülemeyecek yöntemleri uygulanabilir duruma getirmek, 

 Bireysel veya ortak makine kullanımını teşvik etmek, 

Veya bunlardan bazılarını birleştirilmesidir. Türkiye tarımında ekonomik ve ekolojik olarak ön 

plana çıkan beklentiler gelecek yılların öncelikli görev ve araştırma alanlarını da 

tanımlamaktadır. Bunların başlıca; 

 Enerji tüketiminin azaltılması ( kWh/ha), 

 Yakıt tüketiminin azaltılması ( L/ha), 

 Zaman gereksinmesinin azaltılması (h/ha), 

 İnsan işgücü gereksinmesinin azaltılması (BİİG/ha), 

 Tarla trafiğinin ve toprak sıkışmasının azaltılması (∂ =P/A), 

 Optimum gübreleme (kg/ha) 

 Optimum sulama ( L/ha) 

 Optimum ilaçlama ( Hedefe ulaşma ) 

 Uzaktan algılama yöntemlerinin geliştirilmesi ( GPS, GIS ), 

 Hassas tarım uygulama sistemlerinin geliştirilmesi, 

 İsletme ölçeklerinin ve parsel büyüklüklerinin düzenlenmesi, 

 Makine kullanımının etkinleştirilmesi, baslıkları altında özetlenebilir ( Evcim, H.Ü. ve 

ark.,2005). 

Yukarıdaki açıklamalar, geniş bir bakış açısıyla, tarımsal üretimde mekanizasyonun önemini 

ve gelecek yıllarda bilinçli bir gelişme için gündemde hangi konuların bulunması gerektiğini 

vurgulanmaktadır. Bir ülkede tutarlı ve kararlı bir “Tarım Politikası” uygulanacaksa, ilk 

atılacak adımlardan biri yöresel farklılıkların ortaya konarak, “Genel Çerçeve” nin “Özel 

Çerçeveler” e indirgenmesi, üretim koşulları ve ürünler bazında değerlendirmeler yapılarak 

“Havzanın Kalitatif ve Kantitatif Tarımsal Üretim Kabiliyeti” nin arttırılmasıdır. Bir havzanın 

tarımsal üretim performansını etkileyen faktörlerin bileşkesi, o yörede yasayan çiftçilerin 

yasam standardını belirlemektedir. Ekonomik bir uğraşı olan tarımsal üretimde süreklilik 

sağlamak isteniyorsa, ciddi bir sermaye birikimi olsa da, olmasa da çiftçilerin yaşam standardını 

yükseltecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun en etkin yolu, tarım politikası 
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doğrultusunda geliştirilecek finansal destek enstrümanlarıyla “Tarımsal Mekanizasyon 

Yatırımlarının Desteklenmesi”dir. Böyle bir mekanizmayla “Kendi Kendini Sürdürme” 

amacına yönelik olarak havzanın kalitatif ve kantitatif tarımsal üretim kabiliyeti artacaktır 

(Sekil 1). Bu şekilde tamamlanan döngü, eğitim ve motivasyon ile desteklenirse üreticinin, 

tüketicinin ve ülke ekonomisinin hizmetinde olacaktır. 

 
Şekil 1.Tarımsal mekanizasyon yatırımları ile tarım havzalarında üretim performansının arttırılması (Ulusoy, E., 

2008 ). 

 

Isparta’da toplanan 2009 Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nda alınan ve eksikliğin 

tamamlanmasına yönelik; “Türkiye’nin havzalar itibariyle tarımsal alt yapısının belirlenmesi, 

tarımsal üretimde verimliliğin ve girdi etkinliğinin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi 

amacına yönelik olarak geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaların değerlendirildiği 

görüşmelerde; tarımsal üretimde pek çok girdinin dönemsel olarak kullanıldığı, tarım 

makinalarının ise dönemsel değil, sabit girdi olduğu ve diğer girdilerin etkin kullanımında en 

önemli görevi üstlendiği gerçeğinden hareketle, Bakanlıkça belirlenmiş tarım havzalarında 

bitkisel ve hayvansal üretim verimliliğini arttırarak maliyetleri düşürmeye yönelik “Alternatif 

Mekanizasyon Modelleri” ni ortaya koymak üzere, Tarım Makinaları Bölümleri tarafından, 

TARMAKDER (Tarım Makinaları Dernegi) koordinatörlüğünde ve TÜGEM ile işbirliği 

içerisinde gerekli çalışmaların yapılması” seklinde ifade bulmuştur (Tarım ve Köyisleri Bak. – 

TÜGEM, 2009). 

Tarım Makinaları ve Tarımsal Mekanizasyon sadece “İstatistik Verilerle” değil, geleceğe 

yönelik “Alternatif Mekanizasyon Modelleri” ile de gündemde yerini almak zorundadır. 

Gerek bitkisel üretimde, gerekse hayvansal üretimde “Teknik Yeterlilik” ve “Organizasyon 

Becerisi” olmaksızın “Dünya Oyuncusu” olma şansı yoktur. Bütçe cari harcamalarındaki 

açığın kapatılmasında en güçlü öz kaynağımız olan “Tarım Sektörü” nün etkin bir “Dünya 

Oyuncusu” olmasında ise “Traktör ve Tarım Makinaları İmalat Sanayi Sektörü” bas 
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rollerden birini oynarken, yüksek ihracat potansiyeli ile ekonomik, ticari ve politik avantajlar 

sağlayacaktır. 

 

4.TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATI VE YÖNTEMLERİ 

Tarım Makinaları İmalat Sanayi, sanayi sektörünün yatırım malı üreten bir dalıdır. Ülkemizde 

tarım makineleri imalatı genellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Otomasyonun genellikle olmadığı, seri üretim ya da bantlı üretim 

hatlarına nadiren rastlanan bu işletmelerde çalışan sayısı çoğunlukla KOBİ ortalaması 

düzeyindedir. Bu konuda yapılmış çalışmalarda, Türkiye’de tarım makineleri imalat sektörü 

çoğunlukla küçük, kısmen de orta büyüklükte işletmelerden oluşmaktadır. Sektörün genel 

olarak birkaç kişi çalıştıran torna/kaynak atölyesi niteliğinde küçük işletmeler olduğu tahmin 

edilmektedir (Ulusoy ve ark., 2010, TARMAKBİR, 2016). Bu işletmelerde kapasite kullanım 

oranı son derece düşük olup, çalışan sayısı genellikle 20 işçiyi geçmemektedir (Aybek ve ark., 

2001; BAKA, 2012; Karyağdı, 2014). Bu duruma karlışık sektör Türkiye ihracatında 6. Sırada 

yer alarak önemli bir  sektör olduğunu her yönüyle kanıtlamıştır. 

Tarım sektöründe ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz gelişmeler doğrudan tarım alet ve 

makineleri sanayisine yansımakta, bu sektördeki gelişmeler de dolaylı biçimde tarım sektörünü 

etkilemektedir. Tarım alet ve makineleri sektörünün tarım sektöründen bağımsız olarak 

irdelenmesi ve planlanması bu nedenle mümkün olmamaktadır. Tarım sektörü için belirlenen 

hedefler, tarım alet ve makineleri sektörüne ilişkin plan çalışmalarında temel alınmak 

durumundadır. Tarım sektörü, gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ulusal 

ekonominin temelini oluşturmaktadır. İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında 2015 

verilerine göre toplam istihdamın yaklaşık % 20,6’sının tarım sektöründe çalıştığı 

görülmektedir. Böylesine büyük bir tarım sektörü neticesinde Türkiye’de güçlü bir tarımsal alet 

ve makine sektörü oluşmuştur. 

Türkiye’de, bir tarım makinası olarak traktör üretiminde, 1963 yılından bu yana toplam 1 

milyon 700 binin üzerinde traktör üretilmiştir. 1965 yılı 6.419 adetlik üretim ile en düşük 

üretimin yapıldığı yıl olmuş, 2015 yılında ise üretim rekoru yıkılarak 66.615 adet traktör 

üretilmiştir. 2015 yılında üretim bir önceki yıla göre %3,5 oranında artmıştır. Ülkemizde her 

türde traktör imalatı yapılmakla birlik küçük arazi ölçekleri bulunması nedeniyle daha çok 100 

beygir gücüne kadar olan traktörler imal edilmektedir. Bununla birlikte, gerçekleştirilen 

ihracata paralel olarak gelen siparişler dahilinde 140 beygir motor gücüne kadar olan traktör 

imalatları da yapılmaktadır. 
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Türkiye’de tarım alet ve makineleri sektöründe yaklaşık 130 farklı alet ve makine üretimi 

yapılmaktadır. Türk alet ve tarım makineleri imalat sanayisinin ürün yelpazesi içinde yer alan 

ürünler genel olarak şunlardır: Tarım traktörleri, biçerdöverler, tek-akslı motorlu çapalar 

(motokültörler), motorlu biçme makineleri, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makine 

ve ekipmanı, ekim, dikim makine ve ekipmanı, gübreleme makineleri, bitki koruma ve sulama 

için araç ve donanımlar, hasat makineleri ve ekipmanı, ürün harmanlama, kurutma, savurma, 

temizleme, sınıflandırma, işleme için makine ve ekipmanı, hayvancılık için makine ve 

ekipmanlar ve tarla ve bahçe üretimi için diğer makine ve ekipmanı.  

Türkiye tarım alet ve makineleri sektörü, tarım alet ve makineleri sanayisi ve traktör sanayisi 

olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. 2014 yılı verilerine göre, 806 adet tarım alet ve 

makineleri üreticisi ve ithalatçısı bulunmaktadır. Traktör sektöründe ise 30 firma faaliyet 

göstermektedir. Sektör yaklaşık 25.000 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır.  

Üretici firmaların 250 tanesi Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği 

(TARMAKBİR) çatısı altında örgütlenmişlerdir. Öte yandan, kendi markalarıyla hem iç 

pazarda hem de dış pazarlarda yer almaya başlayan diğer traktör üreticilerimiz de sektörde 

kendilerinden söz ettirmektedirler. 

Bu denli büyüyen bir sanayi sektörünün üretim yapısı ve teknolojik yeniliklerden yararlanması 

kaçınılmazdır. Tarım Alet Ve Makineleri İmalat sektöründeki teknolojik seviyenin artması için 

öncelikle yeni teknolojilere hazır olunması gerekmektedir. Bu gereklilik için bazı üretim 

planlama yöntemlerine ihtiyaç vardır. Planlama için malzeme, imalat yöntemi ve tasarımının 

belirlenmiş olması gerekmektedir. 

Malzemenin büyüklüğü, cinsi ve şekli belirlenmiş, hangi imalat aşamalarından geçmesi 

gerektiği ortaya konmuş ve iş akış sırasının belirlenmiş olması imalat yöntemlerinin 

belirlenmesinde öncelikli hususlardır. Bu hususların İmalat Yöntemi niteliklerini malzeme, 

boyut ve şekil, tolerans ve pürüzlülük, sermaye olmak üzere 4 ana başlığın birbiri ile olan 

ilişkisi belirler. 
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Şekil -2 imalat yöntemleri genel yönlendirmesi  Ashby,M.F. ‘’ Materials Materials Selection Selection In 

Mechanical Mechanical Design’’ 

 

Şekil 2 üzerinden üretim sistemleri yapılarını şu şekilde ayırabiliriz; 

 seri üretim  

 kesikli üretim 

 karma üretim 

 proje tipi üretim 

ancak bu üretim sistemlerini yalın veya çevik üretim sistemlerine döndürmemiz ve bu yol 

üzerinden devam etmemiz gerekir. Bunun içinde teknolojiden faydalanmak ve teknoloji yenilik 

hazırlıklarından geçmemiz gerekir. 

 

5.TEKNOLOJİK SEVİYE 

Stratejik Yönetim literatüründe, üstün değerlerin oluşturulması ve üstün performansın 

açıklanmasında kullanılan iki temel yaklaşım öne çıkmaktadır. Bunlar Endüstriyel Temelli 

Görüş ve Kaynak Temelli Teoridir. Bu teorilerle ilgili literatür incelendiğinde, işletme 

stratejilerinin ne olması gerektiğinin yanı sıra, işletme stratejilerinin uygulanabilirliğinde ve 

HAM MADDE

DÖKÜM YÖNTEMLERİ

-YÜZEYE AKITMA

-KALIBA DÖKME

-PRESLEME

BASINÇLI KALIPLAMA

-POLİMER KALIPLAMA

-CAM/METAL KALIPLAMA

DEFORMASYON

İŞLEMLERİ

-RULO

-DÖVME

-ÇEKME

-BASKI

İŞLEME

-KESME

-DÖNDÜREREK BÜKME

-PLANYALAMA

-DELME

-TORNALAMA

ISIL İŞLEM

-SUYLA SOĞUTMA

-TEMPERLEME

-ESKİTME

ALAŞIM YAPMA

MONTAJ

-CİVATA İL

-PERÇİNLİ

-KAYNAKLAMA

-SERT LEHİM

-YAPIŞTIRMA

SON BÖLÜM

-CİLALAMA

-TABAKLAMA

-ANOTLAMA/KAPLAMA

-BOYAMA

TOZ YÖNTEMLERİ

-SİNTERLEME

-KAYAN DÖKÜM

-SICAK İZOSTATİK BASKI

ÖZEL YÖNTEMLER

-LAY-UP

-CVD

-ELEKTROFARMİNG
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başarısında, teknolojinin potansiyel bir güç olduğu işaret edilmektedir. Bu bağlamda, işletme 

stratejileriyle, teknoloji stratejilerini uyumlaştırabilen işletmeler, günümüz ekonomisinin daha 

başarılı işletmeleri haline gelebileceklerdir. 

Günümüzde teknoloji yönetimine yaklaşımlar, teknolojinin stratejik ve operasyonel 

perspektiften sistematik olarak yönetilmesi ihtiyacını ifade etmektedirler (Linn ve Zhang, 

2000,397). Bu bağlamda teknoloji yönetimi; iş stratejileriyle teknoloji stratejilerinin 

entegrasyonu ve uygulamaya geçirilmesidir (Badawy,1998: 96). Teknoloji yönetimi, bir 

işletmenin stratejik ve operasyonel amaçlarını şekillendirmek ve gerçekleştirmek için 

teknolojik yeteneklerin geliştirilmesi ve uygulanmasının planlanmasını, yönlendirilmesini, 

kontrolünü, koordinasyonunu içeren bir süreçtir. Georgy ise teknoloji yönetim sürecini; 

teknoloji belirleme, seçme, edinme, kullanma, koruma aşamalarından oluşan bir süreç olarak 

modellendirmiştir (Gregory,1995: 351). Georgi’nin teknoloji yönetim süreci, Şekil-3’de 

görülmektedir. 

 
Şekil-3.Teknoloji Yönetim Süreci 

Kaynak: Gregory, M. J., “Technology Management: A Process Approach”, Proceedings of the Institute of 

Mechanical Engineers, 1995,s.350. 

 

Daha sonra Özgür (1999), Yüksel (2000) ve Yıldırım, Öner, Başoğlu (2001) tarafından bu 

adımlara bir de bırakma (sonlandırma) eklenmiştir (Şekil-4).  

 
Şekil-4.Teknoloji Yönetimi Süreç Modeli 

Kaynak: Yıldırım,U. “Technolgy Processes Management Capability Profiles of Machine Manufacturers in 

Turkey”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,2000,s.41 
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Bu bağlamda stratejik teknoloji yönetimi; “teknoloji belirleme, seçme, edinme, kullanma, 

koruma ve sonlandırma süreçlerinin, işletme stratejik analiz çalışmalarıyla entegre olarak 

sürekli geliştirilmesidir”. 

Sürdürülebilir rekabet avantajı, bir organizasyonun teknoloji belirleme, seçme, edinme, 

kullanma, koruma ve sonlandırma süreçlerinin, işletme stratejik analiz çalışmaları ile entegre 

olarak sürekli geliştirilmesini gerektirmektedir. Yaklaşımın dayandığı düşünce budur. 

Teknoloji yönetim sürecinde yer alan aşamalar; Teknoloji belirleme ve teknoloji istihbarat 

çalışmalarını içermektedir.  

Bir firmada teknoloji yönetiminin kurum dışındaki gelişmelerden kayıtsız kalarak yapılması 

düşünülemez. Teknoloji seçme ve edinme süreçlerinin sağlıklı yapılması, halen mevcut ve 

gelişmekte olan yeni teknolojiler konusunda sağlıklı bilgi toplanmasını gerektirir. Teknoloji 

istihbaratı olarak adlandırılan bu faaliyetler kuşkusuz her sanayi kuruluşu tarafından belirli 

ölçülerde yapılmaktadır. Ancak, rekabetin giderek keskinleştiği günümüzde teknolojik 

istihbarat faaliyetlerinden beklenen yararı sağlayabilmek için bu faaliyetlerin belirli amaçlara 

yönelik, planlı, örgütlü ve sürekli olarak yapılması gerekir (Lang ve Mueller,1997: 218). Etkin 

bir biçimde yönetilen teknoloji istihbaratı faaliyetleri, firmanın teknoloji seçimi sırasında gerek 

duyacağı nitelikli bilgileri sağlayacaktır. Bu faaliyet aynı zamanda firmayı tehdit edebilecek 

yeni gelişen teknolojilere karşı bir erken uyarı sistemi görevi yapacaktır (Vatcha,1993: 40-45). 

Teknoloji seçimi, alternatif teknolojiler arasından firma tarafından desteklenmesi gereken 

teknolojinin belirlenmesidir. Varılacak olan karar, kaynakların aktarılacağı teknolojiyi 

belirleyeceğinden büyük önem taşımaktadır. Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi 

firmanın amaçlarına ve seçilecek teknolojiden beklentilerine göre yapılmalıdır. Bu adımın 

sonuçları teknoloji edinimi sürecine girdi olarak alınır (Öner,2008: 5). 

Teknoloji seçiminin dört bileşeni olduğu kabul edilmektedir. Şekil-5.’de gösterildiği gibi 

teknoloji stratejisi, ürün ve pazar özellikleri, firma altyapısı ve çevre faktörlerinin teknoloji 

seçiminin ana bileşenleri oldukları görülmektedir. Öte yandan, firmanın genel 

organizasyonundan bağımsız olarak Teknoloji Seçme Organizasyonunun da bu sürecin önemli 

bir parçası sayılması gerekir (TÜSİAD,1998: 107). 

1215



 

 

 
Şekil-5.Teknoloji Seçimi Bileşenleri 

Kaynak: TÜSİAD, “Rekabet Stratejileri ve En iyi Uygulamalar: Taşıt Araçları Yan Sanayinde Teknoloji ve 

Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi” araştırması, 1998 

 

İşletmeler teknoloji stratejilerini hayata geçirirken hangi teknolojileri, nasıl edineceklerine 

karar verirler (Bayhan,2004: 290). Bu bağlamda teknoloji transferi, teknolojik karar alma 

aşamasında bir teknolojinin bir yerden başka bir yere taşınması veya aktarılması için başvurulan 

bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu transfer, yeni geliştirilen bir teknolojinin kullanmak 

isteyen başka bir işletmeye uluslararası veya işletmeler arası transferi şeklinde 

gerçekleşmektedir (Bittel ve Ramsey, 1985: 885). 

 

6.İMALATTA TEKNOLOJİK SEVİYENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE 

ANKETLERİ 

Anlattığımız bu aşamaların hepsinden Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS) olarak 

bahsedebiliriz. THS’den geçerek seçilmiş ve imalat yöntemlerinin içerinde başarılı bir şekilde  

yer alan teknolojilerin bir araya gelmesi işletmenin teknolojik seviyesini göstergeleridir. 

teknolojik ilerleme, ihracat miktarını artırırken, dış pazardaki rekabetin gücü de, teknolojiye de 

hız vererek çift yönlü etki sağlanmış olacaktır.  

Altta bulunan örnek anket ile imal edilen ürün miktarları ve diğer faktörler arasında farklı 

kolerasyon hesapları yaparak işletmelerin teknolojik seviyeleri bulunabilir; 

 

   ANKET SORULARI  

1-) FİRMA BİLGİLERİ;   

 FİRMA ADI ; 

 YETKİLİ KİŞİLER ; FAX ; 

 FAALİYET ALANI ; E-MAİL ; 

 ADRES ; 

FAALİYETE BAŞLAMA 

TARİHİ ; 

 TEL ; 

2-) İŞ YERİNE AİT BİLGİLERİ;  

FABRİKA ALANI AÇIK ; 

TEKNOLOJİ SEÇME

TEKNOLOJİ STRATEJİSİ
ÜRÜN VE PAZAR 

ÖZELLİKLERİ
FİRMA ALTYAPISI ÇEVRE FAKTÖRLERİ

TEKNOLOJİ SEÇME 
ORGANİZASYONU
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 KAPALI ; 

ÇALIŞAN SAYISI 

 İLKOKUL ; 

 LİSE ; 

 ÖN LİSANS ; 

 LİSANS ; 

 Y. LİSANS ; 

3-) ÜRETTİĞİNİ MAKİNALAR HAKKINDA;  

 

BAŞKASINDAN 

ÖRNEK □ 

KENDİ 

TASARIMIMIZ □ HER İKİSİ □ DİĞER □ 

4-) ARGE İMKANI VAR MI; 

 EVET □ ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI   HAYIR □ 

5-) CNC MAKİNANIZ VAR MI? 

 EVET □  HAYIR □ 

EVET İSE 

→ CNC NİTELİĞİ NEDİR?  HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR? 

  1-)       1-)       

  2-)       2-)       

  3-)       3-)       

6-) ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ CNC MAKİNASI VAR MI? 

  

VA

R □ YOK □ 

NERLERDİR? 

 1-) 

 2-) 

 3-) 

7-) HANGİ TEZGAH VE MAKİNELERE SAHİPSİNİZ?     

 MAKİNE-TEÇHİZAT   MODEL   

MODE

L  

 TORNA □   

GİYOTİN 

MAKAS □   

 MATPAK □   ABKANT PRES □   

 PRES (EKSANTRİK, HİD.) □   SİLİNDİR □   

 

TESTERE (DAİRESEL, 

ŞERİT) □   VİNÇ □   

 OKSİ-ASETİLEN KAYNAK □   

PUNTA 

KAYNAK □   

 

KAYNAK MAK. 

(ELEKTRİKLİ) □   VARGEL □   

 KOMBİNE MAKAS □   PLAZMA □   

 KOMPRESÖR □   ZIMPARA TAŞI □   

 TAŞLAMA TEZGAHI □   

DİKİŞ 

MAKİNASI □   

 GAZ ALTI KAYNAK MAK. □   ŞAHMERDAN □   

 DİĞER-1        

 DİĞER-2        

8-) MALZEME-PARÇA TEMİN YÖNTEMİNİZ NEDİR?     

 KENDİ İMALATI □ YAN SANAYİ □ DİĞER      

9-) YILLIK ENERJİ TÜKETİMİNİZ NEDİR?     

 ELEKTRİK   KWH KATI YAKIT   KG 

SIVI 

YAKIT   LT 
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10-) YILLIK MAKİNE ÜRETİM MİKTARINIZ NEDİR? 

11-) YILLIK İHRACAH ORANINIZ NEDİR? 

12-) YILLIK SATIŞ MİKTARINIZ NEDİR? (ADET OLARAK - KAÇ MAKİNA) 

13-) SİZCE, SİZİN MAKİNANIZIN DİĞERLERİNDEN NİÇİN DAHA İYİ? 

(   ) EKONOMİK        (   ) SAĞLAM            (   ) KULLANIŞLI          (   ) ÖZGÜN                 (   ) VERİMLİ  

14-) İMALAT SIRASINDA HANGİ YAN SEKTÖR VE KURULAŞLARDAN YARARLANIYORSUNUZ 

15-) TSE VE CE BELGELERİNİZ VAR MI?   

 □ EVET  □ HAYIR   

16-) PATENTLİ ÜRÜNÜNÜZ VAR MI?   

 □ EVET  □ HAYIR   

17-) DENEY RAPORU VAR MI?    

 □ EVET  □ HAYIR   

18-) 3D ÇİZİM İÇİN HANGİ PROGRAMI KULLANMAKTASINIZ? 

      

19-) SİZCE ÇİFÇİ MAKİNAYI DOĞRU KULLANMAYI BİLİYOR MU? 

  □ EVET  □ HAYIR  

20-) ÇİFÇİ, MAKİNA KULLANMAYI NASIL ÖĞRENİYOR? 

21-) ÇİFÇİLERDEN HANGİ KONULARDA ŞİKAYET ALIYORSUNUZ? 

 1-)     

 2-)     

 3-)     

22-) BU ŞİKAYETLERİ NASIL GİDERİYORSUNUZ?  

 1-)     

 2-)     

 3-)     

23-) ÇİFÇİ, ÜRETİMİNİZ DIŞINDA OLAN BİR MAKİNAYI TALEP ETMESİNİ NASIL 

DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 

24-) EN İYİ 3 SATIŞ BÖLGENİZ VE KAÇ ADET; 

 1-) 

 2-) 

 3-) 

25-) SATIŞ SİSTEMİNİZ NASIL?   

 BAYİ SİSTEMİ □  PERAKENDE □ DİĞER □ 

26-) YEDEK PARÇA VE SERVİS HİZMETİNİZ MEVCUT MU? □ EVET □ HAYIR 

 

Bu anket sayesinde oluşacak olan veriler; 

 Araştırma sonuçlarını genelleştirme, 

 Büyük bir örnek kütleden yararlanma, 

 Çok sayıda değişken hakkında veri toplama, 

 Her cevaplayıcıya aynı soru kümesini yöneltme, 

 Elde edilen verilerin istatistiksel analizler için daha elverişli olması 

Sayesinde hem teknolojik seviyemizi görürken THS’ne göre hangi aşamalarda olduğumuzu da 

belirlememizi sağlar. 
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THS’si belirlemede Örnek olarak TÜBİTAK ‘ın yayınladığı ve Nasa Tarafından oluşturulmuş 

9 farklı seviyeyi ülkemizde kullanılabilir hale dönüştürdüğü (altta ki tablo) tabloyu kullanarak 

oluşturulmuş anketi kullaranak yeni teknolojiye geçişin uygunluğunu denetleyebiliriz. 
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7.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan literatür taramalarında, teknolojik olarak hangi seviyede olunduğunu bulma ye 

teknolojik hazırlık yöntemlerinin uygulanması; işletmelerin doğru yatırım yapmasını sağladığı 

düşünülmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki; Tarımsal işletmelerin ve imalatçıların 

yapacakları yenilik ve işletme düzenlemelerinde bu yöntemler sayesinde maliyetlerini düşürme 

ve kapasitelerini daha aktif kullanmaya yönlendirecektir. 

Bu literatür taraması sonuncu ortaya çıkan anketler ile İşletmelerin ve çalışma yapan 

araştırmacıların anketleri kullanarak, teknolojiyi kavrama ve sınırlarının çizilmesinde faydalı 

olacaktır. Büyümekte olan ve büyümeyi isteyen işletmeler için oldukça önemlidir. 

Ek Bilgi: Bu çalışma Cem DUYAR’ın seminer  çalışmasından derlenmiştir. 
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ÖZET 

Üretim sistem ve teknolojilerinde her geçen gün yaşan gelişmelere rağmen bu sistemlerde görev 

verilecek personel seçimine yönelik yapılan çalışmalar çok sınırlı kalmaktadır. Yapılacak işe 

uygun çalışanı belirlemede birçok olumsuzluk yaşanabilmektedir. Oysaki yapılması gereken 

işe uygun elamanın belirlendikten sonra işe alınması ya da o işi yapması için görevlendirilmesi 

doğru olandır. Çalışanların Psikoteknik testler kullanılarak değerlendirilmeleri bunun 

sonucunda bireyin sahip olduğu becerilerin tespiti ve iş için istenen becerilere yönelik 

etkinliğini arttıracak uygulamalarla hedeflenen beceri kazandırılabilecektir. Çalışanlarının bilgi 

ve yeteneklerini geliştirmede süreklilik kazanması için iş başı eğitimlerinin yanı sıra çalışma 

alanına yönelik ilave eğitim programları düzenlenerek çalışan işi doğru ve daha hızlı yapması 

sağlanacaktır. Bu durum çalışanın motivasyonunu arttıracağı gibi çalışan devir oranını 

azaltacak, yükselmesini hızlandırarak yapılan işin kalitesini de arttıracağı açıktır. Yapılan 

çalışmanın amacı psikoteknik testler yardımıyla saha çalışanlarının belli el becerilerine yönelik 

hazırlanan psikoteknik test bataryaları aracılığıyla el becerileri sevilerini belirleyerek düşük 

çıkan becerilerden birini seçip o beceriyi geliştirecek el becerisi geliştirme modülü tasarlamak 

ve etki sonucunu incelemektir. Beceri gereksinimlerine yönelik psikoteknik test bataryası 

oluşturularak hazır bulunuşluğa uygun olarak seçilen 50 saha çalışanına hazırlanan psikoteknik 

test bataryasındaki testler uygulanmıştır. Tamamlanan testler sonucu kişilerin düşük çıkan 

becerileri için sistematik tasarım yolu ile el becerisi geliştirme eğitim modülü tasarlanmış ve 

seçilen 10 çalışana 10 gün boyunca beceri geliştirme seti ile eğitim verilmiş kişilerin gelişimleri 

takip edilmiştir. Elde edilen sonuçlar; belirlenen becerinin geliştirilmesi için tasarlanan eğitim 

setinin etkinliğine ve farklı alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesine referans 

olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Psikoteknik test, beceri geliştirme, sistematik tasarım 
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FROM DESIGN TO MANUFACTURING, ANALYSIS OF SKILLS REQUIREMENTS 

AND DESIGN OF DEVELOPMENT SET 

 

 

 

ABSTRACT 

Despite advancements in production systems and technologies, studies on the selection of 

employees to be assigned in these systems remain very limited. Finding the correct employees 

for the job can be a hard process. However, hiring the proper person for the work that needs to 

be done, or being allocated to that job, is the right thing to do. After the evaluation of the 

employees by using psychotechnical tests, the targeted skills will be gained by the individual 

through the determination of the skills and the practices that will increase the effectiveness of 

the skills required for the job. In addition to on-the-job training, extra training programs for the 

field of work will be formed to assure that employees continue to develop their knowledge and 

abilities, and that the employee does the job correctly and quickly. This condition will raise 

employee motivation, lower employee turnover, and improve the quality of work. The purpose 

of this study is to determine the hand skills levels of fieldworkers using psychotechnical test 

batteries developed for specific hand skills, to choose one of the low skills, to design a hand 

skill development module to improve that skill, and to examine the effect result. By creating a 

psychotechnic test battery for skill requirements, the tests were applied to 50 field workers 

selected in accordance with readiness. A skills training module was designed with a systematic 

design for the low skills of the people as a result of the completed tests, and the development 

of the people who were trained with the skill development set for 10 days for 10 selected 

employees was followed. The obtained results will serve as a guideline for the efficacy of the 

training program designed to improve the determined skill as well as the development of 

abilities required in other areas. 

Keywords: Psychotechnical testing, skill development, systematic design 
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GİRİŞ 

Üretim sistem ve teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmelere rağmen bu sistemlerde 

görev verilecek personel seçimine yönelik yapılan çalışmalar çok sınırlı kalmaktadır. Yapılacak 

işe uygun çalışanı belirlemede birçok olumsuzluk yaşanabilmektedir. Oysaki yapılması gereken 

işe uygun elamanın belirlendikten sonra işe alınması ya da o işi yapması için görevlendirilmesi 

doğru olandır.   

Endüstri alanında sistem ve teknolojilerinde hızla gelişen teknolojiye rağmen bu alanlarda 

görevlendirilecek iş gücü seçimi alanında uygulanan yöntemler çok sınırlı kalmaktadır. İşe 

uygun adayların belirlenmesi ve istihdamı sürecinde geleneksek yöntemlerin kullanılması bazı 

kayıplara neden olmaktadır.  

Kısa vadeli planlarda insan kaynaklarının ihtiyacı ve planlaması departman yöneticileri 

tarafından gerçekleştirilir. Yöneticiler, işletmenin amaçlarına uyum sağlayabilecek nitelikte 

olan iş gücünü belirlemeli ve bu niteliklere sahip elemanları işe almalıdır [1]. 

Örgütün mevcut veya gelecekte ihtiyaç duyabileceği yeteneklere sahip olan ve ihtiyaç duyulan 

alanlara uygun olabilecek bilgi ve beceriye sahip insan kaynağını bulma, işe alma ve 

devamlılığını sağlayabilme aşaması olan işe alma işlevi [2], işletme tarafından farklı yöntemler 

ile yürütülür. Geleneksel olarak mülakat yöntemi kullanılırken, modern yöntemlerden 

psikoteknik testler ön plana çıkmaktadır [3]. 

Çalışanların Psikoteknik testler kullanılarak değerlendirilmeleri bunun sonucunda bireyin sahip 

olduğu becerilerin tespiti ve iş için istenen becerilere yönelik etkinliğini arttıracak 

uygulamalarla hedeflenen beceri kazandırılabilecektir. Çalışanlarının bilgi ve yeteneklerini 

geliştirmede süreklilik kazanması için iş başı eğitimlerinin yanı sıra çalışma alanına yönelik 

ilave eğitim programları düzenlenerek çalışan işi doğru ve daha hızlı yapması sağlanacaktır. Bu 

durum çalışanın motivasyonunu arttıracağı gibi çalışan devir oranını azaltacak, çalışanın 

yükselmesini hızlandırarak yapılan işin kalitesini de arttıracağı açıktır.  

Son teknoloji ile donatılmış özellikle üretime yönelik işletmelerde araçları bir araya getirerek 

etkin ve verimli bir üretimi gerçekleştiren iş gücünü istihdam edememeleri durumunda yoğun 

rekabet ortamında kaliteli hizmet üretmenin olanaksız olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaçtan yola 

çıkarak psikoteknik testlerin ölçme aracı olarak kullanılarak üretim alanında çalışan kişilerin 

belli el becerilerini geliştirmeye yönelik oluşturulan psikoteknik test bataryaları kullanılmıştır. 

Testler sonucunda çalışanların el becerileri seviyeleri ölçülmüştür. Bu çalışma ile geliştirilmesi 

hedeflenen düşük el becerileri için el becerisi geliştime modülü tasarlamak ve etki sonucunu 

incelemek amaçlanmıştır. 
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YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRMESİ 

Çalışma kapsamında konu ile ilgili tez çalışmaları, makale, kitap ve internet kaynaklarından 

oluşan literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın kapsamında psikoteknik yönteminin 

işletmelerde nasıl değerlendirildiği ele alınmıştır. Beceri gereksiniminlerinin belirlenmesine 

zemin hazırlayabileceği görülmüştür. 

Psikoteknik testlerin seçme sürecine olan etkisi incelenmiştir. Araştırma neticesinde; 

işletmelerin insan kaynakları departmanları tarafından işe alım süreçlerinde kullanılmakta olan 

psikoteknik testlerin, personel seçme sürecini olumlu yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. 

[4]  

Personel seçim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan psikoteknik testlerin bir çeşidi olan 

kişilik testlerinin uygulamasına yer vermektir. Sonuç olarak, araştırmada önerilen bazı 

hipotezlerin anlamlı olduğu görülmüş ve çalışma personel seçim ve değerlendirme süreçlerinde 

demografik değişkenlerin kişilik üzerindeki etkisini incelemesi açısından anlamlı sonuçlar 

ortaya koymuştur. [5]  

İnsan kaynakları yönetiminde personel seçimi ve psikoteknik testlerin personel seçim 

sürecindeki önemi üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırma dahilinde personel seçim sürecinde 

psikoteknik testlerin seçim sürecine ve seçim kararına etkisinin yadsınamayacak düzeyde 

olduğu, aynı zamanda personel seçiminde objektif değerlendirme yaparak işin gereğini 

maksimum düzeyde karşılayabilecek personelin seçilmesini sağladığı, bunun akabinde direkt 

veya dolaylı olarak işletmelere sayısız fayda sağladığı görülmüş, doğru işe doğru personel 

seçiminde psikoteknik test uygulamasının büyük bir paya sahip olduğu tespit edilmiştir. [6] 

Psikoteknik, işe giriş ve periyodik muayenelerde uygulanmasıyla öncelikle meslek hastalıkları 

ve iş kazalarını minimize etmede, kazalıya rehabilitasyon sürecinde yeteneklerine uygun işe 

yönlendirmede büyük kolaylık sağlayacaktır. [7] 

Kalkan ve arkadaşları; sanal gerçekliğin öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bir deneysel 

çalışma yapmışlardır. Bu çalışma kapsamında demografik açıdan denkleştirilmiş ve rastgele 

seçilmiş dört farklı deney ve kontrol grubu oluşturmuşlardır. Oluşturdukları bu grupların ikisine 

geleneksel işbaşında eğitim, ikisine de sanal gerçeklik temelli traktör vites kutusu montajı 

eğitimi vermişlerdir. Bu araştırma sonucunda sanal gerçeklik temelli verilen eğitimin, montaj 

performansı üzerinde %81 oranında etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Öte yandan bu 

eğitim yönteminin uygulandığı bir traktör fabrikasının üretim alanındaki işçi kaynaklı hataların 

%89 oranında düşüş gösterdiğini ifade etmişlerdir. [8] 
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PSİKOTEKNİK NEDİR 

İş Psikolojisi’nin bir dalı olan psikoteknik, psikoloji, mekanik, biyoloji ve tıp gibi bilim 

dallarının bazı bulgularına dayalı testler yardımıyla, kişinin öz olarak veya gruba göre 

değerlenmesi yöntemidir [9]. Kişinin fizyolojik ve psikolojik niteliklerinin, fizyolojik ve 

psikolojik testler araılığı ile ölçülmesidir. [10] İş gücünün verimli ve etkin çalışmasını, kişi 

uyumunu, işin uyumu ile çalışanların yeteneklerinin karşılaştıran bilim dalıdır. [11]  

 

PSİKOTEKNİK TESTLERİN KULLANIM ALANLARI 

Psikoteknik uygulamalar çoğunlukla personel temin süreçlerinde kullanılmaktadırlar. Fakat 

psikoteknik testler örgütler içerisinde sadece personel temin süreçleri için kullanılmamaktadır. 

İşletmelerde çeşitli amaçlara yönelik olarak testlerden faydalanma durumu söz konusu 

olmaktadır [12]. Bu amaçlar ise;  

• İş kazalarının minimize edilmesinde,  

• İş görenin işe yöneltilmesinde, 

• Çalışanın istihdam edildiği süre içerisinde meydana gelebilecek psikolojik sorunların 

tespitinde,  

• Örgütlerde terfi sistemlerinin kurulumunun sağlanmasında,  

• İşletme içerisinde ilişkilerin düzenlenmesinde,  

• Ücret ve pirim sistemlerinde,  

• Mesleki nitelikteki rehabilitasyon çalışmalarında olarak belirtilebilir [13]. 

 

İŞE ALIMDA KULLANILAN PSİKOTEKNİK TESTLER  

Bir seçim işlemi için önce potansiyel adayların saptanması, daha sonra bu adaylar arasından 

uygun elemanın bulunması ve seçilmesi gerekir. Adayları tanımanın en basit yolu görüşme ve 

adaylar hakkında bazı bilgileri toplamaktır. Ancak adayların görünüş ve bazı tespit edilebilir 

özellikleri (eğitim, tecrübe gibi) birbirlerine çok yakınsa elemenin hatasız yapılması için bazı 

objektif yöntemlerden yararlanmak gerekecektir. [14] Bu yöntem ile amaç ön eleme sonrasında 

kişiyi becerileri doğrultusunda doğru işe yönlendirmektir. 

İşe alım sürecinde kullanılan üç farklı test bulunmaktadır. Bilgi, beceri ve yetenek ve kişilik 

testleri olarak gruplanan testlerin ne amaçla kullanıldığı Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo1. İşe Alım Süreçlerinde Kullanılan Testler. Kaynak: (Klinvex, O’Connel ve Klinvex, 1998:144). 

 

 

Testler, açık olan pozisyona başvuran kişi sayısı azaltılarak aday havuzu küçültülür ve 

maliyetin düşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca başvuran birçok adaydan eleme yöntemi 

yapılmasına ve açık pozisyon için ihtiyaç duyulan adayların seçimini kolaylaştırmaktadır. 

Yöneticilerin nitelikli adaylar arasında seçim yapması işletmelere değer katarak, başarı oranını 

arttıracaktır. [15] 

Kurumlarda tüm işlerin gerektirmiş olduğu zorluklar ve yetenek düzeyleri farklılık 

göstermektedir. Psikoteknik testler ile gerekli yetkinlikleri sağlayan ve işin gereklerine uyum 

sağlayacak olan personellere ulaşılması hedeflenmektedir. 

1- SPM S1 Testi 

Her personele uygulanabilen önem derecesi yüksek bir testtir. Kişilerin analitik düşünme yönü, 

modelleri, kuralları belirleme, belirli kurallara uyma, öğrenme deneyimi ile soyut yöntemler 

geliştirme ölçm alanlarıdır. 

2- 3D (UZAYSAL ALGI) Testi 

Zihinde canlandırma, üçboyutlu mekanda uzamsal nesnelerin zihinde canlandırma ve 

dönüştürülme yeteneğini tespit etmeye yönelik dilden bağımsız yöntemdir. Görülmeden 

çalışılan işlerde ve tüm alanlarda uygulanabilir. Karmaşıkproblem çözme, birçok boyuttta 

düşünebilme, önemsiz uyarandan önemli uyaranı ayırabilme ölçme alanlarıdır. 

3- COG S2 (Seçici Dikkat) Testi 

Kare şeklinde sunulan benzer şekli bulma testidir. Hareketli hat muayenecileri ve tüm çalışanlar 

kullanım alanına dahil edilebilir. Uzun süreli koordinasyon gerektiren konularda özenli, 

özensiz, hızlı, yavaş çalışmayı ortaya çıkarma ölçme alanıdır. 
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5- SIGNAL S3 Testi 

Kare şeklinde oluşan (odaklanılmış dikkat) testidir. Görsel ayırt etme becerisi, kalite, talaşlı, 

montaj alanlarında kullanılır. Karmaşık bir arka planda kritik uyaranları tespit etmek ve gözün 

etkili olduğu alanın belirlenmesi ölçme alanlarıdır. 

6- B19 Testi 

Göz-El koordinasyonu ikili labirent testidir. Sağ ve sol el gerektiren işlerde gelişim yönünü 

bulmak için montaj operatörleri seçimi alanında kullanılır. Hata sayısı ve hatadan geri dönüş 

süresinin tespiti ile kişiyi gelişim eğitimlerine yönlendirme kullanım alanlarıdır. 

7- RT S3 Testi 

Sarı ısık ve ses motor tepki ve zihinsel tepki testidir. Zihinsel tepki ile motor tepki tespitinde 

kullanılır. Tepki durumlarında Eylem planlı hareketleri tamamlama yeteneklerin tespiti ölçüm 

alanlarıdır. (Yüksek puanlılarda yüksektir.) 

8- MLS Testi 

Sağ/Sol Kol, bilek, el yetenek testidir. İnce motor becerileri ölçmede kullanılır. Sağ ve sol el 

yeteneğinin tespitinde kullanılan test aşamasıdır. 

 

MLS - İNCE MOTOR BECERİLERİ DEĞERLENDİRME TESTİ 

Uygulama: 

İnce yeteneğin ölçülmesi amacıyla kullanılan bu prosedür, rehabilitasyon merkezlerinde 

kullanılmasının yanında nöropsikoloji, gelişim ve farmakoloji, iş, şirket ve spor psikolojisi 

alanlarında uygulanabilmektedir. 

Teorik Yapı: 

Motor Performansı Serisi, Fleishman'ın motor becerisinin faktör analizi çalışmalarına 

dayanılarak Schoppe tarafından geliştirilmiş bir test bataryasıdır. Aşağıdaki 6 ince motor beceri 

faktörü motor performans serisi tarafından ölçülmektedir. 

 Hareketin hedeflenmesi 

 Elin sabitliği 

 El-kol hareketlerinin uyumu 

 El ve Parmak becerisi 

 El-kol hareketlerinin hızı 

 Bilek parmak hızı 

Testin Yapısı: 

MLS çalışma paneli MLS test yönetimi için gereklidir. Bu çalışma panelinin boyutları 

300*300*15 mm ve delikler, oluklar ve dokunmalı yüzeylerle desteklenmektedir. Biri sağa biri 
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sola olmak üzere panele iki adet kalem bağlanmaktadır. Sağdaki kalem siyah soldaki kalem ise 

kırmızıdır. Çalışma panelinin üzerinde aşağıdaki işler gerçekleştirilmektedir. 

 
Görsel 1 MLS Testi 

 

Çivileri yerleştirme (INSERTING LONG and SHORT PINS) 

Kısa ve uzun çiviler kutularından alınır ve çalışma panelinin içindeki 25 adet delili çukura 

mümkün olduğunca çabuk bir şekilde yerleştirir. Delikler arasındaki mesafe 5 milimetredir. 

Kısa çiviler çalışma panelinin 10 cm uzağına, uzun çiviler ise 30 cm uzağına yerleştirilir. 

Parmak becerisi, küçük objeleri parmakları kullanarak hızlı ve doğru bir şekilde idare edebilme, 

yeteneğidir. Parmak becerisi ince motor faaliyetler ile ilgili olmakla birlikte el becerisi; elleri 

ve kolları kullanarak büyük objeleri kaba motor işlemelerini içerir. 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çivi Dizme Testi 

Sağ El-Parmakları 

Sol El-Parmakları 

Çift El-Parmakları 
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UYGULAMA 

İhtiyaca yönelik beceri gereksinimi doğrultusunda hazırlanan test bataryası ile hazır 

bulunuşluğa uygun olarak seçilen 50 saha çalışanına test bataryasındaki testler uygulanmıştır. 

Bu testlerin sonucunda kişilerin düşük çıkan becerileri için sistematik tasarım yolu ile el 

becerisi geliştirme eğitim modülü tasarlanmış ve seçilen en düşük beceri sonuçlu 10 çalışana 

10 gün boyunca beceri geliştirme seti ile eğitim verilmiştir ve kişilerin gelişimleri takip 

edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Değerlendirme 
Sağ El Ortalama 

(Sn) 

Sol El Ortalama 

(Sn) 

Çift El Ortalama 

(Sn) 

1. Gün Ortalama 111 175 223 

2. Gün Ortalama 84 151 203 

3. Gün Ortalama 71 151 213 

4. Gün Ortalama 71 108 180 

5. Gün Ortalama 67 108 160 

6. Gün Ortalama 70 118 181 

7. Gün Ortalama 71 113 169 

8. Gün Ortalama 68 103 158 

9. Gün Ortalama 62 98 163 

10. Gün Ortalama 62 93 149 

MTM "Methods Time Measurement" (Metod Zaman Ölçümü): Proses standart süresi ve değer 

yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi yöntemidir. [16] 
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Belirlenen becerinin geliştirilmesi için tasarlanan eğitim seti çalışması sonuçlarına göre elde 

edilen verilerin ortalamasına baktığımızda çalışanın el becerilerinde MTM ölçümü referans 

alındığında beklenen sürenin altına düştüğü ve çalışanların gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Çalışanların sonuçları tek tek incelendiğinde belli psikolojik etmenlerin, iş yoğunluğu 

nedeniyle çalışmayı hızlı tamamlama isteği ya da tam tersi yorgunluğun bağlı olduğu etkiler 

sonucu gelişimde eksi yönde sapmalar gözlemlenmiştir. 

Çalışma gün sayısı genel değerlendirmede 6. günde eksi yönde seyrettiği gözlemlendiğinden 5 

günlük bir eğitim süresinin yeterli olacağı önerilmektedir. 

Psikoteknik testler yöntemi ile şirketlerin farklı beceri ihtiyaçlarına yönelik beceri geliştirme 

setleri tasarlanarak çalışma kapsamı genişletilebilir. 
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ÖZET 

Dev horozibiği (Amaranthus palmeri S. Wats.) yazlık tek yıllık, ikievcikli (dioik) ve otsu bir 

bitkidir. A. palmeri 1,5-3 m arasında dik büyüyen, yılda 600.000 tohum üretme kapasitesi olan, 

iyi gelişmiş bir kökten çok uzağa uzanan lifli bir kök sistemine sahiptir. Doğal yaşam alanı 

ABD'nin güneybatısındaki ve Meksika'nın kuzeyindeki kurak çöl alanları olan bu bitkinin 

yüksek ve düşük sıcaklıklara ve kuraklığa karşı yüksek adaptasyonu olması ve bir C4 bitkisi 

olması rekabet gücünü arttırmakta daha ılıman iklimlere hızla yayılmasına ve bulaştığı alanları 

istila etmesine neden olmaktadır. A. palmeri ilk olarak 1915'te Virginia'da kendi doğal 

aralığının dışında rapor edilmiş, ancak 1990'lara kadar ABD’nin güneydoğusunda önemli bir 

yabancı ot olmadığı görülmüştür. Avrupada 20.yüzyılın başlarında İspanya ve ve İsveç’te 

rastlantısal bir bulgu olarak kaydedilmiştir. Bazı ülkelerde vakalar son yıllarda artmış örneğin, 

İspanya'da ilk olarak 2007 yılında mısır tarlalarında bulunmuştur. A. palmeri'nin Avrupa’da 

daha çok tohum kontaminasyonu olarak girdiğinden şüphelenilmektedir. Bu nedenle 2014 

yılında bu tür, Avrupa'daki tarımsal sistemler için temsil ettiği potansiyel risk nedeniyle EPPO 

uyarı listesine dahil edilmiştir. Türkiye’de ilk defa bu türe 2014 yılında rastlanmış ve 2016 

yılında kayda geçirilmiştir. Glifosata dirençli çeşitler ilk olarak 2004'te ortaya çıktıktan sonra 

büyük olasılıkla kontamine tohumların taşınması yoluyla yeni istilalar hızlanmıştır. Tarımsal 

sistemlerin bir otu haline gelen bu tür günümüzde sekiz farklı herbisit etki biçimine direnç 

geliştirmiştir ve bazı popülasyonların bu etki biçimlerinden iki veya daha fazlasına dirençli 

olduğu rapor edilmiştir. Tarımsal üretimde ekonomik açıdan en önemli yabancı otlardan biri 

olan bu türün pamuk, mısır, soya ve patates gibi tarla bitkileri nde %6-94 arasında değişen 

verim kayıplarına neden olmakta ayrıca münavebe ürünleri üzerinde de allelopatik etki 

gösterebilmektedir. Tarla bitkilerinin yanı sıra meyve, bağ ve sebze alanlarında da verim ve 

kalite kaybına neden olduğu bilinmektedir. Yeni alanlara tohum, saman, gübre, sulama gibi 

tarımsal faaliyetlerle kolayca dağılan bol miktarda küçük tohum üreten A. palmeri için yabancı 

ot riski değerlendirmesi sonucu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal üretimi ve ticareti 

etkileme riskinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine 

yapılan şikayetlerle bölgemize giriş yapmış olduğu analaşılan ve önemli itilacı potansiyeline 

sahip olan bu türün tanılanması ve kontrol yöntemlerinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstilacı bitki, yabancı ot, dev horozibiği, pamuk, herbisitlere dayanıklılık 
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INVASION OF PALMER AMARANT (Amaranthus palmeri S. Wats.) 

 

ABSTRACT 

Palmer amaranth (Amaranthus palmeri S. Wats.) is a summer annual, dioecious and herbaceous 

plant. A. palmeri has a taproot root system with fibrous that grows 1.5-3 m upright, capable of 

producing 600,000 seeds per year, and extends far from a well-developed root. The natural 

habitat of this plant, which is arid desert areas in the southwest of the USA and in the north of 

Mexico, is highly adaptable to high and low temperatures and drought, and being a C4 plant 

increases its competitiveness and causes it to spread rapidly to more temperate climates and 

invade the infected areas. A. palmeri was first reported outside of its native range in Virginia in 

1915, but did not appear to be a significant weed in the southeastern United States until the 

1990s. It was recorded as an accidental find in Europe in the early 20th century in Spain and 

Sweden. Cases have increased in some countries in recent years, for example in Spain it was 

first found in 2007 in corn fields. A. palmeri is suspected to have entered Europe mainly as a 

seed contamination. Following, in 2014 this species was included in the EPPO warning list 

because of the potential risk it represents to agricultural systems in Europe. This species was 

first encountered in Turkey in 2014 and recorded in 2016. After glyphosate-resistant cultivars 

first appeared in 2004, new infestations were accelerated, most likely through the transport of 

contaminated seeds. A. palmeri, which has become a weed of agricultural systems, has now 

developed resistance to eight different herbicide modes of action, and some populations have 

been reported to be resistant to two or more of these modes of action. This species, which is 

one of the most economically important weeds in agricultural production, causes yield losses 

varying between 6-94% in field crops such as cotton, corn, soybean and potato, and may also 

have an allelopathic effect on crops of rotation. It is known to cause yield and quality loss in 

fruit, vineyard and vegetable fields as well as field crops. As a result of the weed risk 

assessment, it was concluded that the risk of affecting agricultural production and trade in the 

Southeastern Anatolia Region is high for A. palmeri, which produces plenty of small seeds that 

are easily dispersed in new areas with agricultural activities such as seeds, straw, fertilizer and 

irrigation. There is a need for the identification and control methods of palmer amaranth, which 

is understood to have entered the region with complaints made to the Agriculture and Forestry 

Provincial/District Directorates, and which has significant invasive potential. 

Keywords: Invasive plant, weed, palmer amaranth, cotton, herbicide resistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1239



 

 

1. GİRİŞ 

İstilacı ve dayanaklı bir yabancı ot olan dev horozibiği (Amaranthus palmeri S. Watson) son 

yıllarda tarım alanlarında önemli bir sorun gelmiştir (Ward ve ark., 2013). Şekil 1’de verilen A. 

palmeri taksonomik olarak Plantae: Magnoliophyta: Angiospermae: Bazal çekirdek eudicots: 

Caryophyllales: Amaranthaceae: Amaranthoideae: Amaranthus cinsi içersinde yer almaktadır. 

Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO) kategorizasyonunda A2 listesindedir. EPPO, 

üye ülkelerine A2 listesindeki zararlıları karantina zararlıları olarak düzenlemelerini tavsiye 

etmektedir (EPPO, 2020).  

 

Şekil 1. Dev horozibiği (Amaranthus palmeri S. Watson) 

Kuzey Amerika'da, A. palmeri'nin tarihsel olarak Sonoran Çölü'ne özgü olduğu bildirilmiştir 

(Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzeybatı Meksika'nın büyük bir bölümünü kapsar) 

(Sauer, 1955; Mosyakin ve Robertson, 1997). Son yıllarda, menzilini ABD genelinde birçok 

eyaleti işgal edecek şekilde genişletmiştir, ancak en yaygın ve sorunlu olan güney eyaletlerdir 

(Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina). 

Kanada Gıda Denetleme Kurumu (CFIA, 2018), türün mevcut olarak değerlendirildiğini ancak 

mevcut durumla ilgili 'önemli belirsizliği' vurgulamaktadır. A. palmeri popülasyonlarının şu 

anda Ontario'da daha önce bildirildiği bölgelerde olup olmadığı bilinmiyor. Ek olarak, hem 
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Mosyakin ve Robertson (1997) hem de USDA (2019a; 2019b), türün Avustralya'da 

bulunduğunu bildirmektedir, ancak türün Avustralya'da bulunup bulunmadığı belirsizliğini 

korumaktadır. 

A. palmeri ilk olarak 1900'lerin başında EPPO bölgesinde (örn. İsveç'te) gözlemlenmiş ve şimdi 

birkaç EPPO ülkesinde yerleşik ve diğer birçok ülkede geçici olarak kayıt altına alınmıştır. Bazı 

ülkelerde, vakalar son yıllarda artmıştır. Örneğin, İspanya'da A. palmeri ilk olarak 2007 yılında 

ekin tarlaları (mısır) ve bitişik tarla kenarları arasında dağılmış halde bulunmuştur. Aragόn'da 

2019'da 1467 tarla araştırıldı ve 118'inde farklı derecelerde A. palmeri istilası görülmüştür. 

EPPO bölgesi içinde, A. palmeri'nin, türlerin potansiyel olarak İsrail'de zamanla önemli ölçüde 

yayıldığı görülmüştür. Mevcut yayılma oranları, türlerin yerleşmesini engelleyen abiyotik 

sınırlamalardan kaynaklanıyor olabilir. Ek olarak, türler EPPO bölgesindeki doğal habitatlarda 

yaygın olarak bulunmaz ve bu nedenle nehirler gibi doğal yollarla yayılma kolaylaşmamıştır. 

İklim değişikliği ve yerleşik popülasyonlardaki potansiyel artışla birlikte, alan içinde yayılma 

artabilir. Yerel, mevcut ve geçici olduğu ülkeler Şekil 2’de verilmiştir. A. palmeri’nin dağılımı 

Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Dev horozibiği (Amaranthus palmeri)’nin dünyadaki dağılımı 

EPPO Bölgesi: Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, 

Yunanistan (anakara), İsrail, İtalya (anakara), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, 

Norveç, Portekiz (Madeira), Romanya, Rusya, İspanya (anakara) ), İsveç, Tunus, Türkiye, 

Ukrayna, Birleşik Krallık  

Afrika: Botsvana, Mısır, Güney Afrika, Tunus  

Asya: Çin, Hindistan (Maharashtra), İsrail, Japonya (Honshu, Kyushu), Kore, Cumhuriyet  
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Kuzey Amerika: Kanada (Ontario) , Meksika, Amerika Birleşik Devletleri (Alabama, Arizona, 

Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 

Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, 

New Mexico , New York, Kuzey Karolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Pensilvanya, 

Güney Karolina, Güney Dakota, Tennessee, Teksas, Utah, Virginia, Batı Virjinya, Wisconsin)  

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya (Mato Grosso), Uruguay 

Şekil 2’de görüldüğü gibi dev horozibiği türü ülkemizde bulaşmış ve yerleşmiş durumdadır. 

Ülkemize Avrupa ülkelerden hayvanlar, insanlar, tohumluk, tarım alet ve makineleri, rüzgar ve 

su ile bulaşmış olma ihtimali yüksektir. 

 

2. MORFOLOJİ 

Yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeler dik, dallıdır, genellikle (0,3–)0,5–1,5(−3) m boyundadır ve 

birçok yan dal genellikle yukarı doğru çıkar. Merkezi gövde kırmızımsı-yeşildir. Yapraklar 

uzun saplıdır; proksimalde bıçak obovat veya eşkenar dörtgen-obovat ile eliptik, bazen distalde 

mızrak şeklindedir. A. palmeri içinde çok fazla değişkenlik gözlenmektedir. Türlerin 

tanımlanması moleküler yöntemlerle desteklenmelidir (Mosyakin ve Robertson, 1997; Ward ve 

ark., 2013; Iamonico, 2015). 

Amaranthus türleri arasındaki yanlış tanımlama, türler arasındaki morfolojik çeşitlilik ve türler 

arasındaki hibridizasyon nedeniyle, aralığı boyunca meydana gelebilir ve meydana gelmiştir 

(Wetzel ve ark., 1999). Amaranthus türlerini ayırt etmek için kullanılabilecek birkaç tanımlama 

anahtarı vardır (Pratt ve ark., 1999) ve bazı temel özellikler arasında çiçek morfolojisi (küçük 

boyutları nedeniyle büyütme tanımlaması gerekir), yaprak şekli, varlığı veya yokluğu bulunur. 

gövde üzerindeki kıl, tohum başı şekli ve fide şeklidir (Pratt ve ark., 1999). A. palmeri 

tohumları, diğer tüm Amaranthus türlerinin tohumlarından görsel olarak ayırt edilemez. 

 

3. BİYOLOJİ VE EKOLOJİ 

A. palmeri, dona karşı hassas olan, ikievcikli, yazlık yıllık bir türdür (PFAF, 2019). A. palmeri 

farklı popülasyonlardan biyolojik olarak farklılık gösterebilse de bitkiler, yeni alanlarda 

yayılmalarını ve kalıcılıklarını kolaylaştıran çevre tarafından yönlendirilen fenotipik plastisite 

sergiler (Spaunhorst ve ark., 2018). A. palmeri'nin rekabet yeteneği kısmen yüksek fotosentetik 

hızına bağlanabilir (Davis, 2015'ten alıntı Ehleringer, 1983) . 

Tohumlar anabitkiden düşerek veya suyla dağılabilir. Norsworthy ve ark. (2014) A. palmeri 

tohumunun yağmur suyunda 114 m mesafeye kadar gidebildiğini bildirmektedir. Tohumlar su 

hareketi, nehirler ve akarsular boyunca ve bir havza boyunca yayılabilir. Tohum bankası 
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yoğunluklarının yüksek olması üreme kabiliyetine (milyon tohum da
-1) 

 sahiptir (Menges, 

1987). Jha ve ark. (2014), ek tohumların girmesine izin verilmezse, topraktaki tohum 

bankasının 4 yıl içinde neredeyse tamamen tükeneceğini göstermiştir. Toprakta meydana gelen 

derinlik tohumunun tohum bankası içindeki tohum canlılığını etkilediği bildirilmektedir. 

A. palmeri'nin tarla ve sera deneyleri yoluyla A. spinosus , A. tuberculatus ve A. hybridus ile 

hibritleşebildiği gösterilmiştir (Gaines ve ark., 2012). Ward ve ark. (2013) özellikle türdeşler 

arasında çiçeklenme zamanlarında örtüşme olmaması dikkate alındığında, tarla koşullarında 

hibridizasyonun düşük olduğunu ve doğal çevrede muhtemelen nadir olduğunu öne 

sürmektedir. 

A. palmeri'nin sekiz farklı herbisit etki mekanizması için bir dizi aktif maddeye karşı herbisit 

direnci geliştirdiği gösterilmiştir: ALS'yi inhibe eden herbisitler (örn. imazetapir), oksinler (örn. 

2,4-D), tubulin inhibitörleri (örn. trifluralin) , EPSPS (örn. glifosat), HPPD inhibitörleri (örn. 

mesotrione), protoporfirinojen oksidaz (PPO, örneğin asiflorfen), fotosistem II (PSII, örneğin 

atrazin) ve VLCFA (örn. metolaklor) (USDA, 2019a; Heap, 2020). Herbisit direnci, gen akışı 

yoluyla aktarılabilir (Ward ve ark., 2013). ABD (pamuk, soya fasulyesi, mısır, sorgum, yonca, 

fıstık), Arjantin (soya fasulyesi), Brezilya (pamuk, mısır, soya fasulyesi) ve İsrail'de (mısır, 

pamuk, karpuz) direnç gösterilmiştir (Heap, 2020). 

Doğal aralığında, A. palmeri, rahatsız olmuş alanları kolonize eden  bir türdür. Kalıcı veya 

aralıklı akarsular, nehir taşkın ovaları, kurumuş nehir yatakları ve bataklık kenarları boyunca 

doğal habitatlarda bulunur (Sauer, 1955). Tür ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sulama 

hendekleri, yol kenarları, demiryolları ve çöplükler dahil olmak üzere yapay habitatlarda 

bulunur (Sauer, 1955; Bagavathiannan ve Norsworthy, 2016). Türler esas olarak tarlalar içinde 

veya tarla kenarları boyunca tarımsal habitatlarda bulunur ve birçok yaz ürününü, özellikle 

mısır ve soya fasulyesi gibi geç ekim mahsullerini istila edebilir. 

EPPO bölgesi içinde, türlerin yol kenarlarında ve yol boyunca ekilmiş ve ekilmemiş arazilerde 

büyüdüğü kaydedilmiştir. Kuzey-Doğu İspanya'da (Verloove ve Gullon, 2008) ve Kuzey 

İtalya'da (Verloove ve Argenghi, 2015) kanallar ve nehirler boyunca büyüdüğü bildirilmiştir. 

Ek olarak, türlerin halka açık bahçelerde, demiryolu ağlarında ve limanlar ve endüstriyel tesisler 

etrafındaki alanlarda büyüdüğü kaydedilmiştir. Greuter ve Raus (2006), türün Yunanistan'daki 

zeytin bahçelerindeki yollarda bulunduğunu detaylandırmaktadır. Ek olarak, Raab-Straube ve 

von ve Raus Th (2015) , Kuzey İtalya'da (Ravenna İli) kaba bitki örtüsüne sahip bir yol setinde 

A. palmeri gözlemlenmiştir. Türün ayrıca İspanya'daki tarımsal habitatlarda büyüdüğü de 

kaydedilmiştir (Recasens ve Conesa, 2011). Aragόn'den (İspanya) 2019'dan alınan son kanıtlar, 

esas olarak tarlanın kenarında veya mahsullerin ilk satırlarında büyüdüğüne dair bilgiler 
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mevcuttur. A. palmeri meyve bahçeleri, yonca, nadas tarım arazileri ve çorak arazilerde de 

bulunmasına rağmen, istila edilen alanların %80'inden fazlası mısır ile ekilmiştir. İtalya'da A. 

palmeri , Glycine max tarlalarında (Fabbri ve Campagna, 2016) ve İsrail'deki birçok tarım 

alanında (Matzrafi ve ark., 2017) özellikle yaz ürünlerinde (örneğin, sulanan pamuk 

tarlalarında) kaydedilmiştir. Türkiye'de türün mısır tarlaları gibi yol kenarına yakın ekin 

alanlarında büyüdüğü bildirilmektedir (Raab‐Straube ve von Raus, 2016). İsrail'de, türün 

aşağıdaki habitatlarda da bulunduğu bildirilmektedir: Akdeniz ormanları ve çalılıkları, çöller, 

çalı-bozkırlar ve yarı-bozkır çalılıklar (Flora of Israel, 2019). EPPO bölgesi içinde, özellikle 

Batı ve Kuzey Avrupa'da, yüksek koruma değerine sahip habitatların çoğu uygun değildir. 

Ancak, türün doğal birincil habitatlarına oldukça benzer ekolojik koşullarda (örneğin 

Yunanistan ve İsrail) yerleştiği gösterilen Akdeniz bölgesindeki yarı kurak habitatlar için 

durum böyle olmayabilir. 

Tohum çimlenmesi, sıcaklık ve ışık mevcudiyeti ile birlikte nem mevcudiyeti ile başlatılır (Jha, 

2008). A. palmeri tohumları, genellikle 1 veya 2 gün içinde toprakta hızla filizlenir. Tohumların 

küçük boyutu, başarılı çimlenme için toprak profili içinde nispeten sığ bir konum gerektirir 

(Ward ve ark., 2013). Guo ve Al-khatib (2003), sıcaklığın tohum çimlenmesine etkisi üzerine 

deneyler yapmış ve 15/10°C gündüz/gece sıcaklıklarında herhangi bir çimlenme 

gözlemlememiştir. Tohum çimlenmesi 35/30°C gündüz/gece sıcaklığı ile zirvede 

kaydedilmiştir. Jha (2008), Güney Carolina'da toplanan tohumları kullanarak tohum çimlenme 

deneyleri yapmış ve çimlenmenin bir zaman faktörü ile sıcaklıkla ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Steinmaus ve ark. (2000), A. palmeri'nin gelişmesi için gereken minimum sıcaklığın (temel 

sıcaklık) 16.6°C olduğunu tahmin etmektedir. ABD'de Mart ortasından Ekim ayına kadar  

tohumların 15°C'nin üzerindeki minimum sıcaklıkta çimlendiği gözlemlenmiştir. A. palmeri 

çok yüksek sıcaklıklarda kalabilir. Gerçekten de 45/40°C'de A. palmeri bitkileri ısıl işlemin 

başlamasından sadece 25 gün sonra öldü (Guo ve Al-khatib, 2003). A. palmeri, büyüme 

mevsimi boyunca uzun bir çıkış periyodu sergileyebilir (Davis, 2015). Tohumun ana bitkide ne 

kadar süre kaldığı ile ilgili tohum kabuğu kalınlığına dayalı fiziksel bir uyku hali var gibi 

görünüyor. Kültür bitkisinin gölgelenmesi (ışık kalitesi) tohum çimlenmesini etkileyebilir (Jha, 

2008; Ward ve ark., 2013). Ek olarak, bitkinin orta ve üst üçte birlik kısmından alınan tohumlar, 

bitkinin alt üçte birlik kısmından alınan tohuma kıyasla daha yüksek bir çimlenme yüzdesine 

sahiptir. (Jha, 2008). A. palmeri tekstür ve pH açısından çok çeşitli toprak tiplerinde yetişebilir: 

iyi drene edilmiş toprakları tercih ettiği hafif (kumlu), orta (tınlı) ve ağır (killi) topraklarda 

yetişir, fakat aynı zamanda büyüyebilir ve büyüyebilir. su basmış pirinçte kalıcıdır (Norsworthy 

ve ark., 2013). Tercih edilen toprakların pH'ı asit, nötr ve alkali toprakları içerir. Tam güneş 
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ışığını gölgeye tercih eder (Ward ve ark., 2013). EPPO bölgesi içinde, A. palmeri'nin konakçıya 

özgü doğal düşmanı yoktur. Genelci doğal düşmanlar, potansiyel olarak tesise saldıracaklardır, 

ancak bunların, yerleşimi etkilemek için nüfus düzeyinde yeterli hasarı etkilemesi pek olası 

değildir. A. palmeri'nin EPPO bölgesi için bilinen herhangi bir kullanımı veya faydası 

bulunmamaktadır. 

 

4. HAREKET YOLLARI 

A. palmeri'nin tohum kontaminasyonu veya tahıl kontaminasyonu (kuş yemi dahil) olarak çok 

sayıda ele geçirilmesi olmuştur. Pheloung ve ark. (1999), A. palmeri'yi ABD'den ithal edilen ve 

Avustralya'da mevcut olarak kaydedilmeyen mısırla ilişkili bir yabancı ot türü olarak listeler. 

İspanya ve Romanya'da, dolaylı kanıtlar, türün ithal edilen tahıl yoluyla girmiş olabileceğini 

gösteriyor. Tür, Endülüs'te Sevilla limanında ve Palos de la Frontera'da (Huelva ili) tahıl ve 

bitkisel ürünlerin işlendiği endüstriyel tesislerin yakınında kaydedilmiştir. Kuzey-Doğu 

İspanya'da istila, muhtemelen bir mısır veya soya fasulyesi kamyonundan bazı A. palmeri 

tohumlarının düştüğü bir hayvan yemi fabrikasında başlamıştır. 2017 yılında, hayvan yemi 

fabrikasını yabancı ot bilimciler ziyaret etmiş ve o sırada sahada birkaç bitkinin büyüdüğünü 

ve bir miktar yayılmanın zaten yolun diğer tarafında meydana geldiğini ve tarla sınırlarında yol 

kenarında bitkilerin görülebildiği gözlemlenmiştir. 

A. palmeri tohumunun bir tohum kirleticisi olarak hareketini vurgulamaktadır. A. palmeri, 

Louisiana'daki tohum partilerinde ve tohum torbalarında sertifikalı soya fasulyesinden 

tanımlanmıştır. Avustralya, ABD ve Avrupa'dan gelen sertifikasız ticari tohumların (örneğin 

yeni yem tohumları), birkaç Amaranthaceae türü de dahil olmak üzere tohum kirleticilerini 

barındırdığı gösterilmiştir (Cossu ve ark., 2019). 

USDA (2013) Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota ve Ohio'daki koruma amaçlı dikimlerde A. 

palmeri'nin bir kirletici olarak tanımlandığını detaylandırmaktadır. Koruma Rezerv Programı 

(CRP) tohum karışımlarında bir kirletici olarak bildirmiştir. Bal arıları ve diğer tozlayıcılar için 

habitatları beslemek için ekilen bazı yerli tohum karışımlarının A. palmeri ile kontamine olduğu 

bulunmuştur (WSU, 2020). A. palmeri ayrıca ABD'de mahsul tozlaştırıcı ticari tohum 

karışımlarında da bulunmuştur (Oseland ve ark., 2017). Ek olarak, koruma için tohum 

karışımları, tozlaşma ve avcılık için memeliler için yem bitkileri için tohum karışımları A. 

palmeri için uygun olabilir. 

A. palmeri tohumu, makine ve ekipmanın kirleticisi haline gelebilir. Bununla birlikte, zararlının 

EPPO bölgesine yayıldığı ülkelerden muhtemelen kullanılmış makine hareketi çok azdır ve 
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varsa, bu tür ekipmanların dekontaminasyon gibi bitki sağlığı prosedürlerinden geçmesi 

muhtemeldir 

 

5. ETKİLER 

A. palmeri hızlı büyüme hızı ve büyük miktarlarda biyokütle biriktirme kabiliyeti ile çok 

rekabetçidir ve ayrıca uzun kökleri ile bir avantaja sahiptir. ABD'de A. palmeri , tarımsal 

sistemlerde önemli bir yabancı ot olarak kabul edilmektedir (Ward ve ark ., 2013). Soya 

fasulyesi, yer fıstığı, mısır ve tatlı patateste önemli etkiler rapor edilmiş ve bitki ABD'de 

ekonomik olarak en zararlı ot türlerinden biri haline gelmiştir. Lindsay (2017), azalan mahsul 

veriminin bir sonucu olarak türlerin potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin tahminler 

sunmaktadır. ABD'nin orta güney eyaletlerindeki üreticilerin 1 yıl boyunca (2015) ekonomik 

kayıpları, yabancı ot yönetim maliyetleri hariç, pamuk için 250 milyon USD, mısır için 1,3 

milyar USD ve soya fasulyesi için 2,5 milyar USD'ye eşit olabilir. 

A. palmeri, son yıllarda güney ABD'deki en zahmetli pamuk otu olarak sıralanmıştır. 2014 

yılında, Arkansas'ta en az 300.000 ha pamuğun ve Georgia eyaletinde bir milyon akrenin 

üzerinde yabancı ot tarafından işgal edildiği bildirilmiştir. ABD'de, m2 başına 1 ve 10 bitki olan 

A. palmeri yoğunlukları, pamuk
 
verimini sırasıyla %11 ve %59 oranında azaltmıştır (Ward ve 

ark., 2013, Massinga ve ark., 2001). Pamukta, A. palmeri'nin mevcudiyeti, yabancı ot 

içermeyen bir tarlaya kıyasla hasat süresini iki katına ile dört katına çıkarmıştır. A. palmeri 

yoğunlukları m
2 

başına 0,65 bitkiden daha yüksekse bile zarar verebilir. 

Kansas'ta m2 başına 10.5 bitkilik bir A. palmeri yoğunluğu ile mısırda (Zea mays) verimde 

%91'e varan azalma rapor edilmiştir (Massinga ve ark., 2001). m2 başına sadece 0,66 A. palmeri 

% 11 verim kaybına neden olabilir. Tahmin edilen maksimum soya fasulyesi kaybı, A. 

palmeri'nin tüm sezon müdahalesinden (m2 başına 10 bitki yoğunluğu) %79 olarak 

bulunmuştır. m2 başına sadece 0.33 bitkide verim kaybı %17 bulunmuştur (Klingaman ve 

Oliver, 1994). Fıstık mahsullerinde kayıplar, m2 başına 1 ve 5 bitki A. palmeri yoğunlukları ile
 

%28 ve %68 olarak rapor edilmiştir (Burke ve ark., 2007). 

Meyers ve ark., (2010) A. palmeri'nin tatlı patatesin kalitesini ve miktarını azaltabileceğini 

detaylandırmaktadır. Ward ve ark. (2013) 'Tatlı patateslerin en yüksek derecesi olan 'Jumbo', 

Palmer amaranth (A. palmeri) yoğunluklarından sırasıyla 0.47 ve 6.13 m2'den %56 ve %94 

oranında azaltılmıştır, (Meyers ve ark., 2010). %10 verim kaybına eşdeğer olan Palmer 

amaranth (A. palmeri) eşik yoğunluğu m2 başına 0,08 bitki veya her 12,5 m2'de bir bitkidir. 

Moore ve ark. (2004) ayrıntıları sorgum m başına 1.58 bitki A. palmeri yoğunluğu ile %38 ile 

%63 arasında verim kayıpları vardır. A. palmeri'nin mevcudiyeti, sorgum tohumu hasadını 
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geciktirebilecek şekilde mahsulün kuruması üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. A. 

palmeri'nin karpuz verimi ve pazarlanabilir meyve sayıları üzerinde olumsuz etkileri olduğu 

gösterilmiştir. Dikim çukuru başına dört A. palmeri bitkisinin verimi sırasıyla %41, %38 ve 

%65 oranında azalttığı gösterilmiştir (Bertucci ve ark., 2019). 

Mahsul ile doğrudan etkileşime ek olarak, A. palmeri mahsulleri rekabetçi olmayan bir şekilde 

etkileyebilir. A. palmeri, allelopati yoluyla mahsul büyümesini de baskılayabilir. Deneyler, 

dikimden hemen önce ağır bir A. palmeri meşceresinin toprağa eklenmesinin havuç, soğan, 

lahana ve sorgumda fide büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir. 

EPPO bölgesi içinde, A. palmeri farklı mahsullerde (örneğin mısır, pamuk ve soya fasulyesi) 

zaten bir yabancı ot olarak bulunur. Türkiye'de türün 'son derece agresif' davranış [istilacı 

davranış] gösterdiği (Raab‐Straube ve von Raus, 2016) bildirilmiştir. Benzer şekilde, 

İspanya'da, türler ekin alanlarını işgal etti (Recasens ve ark., 2018), bazı tarlalar zaten yüksek 

yoğunlukta A. palmeri ile istila edilmiştir. İsrail'de, A. palmeri ülke genelinde ekin tarlalarında 

(pamuk, karpuz, mısır) bulunur ve bu ürünlerde herbisit direnci zaten gösterilmiştir (Matzrafi 

ve ve ark., 2017; Flora of Israel Online, 2019; Heap, 2020) . 

Kistner ve Hatfield (2018), sıradan popülasyonlara uygun bölgelerin yerleşik popülasyonlara 

uygun hale gelebileceği Avrupa'da iklim değişikliğinin türler için faydalı olacağını 

vurgulamaktadır. Bu tür etkiler, tarım sistemleri üzerinde olumsuz etkilerin görülebileceği 

EPPO bölgesinde kurulmaya uygun alanı artırmaya yönelik olabilir. 

EPPO bölgesinde türlerin doğal biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin veri 

bulunmamaktadır. EPPO bölgesi içinde, türler çoğunlukla biyolojik çeşitlilik değeri göreliliği 

düşük olan kaba veya yönetilen habitatlarda büyür. 

A. palmeri, diğer Amaranthus türleri ile hibritleşerek diğer türlerin gen havuzlarını olumsuz 

yönde etkileyebilir. Hibridizasyon aynı zamanda herbisit direncinin farklı Amaranthus türleri 

arasında hareket ettirilebildiği bir yoldur. (Costea ve ark., 2001). Ancak, yerli Avrupa 

Amaranthus türleri tek evciklidir (Steckel, 2007) ve sınırlı sayıda bulunduğunda tarla 

koşullarında A. palmeri ile hibritleşmesi beklenmez. 

 

6. KONTROL 

A. palmeri'yi tarımsal sistemlerde etkin bir şekilde yönetmek için proaktif ve entegre bir yabancı 

ot yönetimi stratejisi gerekecektir. Sezon başında yapılan ağır toprak işleme, hafif toprak 

tahribatının aksine, ekim için uygun bir tohum yatağı hazırlayacak ve bu noktaya kadar çıkmış 

tüm yabancı otları ortadan kaldıracaktır. Dikimden sonra, sıra arası ekim, küçük fidelerin 

1247



 

 

kuruluştan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Genel olarak, ağır toprak işlemeden kaynaklanan 

önemli toprak rahatsızlığı, A. palmeri gibi küçük tohumlu dikotların cesaretini kırar. 

Yoğun örtü bitkileri dikmek, A. palmeri'nin çimlenmesini ve ortaya çıkmasını bastırmaya 

yardımcı olabilir. Genel olarak, ot örtü bitkileri (buğday, çavdar, arpa gibi) yaz ekiminden 2-6 

hafta önce herbisitlerle öldürülebilir. Yaz mahsulü daha sonra doğrudan öldürülen örtü 

mahsulüne ekilebilir. Örtü bitkisini düz bir şekilde yuvarlamak ve ardından yaz ürününü 

yuvarlama ile aynı yönde dikmek, yabancı ot büyümesini bastırmak için toprak yüzeyinde daha 

fazla malç sağlayacaktır. Bununla birlikte, örtü bitkisi yoğun değilse, yabancı ot bastırma 

seviyesi azalacaktır veya hiç olmayacaktır. 

Farklı agronomik yaşam döngülerine sahip ekinler (ör. kış bitkileri), A. palmeri'yi çimlenmek 

ve hayatta kalmak için dezavantajlı duruma getirir. Ayrıca, bu, çok çeşitli herbisitlerin ve diğer 

yabancı ot yönetimi stratejilerinin kullanılmasına izin verebilir. 

Herbisitler, entegre bir ot yönetim planının önemli bir bileşeni olabilir. Ancak bunların 

zamanında ve teknik bir şekilde uygulanması gerekir. Bitkilerin ortaya çıkmasına ve 10-15 cm 

yüksekliğe ulaşmasına izin vermek, herbisitlerle yönetimi büyük ölçüde karmaşıklaştıracaktır. 

A. palmeri'yi kontrol etmek için çok sayıda herbisit uygulaması gereklidir. 

Doğal ortamlarda yönetim uygulamalarının istila edilen habitata göre uyarlanması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

 

7. DÜZENLEYİCİ STATÜ 

EPPO bölgesinde, A. palmeri, karantina zararlısı olarak düzenleme için önerilen zararlıların 

EPPO A2 listesine dahil edilmiştir. 

ABD'de A. palmeri federal düzeyde düzenlenmemiştir ancak Delaware, Minnesota ve Ohio 

eyaletlerinde zararlı bir ot olarak kabul edilmektedir (Hensleigh ve Pokorny, 2017). Indiana, 

Iowa, Minnesota, Kuzey Dakota, Ohio, Güney Dakota, Tennessee, Washington ve 

Wisconsin'de tohum kısıtlamalarına tabidir (USDA, 2019b). 

Kanada'da A. palmeri federal düzeyde düzenlenmemiştir, ancak Manitoba eyaletinde zararlı bir 

ot olarak düzenlenmektedir (Kanada Gıda Denetleme Kurumu, 2018). 

Brezilya'da, A. palmeri, zararlı içermeyen bir alanda üretim, üretim yerindeki bitki sağlığı 

denetimi veya laboratuvar tarafından gösterilen zararlıdan ari olması gereken çeşitli 

konumlardan çeşitli konukçu tohum ve tahıllar için ithalatta düzenlenir. (WTO, 2018). 

Avustralya'da A. palmeri , girişi yasaklanmış bir karantina türüdür (Pheloung ve ark., 1999; 

Moniodis, 2014; USDA, 2019a). 
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8. BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ 

EPPO (2020), ilgili mahsuller için tahıllar ve tohumlar için bitki sağlığı önlemleri önermektedir. 

Arachis hypogaea, Glycine max, Helianthus annuus, Oryza sativa, Sorghum bicolor ve Zea 

mays taneleri zararlı içermeyen bir alanda üretilmeli veya Amaranthus tohumlarının muayenesi 

ve test edilmesinden sonra A. palmeri'den ari bulunmalı veya canlılıktan arındırılmış olmalıdır. 

uygun bir yönteme Tahıllar için önlemler, hayvan yemi (kuş tohumları dahil), insan tüketimi 

veya işleme amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın, belirtilen türleri içeren tüm mallar için 

geçerli olmalıdır. 

Glycine max, Gossypium hirsutum, Helianthus annuus, Oryza sativa, Sorghum bicolor ve Zea 

mays tohumları zararlı içermeyen bir alanda üretilmeli veya Amaranthus tohumlarının 

incelenmesi ve test edilmesinden sonra A. palmeri'den ari olduğu tespit edilmelidir. 

Tohum karışımları ve yerli tohumlar, zararlı içermeyen bir alanda üretilmiş veya Amaranthus 

tohumlarının incelenmesi ve test edilmesinden sonra A. palmeri'den ari olduğu tespit edilmiş 

olmalıdır. A. palmeri'nin bu ürünlerde geliştiği gösteriliyorsa ve bunların tohumları veya 

taneleri A. palmeri tohumlarıyla kontaminasyon riski taşıyorsa, yeni ilişkili ürünler 

eklenmelidir. 

 

9. SONUÇ 

Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü olan Dev horozibiği (Amaranthus palmeri S. 

Wats.), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarımsal mahsul sistemlerinde en zahmetli ot olarak 

sıralanmıştır. Son birkaç on yılda, tarımsal kalkınma ve tohum ve ekipman taşımacılığı gibi 

insan faaliyetleri, A. palmeri'nin kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmasına yol açmıştır. 

A. palmeri'nin 1915'te Virginia'daki ilk raporundan bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 

tarımsal ürün sistemlerinde en sorunlu yabancı otlardan biri haline gelmiştir. Amaranthus 

palmeri, diğer Amaranthus türleri ile karşılaştırıldığında, yüksek büyüme hızına ve önemli 

biyokütle birikimine yol açan yüksek bir fotosentetik hıza sahiptir. Amaranthus palmeri 

yaprakları, gelen güneş ışığına dik bir şekilde yönelir, bu durum bitkinin karbonu daha hızlı 

sabitlemek için maksimum ışığı emmesine izin verir. Amaranthus palmeri üretken bir tohum 

üreticisidir ve nem stresli koşullarda bile hayatta kaldığı ve çok sayıda tohum ürettiği 

bulunmuştur. Bir dişi A. palmeri bitkisinin 200.000 600.000 tohum üretebileceğini 

unutulmamalıdır. Amaranthus palmeri tohumları genellikle yerçekimi kuvvetleri tarafından 

dağıtılmakta; ancak sulama, çiftçilik, biçme, hasat, kuşlar ve memeliler gibi birçok yolla 

yayılmaktadır. A. palmeri'nin büyüme mevsimi boyunca sürekli çıkış yapması, sezon boyunca 

üründe sorun olmasına neden olmaktadır. Amaranthus palmeri, tarımsal ürünlerde önemli 
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verim kayıplarına neden olabilir. Kontrolsüz A. palmeri mısırda (Zea mays L.) %91, pamukta 

%54 ve soyada %68 verim kayıplarına neden olmaktadır.  

Dev horozibiği, Amranthus cinsinin en yaygın türlerinden biridir. İki evcikli (dioik) bir türdür. 

Rüzgarla tozlaşma ile birleşen bu türün dioik biyolojisi, çeşitli çevresel koşullara adaptasyonda 

kilit bir rol oynayan yüksek düzeyde genetik çeşitliliği korumalarına izin vermektedir. Oval 

yaprak yapısına sahip olan bu bitkinin yaprak sapının uzunluğunun yaprak ayasından uzun 

olması diğer türlerden ayırt etmek için kullanılabilir. Tüysüz veya seyrek tüylü olan bu yabancı 

otun bazı tiplerinde filigrantlar bulunur ancak bunlar her zaman mevcut olmadığundan tanılama 

için kullanılmamalıdır. Amaranthus palmeri ikievcikli bir türdür; erkek (pistillat) ve dişi 

(dayanıklı) çiçekler ayrı bitkilerde üretilir. Erkek çiçek salkımları dişi çiçeklere benzeyen 

keskin, sert diş tellerinden yoksun oldukları için dişi çiçeklerden ayırt edilebilirler ve bu nedenle 

daha yumuşak bir his verirler. A. palmeri'de çiçeklenme genellikle yaz aylarında başlar ve 

sonbahara kadar devam eder. A. palmeri'nin çiçeklenmesinin gün uzunluğundan etkilendiğini 

bildirmiştir; daha kısa günler çiçeklenmeyi hızlandırır, bu da bitki boyutunu ve tohum sayısını 

azaltır. Erkek A. palmeri bitkileri rüzgarla dağılan polen taneleri üretir ve tarla koşullarında 

herbisite dirençli A. palmeri'ye polen aracılı gen akışı rapor edilmiştir. Dev horozibiğini kısaca 

şöyle tanılayabiliriz: İkievcikli; tüysüz gövde ve yapraklar; oval şekilli alternatif yapraklar, 

olgun yapraklar yaprak bıçağından daha uzun bir yaprak sapına sahiptir; dişi diş telleri uzun, 

kalın ve serttir. Amaranthus cinsinde herbisit dayanıklılığı (direnci) yaygındır, herbisite dirençli 

A. palmeri popülasyonlarının son 20 yılda hızla yayıldığı görülmektedir. Dev horozibiğinin 

Asetolaktat sentaz (ALS) inhibitör direnci yaygındır ve genellikle hedef bölge mutasyonları 

tarafından oluşturulmaktadır. Sentetik oksin dayanıklığı da belirlenen bu tür 2.4-D’ye dirençli 

iken Dicamba’ya dirençlilik göstermemiştir. A. palmeri'nin glifosata direnç mekanizması 

dikkat çekicidir, çünkü bu yabancı ot EPSPS geninin kopyalanması ve EPSPS enziminin aşırı 

ekspresyonu yoluyla glifosata direnç geliştirmiştir. Azalan glifosat absorpsiyonu ve 

translokasyonunun, A. palmeri'de glifosata hedef dışı bölge direnci kazandırdığı da rapor 

edilmiştir. Glifosata dirençli A. palmeri ilk olarak Georgia'da 2006’da rapor edilmiştir ve o 

zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 27 başka eyalet 2020 itibariyle bu otun 

varlığını belgelemiştir. Amaranthus palmeri, en az 8 herbisit etki mekanizmasına (microtubule-

, ALS-, EPSPS-, PS II-, HPPD-, PPO, VLCFA ve synthetic auxins inhibitörleri) karşı direnç 

geliştirmiştir. Amaranthus palmeri'nin ayrıca ALS/EPSPS, PSII/HPPD, 2,4-

D/glifosat/atrazin/ALS/HPPD inhibitör direnci gibi çoklu herbisit direncine sahip olduğu 

bulunmuştur. Herbisite dayanıklı A. palmeri popülasyonlarının evrimi ve bunların yaygın 

olarak görülmesi, tarımsal ürünlerde bu yabancı otun kontrolünü zorlaştırmıştır. A. palmeri, 
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sadece 422 Mb olarak tahmin edilen bu cinsteki en küçük genomlardan birine sahiptir. Hem 

sera hem de arazi çalışmalarında Amaranthus türleri arasında hibridizasyon ve gen akışı 

gözlemlenmiştir. A. palmeri’nin A. tuberculatus ve A. spinosus ile melezler (hibrit) oluşturduğu 

rapor edilmiştir. 

İstilacı bir tür olan A. palmeri 2007 yılında Avrupa’da (İspanya) ve 2016 yılında Türkiye’de 

rapor edilmiş, 2017 yılından itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesine bulaştığı yönünde 

şikayetler artmıştır. Şikayetlerin özellikle Diyarbakır’da pamuk alanlarından, Mardin’de ise 

pamuk ve mısır lanlarından geldiği görülmektedir. Tarımsal ürünlerde nemli ekonomik 

kayıplara neden olan bu yabancı ot tarla bitkilerinin yanı sıra meyve, bağ ve sebze alanlarında 

da verim ve kalite kaybına neden olabilmektedir. Farklı tarım alanlarına tohum, saman, gübre, 

sulama gibi tarımsal faaliyetlerle kolayca dağılan bol miktarda küçük tohum üreten A. palmeri 

için yabancı ot riski değerlendirmesi sonucu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal üretimi 

ve ticareti etkileme riskinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Tarım ve Orman İl/İlçe 

Müdürlüklerine yapılan şikayetlerle Bölgemize giriş yapmış olduğu analaşılan ve önemli itilacı 

potansiyeline sahip olan bu türün tanılanması ve kontrol yöntemlerinin araştırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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ÖZET 

Yabancı otlar, çiftçilerin tarlalarında sürekli bir sorundur. Yabancı otlar sadece su, besin, güneş 

ışığı ve alan için ürünle rekabet etmez aynı zamanda böcekleri ve hastalıkları barındırır, sulama 

ve drenaj sistemlerini tıkar; hasadı güçleştirir, mahsüle karışarak kalitesini düşürür. Kontrolsüz 

bırakılırsa, yabancı otlar ürün verimini önemli ölçüde azaltabilir. Toprak işleme, elle ayıklama 

ve çapalama, herbisitler veya entegre tekniklerle yabancı ot mücadelesi yapılabilir. Ancak 

toprak işleme çevre için uzun vadeli ciddi bir sorun olan rüzgar ve su erozyonuna maruz kalan 

değerli üst toprağın kaybolmasına, çoraklaşmaya veya çölleşmeye neden olabilir. Bu nedenle, 

azaltılmış veya toprak işlemesiz tarım tercih edilmektedir. Ayrıca ekonomik ve pratik olan 

herbisit kullanımı yaygındır. Herbisitler bitki metabolizmasındaki kilit enzimleri hedefleyen 

anahtar gibi çalışır, besin üretimini bozar ve inhibe eder. Ancak yoğun kullanımı toprağın ve 

suyun kirlenmesine, doğal yaşamın tahribine ve çeşitli insan ve hayvan hastalıklarının 

artmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra, aşırı herbisit kullanımı yabancı otlarda herbisitlere 

dayanıklılığı hızlandırmaktadır. Dayanıklılık günümüzde önemli bir sorun halini almıştır. Bunu 

engellemek veya geciktirmek için önleyici tedbirler, kültürel işlemler, mekanik, biyolojik ve 

biyoteknik yöntemlerin araştıtılması önem kazanmıştır. Diğer taraftan herbisitlerin yabancı 

otlara biyolojik etkinliğini arttırmak ve üründe fitotoksiteyi azaltmak için herbisitlere toleranlı 

ürünler geliştirilmektedir. Böylece bazı herbisitlere (glifosat, glufosinat, imazamox, tribenuron 

vs.) karşı bir dereceye kadar tolerans gösterecek bitkiler geliştirilir. Örneğin imidazolinon (İMİ) 

herbisitlerine tolerans sağlamak amacıyla bitki genetik materyalinde nokta mutasyonuna neden 

olduğu bilinen kimyasal mutajen etil metan sülfonat (EMS)’a maruz bırakıldığı bilinmektedir. 

Günümüzde herbisit direnci (herbicide resistance, HR) ve herbisit toleransı (herbicide 

tolerance, HT) tanımlarının kullanımıyla ile ilgili bir karmaşıklık vardır. Herbisit direnci, 

normalde doğal yetişen veya kültürü yapılan bir bitkinin öldürücü bir doz herbisite maruz 

kaldıktan sonra hayatta kalma ve üreme yeteneğidir. Bir bitkide direnç, doğal olarak meydana 

gelebilir, genetik mühendisliği, doku kültürü veya mutajenez tarafından üretilen varyantların 

seçimi gibi tekniklerle oluşturulabilir. Herbisit toleransı ise bir türün herbisit işleminden sonra 

hayatta kalma ve üreme yeteneğidir. Bu, bitkiyi toleranslı hale getirmek için hiçbir seçim veya 

genetik manipülasyon olmadığı anlamına gelir, yani bitki doğal olarak sözkonusu herbisite 

hoşgörülüdür. Bu çalışma yabancı otlarda dayanıklılık ile ürünlerde herbisitlere toleranslılık 

arasındaki farka ve tarımda herbisitlere toleranslılığın geleceğine odanlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı ot, herbisitlere toleranslılık, herbisitlere dayanıklılık 
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HERBICIDE RESISTANCE IN PLANTS 

 

 

ABSTRACT 

Weeds are a constant problem in farmers' fields. Weeds not only compete with the crop for 

water, nutrients, sunlight and space, they also harbor insects and diseases and clog irrigation 

and drainage systems; it makes harvesting difficult, it mixes with the harvest crop and reduces 

its quality. If not controlled, weeds can significantly reduce crop yields. Weed control can be 

done with tillage, picking and hoeing, herbicides or integrated techniques. However, tillage can 

lead to loss of valuable topsoil, barrenness or desertification, which is subject to wind and water 

erosion, which is a serious long-term problem for the environment. Therefore, reduced or no-

till farming is preferred. In addition, the use of economical and practical herbicides is common. 

Herbicides affect like switches targeting key enzymes in plant metabolism, disrupting and 

inhibiting nutrient production. However, its intensive use can cause soil and water pollution, 

destruction of natural life and increase in various human and animal diseases. Also, excessive 

use of herbicides accelerates resistance to herbicides in weeds. Resistance has become an 

important issue today. In order to prevent or delay this, it has gained importance to investigate 

preventive measures, cultural processes, mechanical, biological and biotechnical methods. On 

the other hand, herbicide-tolerant crops are developed in order to increase the biological 

effectiveness of herbicides against weeds and to reduce phytotoxicity in the crops. Thus, plants 

are developed that will tolerate some herbicides (glyphosate, glufosinate, imazamox, 

tribenuron, etc.). For example, it is known to be exposed to the chemical mutagen ethyl methane 

sulfonate (EMS), which is known to cause point mutations in plant genetic material, in order to 

establish tolerance to imidazolinone (IMI) herbicides. Nowadays, there is complexity in the use 

of the definitions of herbicide resistance (HR) and herbicide tolerance (HT). Herbicide 

resistance is the ability of a naturally grown or cultivated plant to survive and reproduce after 

exposure to a lethal dose of herbicide. Resistance in a plant can occur naturally, be generated 

by techniques such as genetic engineering, tissue culture, or selection of variants produced by 

mutagenesis. Herbicide tolerance is the ability of a species to survive and reproduce after 

herbicide treatment. This means that there is no selection or genetic manipulation to make the 

plant tolerant, namely the plant is naturally tolerant to the herbicide in question. This study 

focused on the difference between herbicide resistance and herbicide tolerance, also the future 

of herbicide tolerance in agriculture. 

Keywords: Weed, herbicide tolerance, herbicide resistance 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar %34 artarak 10 milyara ulaşması beklenmektedir. Sonuç 

olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünya nüfusunun talebini karşılamak 

için küresel tahıl veriminin %70 artması gerekiyor (FAO, 2019; Godfray ve ark., 2010). 

Bununla birlikte, küresel gıda güvenliği, iklim değişikliği, azalan ekilebilir arazi, su kıtlığı ve 

biyotik ve abiyotik stresler (Sundström ve ark., 2014) nedeniyle mahsul üretimini 

etkileyebilecek ve büyük kayıplara neden olabilecek başka zorluklarla da beklenmektedir. 

Yabancı otlar, tarımsal üretimde sürekli bir sorun olup istenmeyen bitkiler olarak 

adlandırılmaktadırlar. Yabancı ot zararı, tarımsal üretimindeki başlıca sorunlardan biridir 

(Oerke, 2006). Tarım arazilerinde yabancı otların varlığı, büyüme alanı, su, mineral madde, 

güneş ışığı için ürünle rekabet edecek ve zararlıları ve hastalıkları doğrudan veya dolaylı olarak 

yayacak [Délye ve ark.,2015; Quareshy ve ark., 2018), böylece ürünün büyümesini 

engelleyecek, mahsul verimini düşürecek ve hatta ürün kalitesini ciddi şekilde etkileyecektir 

[Akbar ve ark., 2011; Rao ve ark., 2007). Ek olarak, birkaç ot tohumu veya polen toksin içerir; 

hasad edilen ürün tohumlarındaki karışımı, insanlarda ve hayvanlarda zehirlenmeye neden 

olabilir.  

Yabancı otlarla kültürel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve entegre tekniklerle mücadele 

edilebilir. Mekanik yöntemlerden traktörle toprak işleme uzun vadede toprakta rüzgar ve su 

erozyonu gibi ciddi problemlere neden olabilir. Bu nedenle, giderek daha fazla çiftçi, azaltılmış 

veya toprak işlemesiz tarım yöntemlerine yönelmektedir. Günümüzde kimyasal herbisitler, 

ekonomik ve etkili etkilerinden dolayı yabancı otları kontrol etmek için birincil yöntem olarak 

tarımsal ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Chauhan, 2013). Herbisitler bitkilerin 

metabolik faaliyetlerini hedef alarak inhibe etmektedir. Bununla birlikte, aşırı ve kontrolsüz 

herbisit kullanımı çevresel sorunlara, aynı herbisitlerin yaygın ve tekrarlayan kullanımı 

nedeniyle herbisite dayanıklı yabancı otların hızla artmasına neden olmaktadır.  

Herbisitler, bitki besin üretimini bozan ve sonunda onu öldüren bitki metabolik yolundaki 

anahtar enzimleri hedeflemektedir. Peki bitkiler herbisitlere nasıl tolerans gösterir? Bazıları bu 

özelliği seçilim veya mutasyon yoluyla edinmiş olabilir; veya daha yakın zamanda, bitkiler 

genetik mühendisliği yoluyla modifiye edilebilir. Herbisit toleranslılığı, diğer yeşil bitkilerin 

çoğunu kontrol edecek geniş spektrumlu herbisitlere (glyphosate, 2.4-D, tribenuron, imazamox 

vs.) bir dereceye kadar tolerans yaratma yeteneği geliştirilmesidir. Herbisit toleransı (HT), bir 

bitkinin belirli bir herbisitin toksik etkilerine karşı koyma kabiliyetini ifade etmektedir. Herbisit 

toleransı olan bitkiler uygulanan kimyasal maddenin varlığında bile büyümeye devam 

edebilirler 
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Herbisite toleranslı ürünlerin yetiştirilmesi, herbisit uygulaması nedeniyle ürün fitotoksisitesini 

azaltabilen (Glick, 2001), herbisit spektrumunu genişletebilen (Shaner, 2000) ve yabancı otları 

temizleme maliyetini azaltabilen (Green, 2012) yabancı otları kontrol etmek için etkili bir 

önlemdir. Bu nedenle, herbisit tolerant ürünleri geliştirmek, yabancı ot çoğalmasını kontrol 

etmek ve mahsul verimliliğini büyük ölçüde artırmak için etkili bir stratejidir (Kumar ve ark., 

2008). Herbisit toleranslı ürünler çeşitli ve aşırı herbisit kullanımının önlenmesi ve üst toprağın 

korunmasına yardımcı olan toprak işlemesiz tarımın yaygınlaşması için uygun bir tekniktir. Bu 

yöntem herbisitlerin yalnızca gerektiğinde uygulanması, toplam herbisit girdisinin kontrol 

etmesi ve tercih edilen çevresel özelliklere sahip herbisitlerin kullanılması esnekliğini 

vermektedir. Geliştirilen toleranslı bitkinin büyümesi zarar görmez ve ana ürüne kıyasla daha 

zayıf agronomik performansa yol açmaz. Herbisit toleransı için ek bir enzimin ekspresyonu 

veya halihazırda var olan bir enzimin değiştirilmesi dışında, bitkide başka hiçbir metabolik 

değişiklik meydana gelmez. İyi bir yabancı ot kontrolü, kaliteli ve yüksek verim; uygulama 

esnekliği; bir sezonda azaltılmış herbisit uygulama sayısı, yakıt kullanımı, toprak sıkışması; 

toprakta aktif kalmayan düşük toksisiteli bileşiklerin kullanımı; toprak yapısı ve organizmalar 

için fayda sağlayan toprak korumalı sistemleri kullanma yeteneği sağlaması herbisit toleranslı 

ürünlere yönelimi arttırmaktadır (Felsot, 2000). 

 

2. HERBİSİT TOLERANSI VE HERBİSİT DİRENCİ TANIMLARI 

Herbisit direnci ile herbisit toleransı arasında ayrım yapmak önemlidir.  Herbisit toleransı, bir 

türün herbisit uygulandıktan sonra hayatta kalma ve üreme yeteneğidir. Bu, bitkiyi toleranslı 

hale getirmek için hiçbir seçim veya genetik manipülasyon yapılmadığı anlamına gelir; doğal 

olarak hoşgörülüdür. Herbisit dayanıklılığı, bir bitkinin normalde öldürücü olan bir doz 

herbisite maruz kaldıktan sonra hayatta kalma ve üreme yeteneğidir. Bir bitkide direnç, doğal 

olarak meydana gelebilir veya genetik mühendisliği veya doku kültürü veya mutajenez yoluyla 

üretilen varyantların seçimi gibi tekniklerle indüklenebilir. (Technology Notes, 1998). Kısaca, 

herbisit direnci, tek bir bitkinin aynı türden normal bir popülasyonu öldürecek bir herbisit 

uygulamasından sağ çıkma yeteneğidir. Oysa herbisit toleransı, bir türün normal kullanım 

oranında herbisit işleminden sonra hayatta kalma ve üreme yeteneğidir. Türler doğal olarak 

toleranslı olduğundan (herbisit uygulaması yoluyla) herhangi bir seçim yapılmaz (Peltzer and 

Douglas, 2021). Pratik olarak şöyle yorumlanabilir: Eskiden bir yabancı ot herbisitlerle kontrol 

edilebiliyor ama artık işe yaramıyor gibi düşünüyorsanız bu “dayanıklılık” olabilir (Hadson, 

2011). 
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Günümüde yabancı otlarda herbisitlere dayanılıklık ile ilgili “dayanıklı yabancı otlar” ve 

tarımsal ürünlerde herbisitlere toleranslılık ile ilgili  “toleranslı ürünler” terimlerinin 

kullanımının yaygınlaştığı ve bu konular ile ilgili bilimsel çalışmaların arttığı görülmektedir.  

Herbisitlere toleranlılı ürünler ayçiçeği, mercimek, nohut, buğday, mısır, çeltik, soya ve pamuk; 

herbisitler ise imazamox, tribenuron, 2.4-D, glyphosate gibi herbisitlerdir. Birçok kültür 

bitkisinde Imidazolinone (IMI) grubu herbisitlere dayanıklılık sağlanmış ve bu grup bitkilerin 

ticari tohumlukları "Clearfield" olarak adlandırılmıştır (Duke ve Ragsdale, 2004). Dünyadaki 

Clearfield ürünler Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Clerfield ürünlerin kullanımı 

Clearfield, herbisit toleransı için genetiği değiştirilmemiş (GD olmayan) bir özelliktir ve 

kanola, ayçiçeği ve çeltik dahil olmak üzere bir dizi farklı mahsul türüne dahil edilmiştir. 

Teknoloji BASF tarafından geliştirilmiştir (BASF, 2022). Clearfield üretim sistemi, yüksek 

verim potansiyeline sahip hibrit çeşitleri, yüksek kaliteli çıkış sonrası herbisitlerle birleştirir. 

Geleneksel bitki yetiştirme tekniklerini kullandığı için AB ülkelerinde ve Türkiye’de önemli 

bir araçtır. Bu teknolojiye dahil olan tohumlar, test edilip kontrolden geçirildikten sonra 

Clearfield® çeşit olarak tescil edilmektedir. Ayçiçeği üretiminde özellikle son yıllarda gittikçe 

artış gösteren canavar otu (Orabanche spp.) ve domuz pıtrağı (Xanthium strumarium); kanolada 

sorun olan Brassicaceae familyasına ait türler; çeltikte sorun olan kırmızı çeltik (Oryza sativa) 

başta olmak üzere kontrolü zor olan yabancı otlara karşı alternatif bir çözüm olarak Clearfield 

teknolojisi kullanılmaktadır. Türkiye’de BASF firması imazamox ve tribenuron herbisitlerine 

toleranslı ayçiçeği tescillenmiştir. 
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3. KÜRESEL HERBİSİT TOLERANS PAZARI 

Herbisit tolerans pazarının, 2021 ila 2028 tahmin döneminde yaklaşık %6,30 oranında pazar 

büyümesine tanık olması bekleniyor. Tarımsal uygulamalarda kullanılan kimyasalların çevresel 

etkilerine ilişkin artan farkındalık, herbisit tolerans pazarının büyümesini arttırmaktadır (Data 

Bridge, 2022). Herbisit toleranslı ürün tarımı yapılan ülkeler Şekil 2 ‘de verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Herbisit toleranslı teknoloji kullanımı 

Herbisit toleranslı (HT) ürünler, toprak işlemesiz yöntemlerle uyumlu olan ve üst toprağın 

korunmasıyla sonuçlanan yabancı otlarla mücadeleye yardımcı olan bir çiftçilik teknolojisini 

ifade etmektedir. Bu araç, çiftçilere gerektiğinde herbisitleri uygulama esnekliği, tercih edilen 

çevresel özelliklere sahip herbisitleri kullanma ve toplam girdiyi kontrol etme esnekliği gibi 

avantajlar sunmaktadır. Temel olarak, bitki besin üretimini bozan ekin metabolik yolunda 

bulunan anahtar enzimi hedefler ve sonra onu öldürürler. Bazı bitkiler bu özelliği seleksiyon 

veya mutasyon yoluyla kazanırken, diğerleri genetik mühendisliği yoluyla modifikasyonun 

sonucu olabilir. 

Daha az çevresel etkiye ve insan risk faktörlerine sahip olan herbisit tolerans teknolojisinin 

popülaritesindeki artış ve hükümet tarafından bu aracın kullanımını GM olmayan muadillerine 

göre teşvik etmek için alınan girişimler, herbisit toleransı pazarını büyük ölçüde 

yönlendirmektedir. Çözüm talebinin artması çiftçiler arasında, bitki büyümesinin herhangi bir 

aşamasında yabancı otları kontrol etme esnekliği sağladığı, daha az ilaçlama sayısı, yakıt 

kullanımının azaltılması ve toprak sıkışmasının azalması, herbisit toleransı pazarının 
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büyümesini hızlandırmaktadır. Herbisit tolerans teknolojisine olan eğilim, mahsulün 

büyümesine zarar vermediği veya ebeveyn mahsulleri ile karşılaştırıldığında daha düşük 

agronomik performansa neden olmadığı için (çünkü enzim ilavesi veya enzimin değiştirilmesi 

dışında bir itici faktör olarak hareket eden başka hiçbir metabolik değişiklik yapılmadığından) 

tercih edilmektedir. Uygulamada, iyi yabancı ot kontrolü ve yüksek mahsul verimi sağlanması 

ve toprakta aktif kalmayan düşük toksisiteli bileşikler kullanılması herbisit toleransı pazarını 

güçlendirmektedir. Ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artması, olumlu düzenlemeler, 

toksin veya alerjenlerin bulunmaması, dünya genelinde artan gıda ihtiyacı, yatırımların artması 

ve çevre sorunlarına ilişkin artan endişeler, herbisit toleransı pazarını olumlu yönde 

etkilemektedir. Bununla birlikte, toprak yapısının korunmasına yapılan vurgu ve çiftçiler 

arasında toprak işlemesiz ve azaltılmış toprak işleme uygulamalarına yönelik artan talep, 2021 

ile 2028 tahmin döneminde herbisit toleransı piyasası paydaşlarına karlı fırsatlar sunmaktadır.     

Öte yandan, daha ucuz alternatiflerin varlığı ve teknoloji ile ilgili farkındalık eksikliği, herbisit 

toleransı pazarının büyümesini engellemesi beklenen faktörlerdir. Herbisite toleranslı ekinlerin 

yabani akrabalarla çaprazlama yoluyla yeni yabanc otlar yaratma potansiyeline ilişkin artan 

endişelerin, 2021-2028 tahmin döneminde herbisit tolerans pazarına meydan okuyacağı tahmin 

edilmektedir. 

Yeni son gelişmelerin ayrıntılarını, ticaret düzenlemelerini, ithalat ihracat analizini, üretim 

analizini, değer zinciri optimizasyonunu, pazar payını, genel ve yerel pazar paydaşların etkisini, 

ortaya çıkan fırsatları, pazar düzenlemelerindeki değişiklikleri, stratejik pazar büyüme analizi, 

pazar büyüklüğü, kategori pazar büyümeleri, uygulama nişleri ve hakimiyeti, ürün onayları, 

ürün lansmanları, coğrafi genişlemeler, pazardaki teknolojik yenilikleri iyi takip gerekir.  

Herbisit olarak glifosate, glufosinate, imazamox, tribenuron, 2.4-D gibi etkili maddeler,  

tarımsal ürün olarak yonca, kanola, pamuk, mısır, patates, pirinç, soya, şeker pancarı, buğday, 

çeltik, ayçiçeği gibi ürünlerin Pazar payı büyüktür. Herbisit tolerans pazar büyüklüğü, hacim 

bilgileri ülkeye, herbisit tolerans tipine, teknolojiye ve yukarıda belirtilen ürünlere göre 

deşişmektedir. Herbisit toleransı pazarında önemli ülkeler ABD, Kanada, Meksika, Almanya, 

İsveç, Polonya, Danimarka, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, 

Türkiye, Rusya, Avrupa'nın diğer ülkeleri, Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Yeni Zelanda, 

Vietnam, Avustralya, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler, Asya-Pasifik'te 

(APAC) Asya-Pasifik'in Geri Kalanı (APAC), Brezilya, Arjantin, Geri Kalanı Güney Amerika, 

BAE, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Kuveyt, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın Geri 

Kalanı (MEA), Orta Doğu ve Afrika'nın (MEA) bir parçası olarak Güney Amerika ülkeleridir. 

Asya-Pasifik, en geniş ekilebilir arazi, yüksek ürün çeşitliliği ve sıfır toprak işleme gibi artan 
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gelişmiş tarım uygulamaları ve bu uygulamaların hükümet tarafından onaylanması nedeniyle 

herbisit tolerans pazarına hakimdir. Kuzey Amerika'nın, bölgedeki herbisite dayanıklı 

melezlerin penetrasyon seviyelerindeki artış nedeniyle 2021 ile 2028 tahmin döneminde en hızlı 

yıllık birleşik büyümeoranına tanık olması beklenmektedir. 

Herbisit toleransı pazarında mevcut ve gelecekteki eğilimler, pazardaki düzenlemeler, tüketim 

hacimleri, üretim yerleri ve hacimleri, ithalat ihracat analizi, fiyat trend analizi, hammadde 

maliyeti, aşağı akış ve yukarı akış değer zinciri analizi gibi veri noktaları, tek tek ülkeler için 

pazar senaryosunu tahmin etmek için kullanılan başlıca göstergelerden bazılarıdır. Ayrıca, ülke 

verilerinin tahmin analizini sağlarken, küresel markaların varlığı ve mevcudiyeti ve yerel ve 

yerli markaların büyük veya kıt rekabeti nedeniyle karşılaştıkları zorluklar, yurtiçi tarifelerin 

ve ticaret yollarının etkisi dikkate alınmaktadır. 

Herbisit toleransı pazarının rekabet ortamı, rakibe göre ayrıntılar sağlar. Dahil edilen ayrıntılar 

şirkete genel bakış, şirket mali bilgileri, elde edilen gelir, pazar potansiyeli, araştırma ve 

geliştirmeye yatırım, yeni pazar girişimleri, küresel varlık, üretim alanları ve tesisleri, üretim 

kapasiteleri, şirketin güçlü ve zayıf yönleri, ürün lansmanı, ürün genişliği ve genişliği, 

uygulama hakimiyeti olarak sıralanabilir. Sağlanan yukarıdaki veri noktaları, yalnızca 

şirketlerin herbisit tolerans pazarıyla ilgili odak noktası ile ilgilidir. Herbisit toleransı pazarında 

yer alan başlıca firmalar Basf, Adama, Bayer, Upl, Corteva, Nufarm, DuPont, Syngenta’dır. 

Türkiye’de Basf firması imazamox’a ve tribenuron’a toleranslı ayçiçeğini piysaya sürmüştür. 

 

4. SONUÇ 

Herbisit toleranslı (HT) üretim sistemlerinin son yıllarda artması, diğer yöntemlerle kontrol 

edilemeyen yabancı otları baskılayabilmesine bağlıdır. Glyphosate, imazamox, tribenuron gibi 

herbisitler soya, kanola, mısır, pamuk, ayçiçeği, çeltik ve buğday gibi HT ürünlerde 

ruhsatlandırılmıştır. HT ürünlerin yaygınlaşması ve bilinçsizce kullanılması zamanla 

herbisitlere dayanıklılık, çevresel ve halk sağlığı sorunlarına neden olmuştur. Herbisitlere 

toleranslı ürünlerin tarımsal üretimde daha temiz tarlalar ve daha yüksek verim potansiyeli ile 

sonuçlanabilecek geniş spektrumlu dar ve geniş yapraklı yabancı ot kontrolü sağladıı 

bilinmektedir. Ayrıca hasat edilen ürüne yabancı ot bulaşımını azaltmakta, kontrol edilmesi zor 

yıllık otların yönetilmesine olanak tanımakta, tohum bankasındaki yabancı ot rezervini 

düşürmektedir. Ancak herbisit toleranslı ürün teknolojinin tek başına yetersiz olduğu bu 

teknolojinin ürün/herbisit rotasyonu ve robotik teknoloji gibi alternatif yabancı ot mücadele 

yöntemlerine entegre edilmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Decreased soil organic matter content is a significant threat to crop yield, soil fertility, and 

economic benefits in agro-ecosystems. Also, carcinogenic substances drained into the ground 

deteriorate the groundwater and soil quality. Applying correct soil amendments improves the 

quality of soil and promotes plants growth. Biochar is an emerging option for many gains to 

soil systems, carbon sequestration, and plant systems, especially in low fertility soils. Biochar 

is an inexpensive and efficient heavy metal absorbent. The presence of biochar effectively 

mitigates the mobility of ionized antibiotics in soils. Biochar also may affect nitrogen 

transformation and nitrogen-cycle-related microbial activities. Producing biochar from 

agricultural wastes is highly feasible and has low production costs. 

Here in this review, the potential benefits of biochar applications to mitigate different soil 

problems in agriculture and specifically in wheat cropping systems are summarised by 

information extracted from international articles published after 2015 in high-quality journals. 

Keywords: Biochar, wheat, Triticum aestivum L., soil, amendment 
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1. INTRODUCTION 

The agricultural sector is under high pressure to produce more food by mitigating the negative 

effects of climate change (Li & Shangguan, 2018). Declining or low soil organic matter contents 

make a significant threat to crop yields, soil fertility, and economic benefits in semi-arid and 

arid agroecosystems. Holistic routes are required to sustain or re-build soil organic matter in 

these soils to improve food security and increment nutrient use efficiency (Arif et al., 2017).  

Applying correct soil amendments in semi-arid and arid regions improves the quality of soil 

and promotes plants growth (Ehsani et al., 2021). Biochar is an emerging option for many 

benefits to soil systems, carbon sequestration, and plant systems especially in low fertility soils 

(Arif et al., 2017). Biochar is a factor with food security potential thanks to its increase in soil 

fertility (Li & Shangguan, 2018). Biochar amending of soils is an ancient technology attracting 

the recent attention of many environmentalists and soil scientists to capture carbon from the 

atmosphere and fix it in the soil, whilst incrementing soil fertility (Olivier et al., 2020). 

Producing biochar from agricultural wastes is highly feasible and has low production costs 

(Chen et al., 2020). Agrowastes are determined as potentially valuable sources for producing 

organic biochar fertilizer products economically while managing Agri wastes. Biochar 

produced from agricultural wastes helps to improve soil due to its neutral pH, lower salt index 

values, and organic carbon addition to soils (Khan et al., 2021). As a porous material and 

carbon-rich, biochar has the potential to develop soil physical properties (Xiao et al., 2020).  

Biochar practices have proven their effectiveness in highly weathered subtropical and tropical 

soils (Ahmed & Schoenau, 2015). Biochar practice is an efficient strategy to increase crops 

yields. In the long-term, is connected not only with increases in nutrient use efficiency but also 

with the improvement of carbon stocks and soil structure (Zhang et al., 2020). Biochar has also 

remediation capacity and this efficiency can be increased through many treatments such as acid 

treatments (Irfan et al., 2022). 

 

2. HEAVY METAL REMOVAL BY BIOCHAR 

Improper disposal of wastes results in rapid deterioration of the environment and the risk of 

fatal diseases. Carcinogenic substances that drained into the ground deteriorate the groundwater 

and soil quality. Moreover, pollution from bulk burning of agricultural waste during harvest 

seasons makes the environment unhealthy. Toxins, such as polycyclic aromatic hydrocarbons 

and heavy metal contaminants, enter many pathways into the environment and bio-accumulate 

organisms (Joshi et al., 2021). Poultry manure and livestock including high levels of zinc and 

copper contaminate farmlands which have an impact on human health (Wang et al., 2019). 
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Cadmium can leach from soil into the groundwater and make an adverse effect on the health of 

animals and humans (Jing et al., 2021).  

Organic amendments are useful to eliminate the damages of metal toxicity by decreasing metal 

uptake in plants (Yildiztugay et al., 2019). Soil amendments increase the immobilization of 

heavy metals in contaminated soils. Biochar can be used as a soil conditioner for the reclamation 

of soils contaminated with heavy metals (Xu et al., 2018). The use of manure compost instead 

of chemical fertilizers has been recognized as an excellent strategy to promote sustainable crop 

production. Using biochar in compost production can improve compost quality and 

significantly reduce emissions of gaseous polluting factors (Jiang et al., 2021). Biochar is an 

effective and inexpensive heavy metal absorbent (Wang et al., 2019). Biochar was widely 

studied for the reduction of heavy metal uptake of the plant by reducing metal bioavailability 

through adsorption and pH-driven fixing reactions (Sui et al., 2018). 

In the study by Kumar and Bhattacharya, (2021), biochar prepared from wheat straw at different 

pyrolysis temperatures was screened after it was applied to the soil for arsenic reduction. 

Thermodynamic, kinetic, and isotherm studies revealed the removal of ion exchange and 

diffusion, chemisorption, arsenic through physisorption, and feasibility of sorption. 

 

3. PESTICIDE REMOVAL & STRESS MITIGATION 

The presence of biochar effectively mitigates the mobility of ionized antibiotics 

(sulfamethoxazole, sulfamethazine, and sulfadiazine) in soils and helps to reduce the potential 

risk of antibiotics in the environment (Liu et al., 2017). 

Biochar is a strong material to increment the tolerance of plants against different stress 

conditions (Yildiztugay et al., 2019). Soil degradation by salinity is expected to become one of 

the most critical issues feeding the increasing population and hindering sustainable production. 

Biochar protects plants against soil salinity stress (Abbas et al., 2018).  

Agriculture with climate change scenarios is facing big scaled challenges of resources 

imbalance and water scarcity. Crop water productivity is a pointer of crop response to water 

deficit. Organic amendments to the soil by biochar fertilizer applications reduce water 

requirements for crop production and improve soil quality (Singh et al., 2019).   

 

4. NUTRIENT USE EFFICIENCY IMPROVAL 

Biochar can variably affect microbial activities and nitrogen turnover related to the nitrogen 

cycle. On the other hand, the mechanism of biochar change in nitrogen oxide emissions in 

agricultural ecosystems remains unclear for now (Zhang et al., 2021). Biochars can be applied 
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with fertilizers at lower application rates to benefit plant growth, plant nutrition, and soil 

biological fertility (Blackwell et al., 2015). Composting poultry manure that is high in nitrogen 

and dense in structure may cause many problems such as a high amount of NH3 losses through 

volatilization. Biochar has sorption properties and recalcitrance which can be used as bulking 

composting amendment. Its addition as an agent to high moisture bulk raw materials can assure 

enough air-filled porosity and optimal moisture content. Therefore, changes in low C/N rates 

in biochar may cause positive effects on composting dynamics (Janczak et al., 2017). 

 

5. BIOCHAR APPLICATION TO THE WHEAT CROP 

Grain-based growing systems in semi-arid and arid climates are typically known to have low 

soil organic matter. This situation causes negative effects on soil quality and natural fallow 

during summer periods (Arif et al., 2021). Biochar has the potential to use with nitrogen 

fertilizers as a cost-effective amendment for wheat (Triticum aestivum) crop production in 

semiarid environments (Yeboah et al., 2017). The combined practice of biochar and organic 

fertilizer is widely recommended to improve the biophysical properties of soils (Singh et al., 

2020). Incubation experiments were conducted by Mandal et al., (2016) by using five soils (pH 

5,5–9,0), three different nitrogen sources (poultry manure, di-ammonium phosphate, and urea), 

and two biochars (macadamia nutshell biochar and poultry litter biochar). Mitigation of NH3 

volatilization up to 71% by using biochar was demonstrated. Biochar application increased 

nitrogen uptake by wheat plants up to 76%. Application of urea in combination with 

nitrification inhibitor nitrapyrin or biochar has the potential to mitigate N2O and NH3 emissions. 

This is significant to wheat and productivity increment nitrogen use efficiency (Dawar et al., 

2021). The effects of biochar combined with the nitrification inhibitor (dicyandiamide) and 

urease inhibitor (hydroquinone) on gaseous nitrogen (NH3, NO, and N2O) emissions and wheat 

yield were examined in a wheat crop cultivated in a rice-wheat rotation system in China. They 

found that the application of a combination of biochar + inhibitors at a low application rate, 

rather than the application of biochar alone or optimal nitrogen fertilizer, can reduce gaseous 

nitrogen emissions and increase wheat yield and soil fertility (He et al., 2018). 

Soil compaction frequently occurs in modern agriculture which leads to crop yields reductions 

and soil N2O emission enhancements. Biochar mitigates soil N2O emissions and may alleviate 

soil compaction stress on wheat growth. The best practice to promote the role of biochar in 

reducing soil N2O emissions is conducting nitrogen fertilization after irrigation or before 

precipitation (Liu et al., 2017). To evaluate the long-term effects of biochar addition on N2O 

fluxes in a wheat-maize rotation system, a 2-year field experiment following a 7-year biochar 
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addition and straw return was investigated in intensively cropped soil in China. Four treatments 

were 1) zero biochar addition; 2) biochar addition of 4,5 t/ha/year; 3) biochar addition of 

9,0 t/ha/year; and 4) all the wheat/maize straw return. As a result, the application of 9,0 t/ha/yr 

biochar was found the optimum strategy to reduce N2O emission in the wheat-maize system 

(Liu et al., 2019). 

Usage of plant growth-promoting rhizobacteria and biochar may increase the yield and profit 

of wheat by reducing synthetic fertilizer requirements (Ijaz et al., 2019). Plant growth-

promoting rhizobacteria and biochar are also important tools to ameliorate chromium. They can 

be used together for better wheat plant growth and production (Mazhar et al., 2020). Wheat is 

among the most important food crops globally, which is prone to cadmium accumulate. 

Cadmium accumulation in wheat grains depends also on wheat genotype, but largely on the 

availability of soil cadmium and its internal distribution (Ma et al., 2021). Cadmium uptake and 

accumulation in wheat is a serious concern in recent years. Application of organic amendments 

in cadmium contaminated soil is an effective technique to manage crop growth and health as 

organic amendments promote plant growth and reduce cadmium translocation in plants (Waqar 

et al., 2021). 

Drought is major abiotic stress severely reducing wheat yield worldwide. To cope with this 

situation, organic amendment usage is the best option. Biochar improves soil fertility, water 

holding capacity of the soil, organic contents, soil carbon, and maintain desired soils. Haider et 

al., (2020) was carried out a study under semi-arid climatic conditions to reduce the adverse 

effects of drought by using three biochar treatments at critical growth stages of wheat. Biochar 

practices significantly mitigated the negative effects of drought by improving economic yield 

(13,9%), biological yield (9,4%), spike length (6,5%), number of grains per spike (3,1%), the 

number of fertile tillers (19,5%), and thousand-grain weight (6,4%) compared to controls. 

Moreover, biochar significantly improved the physiological attributes of drought-stressed 

wheat and water use efficiency. 

The acidity of soils has many drastic effects on the chemical and physical properties of soils 

along with diminishing the soil nutrient status. Biochar, as well as lime, may improve the 

physicochemical properties of wheat yields and red soils (Malik et al., 2018). 

Soil salinity, related low fertility, and soil compaction are big problems for agricultural area 

management in arid or coastal zones (Xiao et al., 2020). Salinity is one of the major threats to 

global food security. Biochar amendment may alleviate negative impacts of salt stress in the 

wheat crop in the season. Biochar addition has a significant residual effect on Na+ uptake 

reduction in wheat under salinity stress (Akhtar et al., 2015). 
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The herbicide “fomesafen” can reduce wheat yield, is phytotoxic to wheat crops. Biochar can 

enhance the biophysical conditions and remediation of the contaminated soil environments to 

benefit plant growth. Meng et al., (2019) carried out the impacts of different levels of wheat 

straw-derived biochar (1%, 2%, and 4% (w/w)) on physiological properties, growth, and 

rhizosphere microbial communities of the wheat seedlings by using high-throughput 

sequencing under fomesafen stress. The results showed that biochar application to soil 

eliminates its toxicity to seedlings and significantly reduced the fomesafen uptake of wheat. 

The level of 2% biochar was the best to maintain a balance of soil microbial community 

structure and to reduce fomesafen toxicity on wheat seedlings in fomesafen contaminated 

(1,0 mg kg -1) soil. 

 

6. CONCLUSIONS 

Carcinogenic substances drained into the ground deteriorate the groundwater and soil quality. 

Applying correct soil amendments improves the quality of soil and promotes plants growth. 

Biochar is an emerging option for many benefits to plant systems, soil systems, and carbon 

sequestration, especially in low fertility soils. Biochar is an inexpensive and efficient heavy 

metal absorbent. The presence of biochar effectively mitigates the mobility of ionized 

antibiotics in soils. Biochar also may affect nitrogen transformation and nitrogen-cycle-related 

microbial activities.  Producing biochar from agricultural wastes is highly feasible and has low 

production costs. 

When applied to wheat, the correct amount of biochar at the correct time reduces adverse effects 

of salinity, drought, heavy metal excess, herbicide toxicity, and acidity. Biochar application in 

combination with animal manure on the wheat crop is more advisable than sole biochar or sole 

animal manure application to benefit more from the nitrogen content of manure and porosity of 

biochar. 
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ÖZET 

Topraklardaki tuzluluk hem bitkisel üretimde verim ve verim öğelerini doğrudan etkileyen hem 

de tarımsal üretimin yapıldığı bölgede bulunan bitki çeşitliliğini belirleyen en önemli abiyotik 

stres faktörlerindendir. Günümüzde hem dünya hem de Türkiye’de tuzlu toprakların ıslahı pek 

çok araştırmacı tarafından araştırılmaktadır. Dünya üzerinde bulunan toprakların %6’sı, 

ülkemizde ise yaklaşık olarak 1.5 milyon hektar tuzluluk ve alkalilik problemi ile karşı 

karşıyadır. Tuzluluk bütün bitkilerin sudan yararlanma oranını azaltır, fakat her bitkinin 

tuzluluktan etkilenme oranı farklı olmaktadır. 

Bu çalışma tuzluluk stresi ile ilgili yapılan çalışmaları derleyip tuzluluk ile ilgili sorunların 

anlaşılmasına ve çözüm önerilerine katkı sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tuz stresi, Tarla bitkileri, sulama, verim, verim öğeleri 
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THE EFFECT OF SALT STRESS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS IN 

FIELD CROPS 

 

 

 

ABSTRACT 

Salinity in the soil is one of the most important abiotic stress factors that both directly affect 

yield and yield elements in plant production and determine the plant diversity in the region 

where agricultural production is made. Today, the reclamation of saline soils is being 

investigated by many researchers both in the world and in Turkey. 6% of the land in the world 

and approximately 1.5 million hectares in our country are faced with the problem of salinity 

and alkalinity. Salinity reduces the rate of use of water by all plants, but the rate of being 

affected by salinity is different for each plant. 

This study has been prepared in order to compile the studies on salinity stress and to contribute 

to the understanding of the problems related to salinity and to suggest solutions. 

Keywords: Salt stress, Field crops, irrigation, yield, yield components 
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1. GİRİŞ 

Genel olarak bitkilerin yaşadığı ortamlarda büyüme ve gelişimlerini olumsuz bir şekilde 

etkileyen biyotik ve abiyotik ajanlar stres faktörü olarak değerlendirilmektedir (Demirkol ve 

ark., 2019). Kültür bitkileri arasında çevresel bir stres faktörü olan tuzluluk stresi, kimyasal 

stres grubuna girmektedir (Eroğlu, 2007). Bitkilerin tuz stresine karşı tepkilerinin, tuza maruz 

kalma süresi ve şiddeti, sıcaklık, ışık, bitkilerin gelişme dönemine, ortamdaki tuz 

konsantrasyonuna, farklı bitki türlerine ve tür içerisindeki genotiplere bağlı olarak çeşitlilik 

göstermektedir (Marschner, 1995). 

Abiyotik stres faktörleri arasında olan tuzluluk, özellikle kurak ve yarı kurak iklim özelliklerine 

sahip olan bölgelerde tuzların yeraltı sularına karışması ve buharlaşma sonucuna suyun 

kaybolması ile toprak yüzeyinde birikmesidir (Akgül, 2003). Tuzluluğa sebep olan başlıca 

etmenler Klor, Sülfat, Magnezyum, Kalsiyum ve Sodyum’dur (Akgül, 2003). Ayrıca 

bilinçsizce yapılan sulamalar ile birlikte drenaj şartlarının uygun olmadığı, yanlış sulama 

yapılması, drenaj sistemleri kurulmadan pompaj kuyu sularının kullanılması ve yıkanmanın 

olmadığı yerler tuzluluğun artmasına sebep olan faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle 

sulamanın yapıldığı tarım alanlarında tuzluluk problemi görülen en güncel sorunlardan bir 

tanesidir (Topaloğlu, 2006). 

Bitkilerin stresi fizyolojik ve metabolik mekanizmaların bozulması ile başlar, sonrasında 

bitkilerde ürün kalitesinin düşmesi ile devam eder. Tuzluluk stresi genellikle toprak strüktürünü 

değiştirmek ile birlikte bitkilerin verimini önemli derecede etkilemektedir (Ekmekçi ve ark., 

2005). Tuzluluğun bitki gelişimi üzerine bazı önemli negatif etkileri yavaş çimlenme, solma, 

kuruma, küçük yaprakların meydana gelmesi, mavimsi yapraklar, çiçeklenmenin geç olması ve 

tuz stresine karşı dayanıklı yabancı otların çıkmasıdır (Ekmekçi ve ark., 2005). 

Günümüzde dünyada tuzlu toprakların oranı her geçen gün düzenli olarak artış olmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyadaki arazilerin %6’ sı 

tuzluluktan etkilenmektedir (FAO, 2022). Dünyada her yıl yaklaşık olarak 10 milyon ha tarım 

alanı tuzluluk sebebiyle kullanılmaz duruma gelmektedir (Kwiatowsky, 1998).  

Bitkilerin gelişimi süresince tuzluluğa en hassas olduğu zaman çimlenmen döneminin 

gerçekleştiği zaman olarak belirtilmektedir (Ahmad ve ark., 2013). Bitkilerin tuz stresine karşı 

dayanıklılığı çeşitlerin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Tuzluluk probleminin 

olduğu yerlerde tuzluluğa dayanıklı çeşitlerin kullanılması ve ıslah programlarının uygulanması 

önemli bir faktördür. Tuzlu topraklarda yapılan ıslah çalışmaları masraflı ve zor bir süreç 

olduğundan dolayı tuzluluğa dayanıklı çeşitlerin saptanması ve kullanılması vazgeçilmez bir 

önem taşımaktadır (Önal Aşcı, 2011).  
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Tuz stresi tarlada en önemli 3 etkisi iyon dengesizliği, su potansiyelini azaltmak ve toksik etkiye 

neden olunmasıdır (Rabie ve Almadini, 2005). Tuz stresinde bitkilerin protein sentezinde 

yapısal değişiklikler meydana gelmekte, tuzlu topraklarda yetişen bitkilerin iyon toksisitesi ve 

su azlığı sebebi ile protein sentezi azalmaktadır (Türkyılmaz, 2004).  Ayrıca bitkilerin protein 

sentezinde bazı değişiklikler meydana getirmekle birlikte bazı genlerin hem etkisini azaltmakta 

hem de arttırmaktadır (Hopkins, 1995).  

Bitkilerin diğer birçok stres faktörlerin olduğu gibi tuz stresine karşı erken fide, çimlenme ve 

olgun bitki dönemlerinde farklı seviyelerde tolerans gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı 

bitkilerin farklı gelişim evrelerinde tuz stresine verdikleri tepkilerin test edilmesi gerekmektedir 

(Platten ve ark., 2013). Son yıllarda yapılan çalışmalar bitkilerin tür ve çeşitlerinin tuzluluğa 

dayanıklılığı üzerine eğilim gösterilmiştir.  

 

2. TUZ STRESİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞAMALAR 

Demirkol ve ark. (2019), Tuz stresinin yem bezelyesinde (Pisum sativum ssp. arvense L.) 

çimlenme ve fide gelişimine etkisinin araştırıldığı çalışmada farklı NaCl dozları (0, 30, 60, 90, 

120, 150, 180, 210, 240, 270 ve 300 mM)’ nı uygulamışlardır. Araştırmada, çimlenme oranı 

radikula ve plumulanın taze ağırlığı, kuru ağırlığı ve uzunluğu araştırılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda yemlik kullanıma uygun olduğu belirlenen yem bezelyesi genotiplerinin 90 Mm’ın 

altında olan tuz dozlarına dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 30 mM NaCI dozunun 

radikula yaş ve kuru ağırlığını olumlu etkilediğini, fakat tuz dozlarının artması ile birlikte 

incelenen özelliklerde olumsuzluk oluştur. Tuz stresinin tohumların çimlenmesi ve fide 

gelişiminde düşük dozlarda olumlu, yüksek dozlarda ise olumsuz etkilemektedir. Rewald ve 

ark. (2013), artan tuz dozlarından kaynaklı kök ve gövde gelişiminde birtakım aksaklıklar 

meydana geldiğini bildirmişlerdir. Atış (2011), Dört çeşit silajlık (Rox, Nes, Leotti ve Early 

Sumac) sorgum (Sorgum bicolor L. Moench) bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine farklı 

tuz konsantrasyonlarının (0, 50, 100, 150, 200 ve 250 mM NaCl) belirlenmesi amacı 

yürüttükleri çalışmada incelenen özellikler bakımından çeşitlerin tuzluluğa karşı tepkilerinin 

farklı olduğunu sonucuna varmıştır. Ayrıca artan tuz konsantrasyonlarının bitkide hem 

çimlenme hem de fide gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ve Early Sumac çeşidinin diğer 

çeşitlere göre çimlenme ve fide döneminde tuza daha fazla toleranslı olduğunu bildirmiştir. 

Artış (2011)’ın yaptığı çalışma ile birlikte Almodares ve ark. (2007), Aishah ve ark. (2010) ve 

Geressu and Gezaghegne (2008) araştırmacılarda sorgum çeşitlerinde çimlenme yüzdelerinin 

artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak azalmalar meydana geldiğini bildirmişlerdir.  
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Cordovilla ve ark. (1996) bakla (Vicia faba L.)’ da, Elsheikh ve Wood (1990) nohut (Cicer 

arietinum L)’ta, Singleton ve Bohlool (1984) ise soya fasulyesi (Glycine max L.)’nde yaptıkları 

çalışmalarda 0.05 mol / l NaCl’ün bitkilerde nodülasyonu azalttığı, bu sebepten dolayı azot 

fiksasyonunu baskıladığı bunun sonucunda ise bitkilerin büyümesini engellediği sonucuna 

varmışlardır. Steppuhn ve ark. (2001) bezelye, fasulye ve buğday bitkilerinde 1.2, 11.2 ve 24.9 

dS/m tuz konsantrasyonlarını uygulayarak bitkiler üzerindeki tuzluluğun etkisini araştırdıkları 

çalışmada artan dozların tüm bitkilerin çimlenme oranını azalttığını ve bezelye bitkilerinde 

ölümlerin meydana geldiğini açıklamışlardır. Aynı çalışmada biyolojik kütlenin azaldığı, 

verimde %40 oranında azalmalar meydana geldiği ve buğday bitkisinin tuzluluğa karşı bezelye 

ve fasulyeden daha toleranslı olduğu sonucuna varılmıştır. Benlioğlu ve Özkan (2015) bazı arpa 

çeşitlerinin çimlenme dönemindeki farklı tuz konsantrasyonlarında (3, 6, 9, 12 ve 15 g/l) 

tepkilerinin belirlenmesi amacı ile yaptıkları çalışmada tuz dozlarının artması ile birlikte 

incelenen çimlenme hızı, çimlenme gücü, kök uzunluğu, sürgün uzunluğu, yaş ve kuru ağırlık 

özelliklerinde olumsuz yönde değişiklikler geldiğini bildirmişlerdir. 

Kara ve ark. (2011), Tritikale bitkisinde farklı tuz konsantrasyonlarının (kontrol, EC değeri 3.9, 

6.1, 8.3, 10.5, 14.9, 19.3, 25.0 dS/m) kullanıldığı çalışmada artan tuz içeriğine bağlı olarak fide 

boyu, çimlenme oranı, protein içeriği ve kök uzunluğu özelliklerinin kontrole önemli derecede 

azalmalar meydana geldiğini açıklamışlardır.  

 

3. SONUÇ 

Tuzluluk, kurak ve yarı kurak iklimlerin hakim olduğu bölgelerde drenaj sorunu görülen en 

önemli tarımsal bir sorun olmakla birlikte, toprak miktarı bakımından hem dünyada hem de 

Türkiye’de günden güne artış göstermektedir. Günümüzde ve gelecekte biyotik stres faktörleri 

ile birlikte abiyotik stres faktörlerininde dikkate alınması gerekmektedir. Drenaj sorunun 

olduğu yerler, sulamanın bilinçsizce yapılması ve sulama suyunda aşırı derecede eriyebilir 

tuzların bulunması tuzluluk sorunlarındandır. Drenaj sistemleri kurulmadan ve drenaj tahliye 

sorunu çözülmeden kuyu sularının tarımda kullanılması tuzluluk problemlerinin 

yaygınlaşmasına sebep olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; tuzluluk sorunu bulunan alanların ıslah edilmesi ve tekrardan tarımda 

kullanılabilecek duruma getirilmesinin hem fazla zaman harcanan hem de pahalı yöntemler 

olmasından dolayı, tuza dayanıklı ve ekonomik açıdan fazla maliyet gerektirmeyen bitki tür ve 

çeşitlerin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca tuzluluğa dayanıklı bitkilerin ıslahı ve bilinçli 

sulamanın yapılması ile tuzluluk sorunları engellenebilir. Sulamada kullanılacak suyun 

kalitesine dikkat edilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

Covid-19 hastalığı; ateş, baş ağrısı, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler ile kendini 

gösteren bir akut solunum yolu enfeksiyonudur. Covid-19 enfeksiyonu, her ne kadar solunum 

yolu enfeksiyonu olarak bilinse de, gastrointestinal ve merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarında 

görülen bazı bulgular da göstermektedir. Bu hastalığın etkilediği önemli yapılardan birisi de 

vasküler damarlardır. Bu çalışmanın amacı, Covid 19’un vasküler yapılar üzerindeki 

histopatolojik etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmamızda Covid 19 testi pozitifken doğum 

yapan 7 hastanın plasentalarındaki vasküler yapılar, doğumdan sonra, histopatolojik olarak 

incelendi. Plasentadan alınan kesitler, hematoksilen eozin ile boyanarak, ışık mikroskobu 

altında değerlendirildi. Covid 19 pozitif hastaların plasentalarındaki vasküler yapılarda; 

incelme, endotelyal hücrelerin intersellüler bağlantılarında bozulma ve bazal membranla 

hücresel bağlantıların kopmasına bağlı olarak endotel hasarının oluştuğu görüldü. Ayrıca 

inflamasyon artışı, hücresel şişme ve konjesyon da gözlendi. Anjiyotensin dönüştürücü enzim 

2 (ACE2), SARS-CoV-2 virüsünün, hedef aldığı hücrelere girişini kolaylaştırarak, 

enfeksiyonun başlamasına neden olmaktadır. Endotel hücreleri çok miktarda ACE2 enzimi 

içermektedirler. ACE-2'nin endotelyal hücre ekspresyonu, SARS-CoV-2'nin, dolaşıma 

girdikten sonra, organizmada kolayca yayılmasına yol açmaktadır. Ayrıca endotel hücrelerinde 

virüsün varlığı, doğrudan viral etkilerin yanı sıra, perivasküler inflamasyonun da endotelyal 

hasara yol açabileceği anlamına gelebilir. Bu durum endotel hücrelerini, Covid-19 

enfeksiyonun açık bir hedefi haline getirmektedir. Nitekim çalışmamızda Covid 19’lu 

plasentaların vasküler yapılarında, endotel hasarına bağlı gelişen bulgular, literatürdeki bu 

bilgileri desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, ACE2, Endotel hasarı 
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HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 ON BLOOD VESSELS 

 

 

ABSTRACT 

Covid-19 disease; It is an acute respiratory tract infection that manifests itself with symptoms 

such as fever, headache, dry cough and shortness of breath. Although Covid-19 infection is 

known as a respiratory tract infection, it also shows some findings in gastrointestinal and central 

nervous system disorders. One of the important structures affected by this disease is the vascular 

vessels. The aim of this study is to reveal the histopathological effects of Covid 19 on vascular 

structures. In our study, the vascular structures in the placentas of 7 patients who gave birth 

while the Covid 19 test was positive were examined histopathologically after delivery. Sections 

taken from the placenta were stained with hematoxylin and eosin and evaluated under the light 

microscope. In the placentas of Covid 19 positive patients; It was observed that endothelial 

damage occurred due to thinning of the vascular structures, deterioration in the intercellular 

connections of endothelial cells and rupture of the cellular connections with the basement 

membrane. Increased inflammation, cellular swelling, and congestion were also observed. 

Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) facilitates the entry of the SARS-CoV-2 virus into 

the targeted cells, causing the onset of infection. Endothelial cells contain large amounts of 

ACE2 enzymes. Endothelial cell expression of ACE-2 causes SARS-CoV-2 to spread easily in 

the organism after it enters the circulation. In addition, the presence of virus in endothelial cells 

may mean that perivascular inflammation may also lead to endothelial damage, along with 

direct viral effects. This makes endothelial cells a clear target of Covid-19 infection. As a matter 

of fact, the findings in our study due to endothelial damage in the vascular structures of 

placentas with Covid 19 support this information in the literature. 

Keywords: Covid-19, ACE2, Endothelial damage 
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1. GİRİŞ 

COVID-19 hastalığı genel olarak akut solunum yolu enfeksiyonlarında görülen ateş, baş ağrısı, 

kuru öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler ile kendini göstermektedir. Bununla birlikte 

COVID-19’ da gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında görülen gastroenterit, kusma ve ishal 

gibi belirtiler de gösterebilir. Yine bu rahatsızlıkta bazı hastalarda merkezi sinir sistemi 

rahatsızlıklarında görülen bazı belirtilerin (en önemlisi anosmi) görülmesi söz konusudur (1-2). 

Akut viral bir hastalık olarak kabul edilen COVID-19’da arter ve ven trombozları sıklıkla 

görülür (3). Bazı hastalarda görülen yoğun inflamasyon ile yüksek oranda pıhtılaşma 

bozuklukları hastalığın şiddeti hakkında belirleyici özellikler olarak kabul edilebilir (4).  

COVID-19’ da hastalığı geçiren bireyin ileri yaşta olması, diabetes mellitus veya 

kardiyovasküler bir hastalığının olması gibi durumun varlığı, hastalığın seyrinin şiddetli 

olmasına veya ölümle sonuçlanmasına neden olan risk faktörleri olarak gösterilmişlerdir. 

Bunun yanında enfeksiyonu geçiren kişilerin genel olarak klinik seyirleri, solunum 

sistemlerinde ve hemodinamik durumlarında hızlı bir bozulma meydana geldiğinden son derece 

öngörülemez olabilmektedir (5). 

Bu hastalığın etkilediği önemli yapılardan birisi de vasküler damarlardır. Bu çalışmanın amacı, 

Covid 19’un vasküler yapılar üzerindeki histopatolojik etkilerini ortaya koymaktır. 

 

2. MATERYAL ve METOD 

Çalışmamızda Covid 19 testi pozitifken doğum yapan 7 hastanın plasentalarındaki vasküler 

yapılar, doğumdan sonra, histopatolojik olarak incelendi. Plasentadan alınan kesitler, 

hematoksilen eozin ile boyanarak, ışık mikroskobu altında değerlendirildi. Sekonder hastalığı 

olan veya kronik rahatsızlığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya katılan 

hastalara çalışma ile ilgili bilgi verildi ve hastalar bilgilendirilmiş gönüllü onam formunu 

imzaladı.  

Tüm dokular rutin doku takip prosedürüne alındı. Fiksasyon (24 saat) işleminden sonra dokular 

yıkama (1 gece), artan alkol serileri (%50, %70, %80, %90, %96 ve absolü etil alkol serileri) 

ve şeffaflaştırma (ksilende 3x30 dakika) işlemlerinin ardından 58°C’ de parafin infiltrasyonuna 

alındı. Daha sonra dokular parafin blok haline getirildi ve mikrotom (katalog no: Leica 

RM2265, Wetzlar, Germany) yardımıyla, parafin bloklardan Hematoksilen-Eozin boyaması 

için 4-6 μm kalınlığında kesitler alındı. 

Parafin bloklardan alınan plasental doku kesitleri 37°C’ye ayarlanmış benmariye alındı. Lam 

üzerinde fazla parafini eritmek için kesitler 58-62°C etüvde 6 saat boyunca bekletildi. Kesitler 

2x15 dakika ksilende deparafinize edildikten sonra azalan alkol serilerinden (%100, %96, %90, 
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%70, %50 etil alkol) 10’ar dakika geçirilip, distile suya getirilerek 5 dakika bekletildi. Kesitler 

hematoksilende 8 dakika boyunca tutulduktan sonra 5 dakika çeşme suyunda yıkandı. Ardından 

distile suya alınan kesitler 1 dakika bekletildi. Daha sonra kesitlere 3 dakika eozin boyaması 

uygulandı.  Boya aşamasından sonra kesitler artan alkol serilerine (%80, %90, %96 etil alkol 

serileri) hızlıca daldırıldı ve absolü alkolde 2 dakika bekletildi. Son olarak kesitler 2x15 dakika 

ksilende bekletildi ve üzerine entellan damlatılarak lamel ile kapatıldı. Hazırlanan preparatlar 

ışık mikroskobunda histopatolojik olarak incelenip, değerlendirildi. 

 

3. BULGULAR 

Covid 19 pozitif hastaların plasentalarındaki vasküler yapılar histopatolojik olarak 

değerlendirildi. Buna göre vasküler yapıların duvarında incelme, endotelyal hücrelerin 

intersellüler bağlantılarında bozulma ve bazal membranla hücresel bağlantıların kopmasına 

bağlı olarak endotel hasarının geliştiği görüldü. Bunların yanında; inflamasyon artışı, hücresel 

şişme ve konjesyon da gözlendi. Vasküler değişiklikler yanında plasentanın villöz stromal 

alanlarında dejenerasyonda izlendi. Belirtilen histopatolojik değişiklikler Şekil 1 ve 2’de 

gösterildi. 

 
Şekil 1. Plasentanın vasküler değerlendirilmesinde; endotel – bazal membran arasında kopma (ok), inflamasyon 

alanları (yıldız) ve vasküler duvarda incelme (ok başı) görülmektedir. 
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Şekil 2. Plasentanın vasküler incelenmesinde; konjesyon (ok), damar duvarında incelme (ok başı) ve villöz 

stromal dejenerasyon (yıldız) gözlenmektedir. 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) COVID 19 virüsünün, hedef aldığı hücrelere girişini 

kolaylaştırarak enfeksiyonun başlamasına katkıda bulunur. Virüsün ACE2 ile birleşmesine 

viral partikül üzerinde bulunan ve S proteinini parçalamaya yarayan transmembran serin 

proteaz 2 (TMPRSS2) ile katepsin aracılık etmektedir (6). 

Başta kardiyak perisitler olmak üzere endotel hücreleri çok miktarda ACE2 içermektedirler. Bu 

durum endotel hücrelerini söz konusu enfeksiyonun açık bir hedefi haline getirmektedir (7). 

Vasküler endotel, kan ile dokuların arasında son derece önemli bir ara yüzdür (8). COVID-19 

enfeksiyonu, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde ve iltihaplanmalarda son derece karmaşık 

bir rolü olan vasküler endotelin yapısını bozmaktadır (9). 

Kan damarlarının yüzeylerini örten endotelin hemodinamik stabiliteyi sağlama (10) trombozu 

önleme ve hemostazı korumak gibi işlevleri vardır (8). Aktive EC'ler trombomodulin ve doku 

plazminojen aktivatörünün aktivitesini düşürür, trombüs birikimini destekler. Bununla beraberi 

endotel hücreleri aktive olduktan sonra COVID-19’un ayırt edici özellikleri arasında sayılan 

pıhtılaşma mekanizmasını ve trombozun başlamasına neden olurlar (8). COVID-19 ayrıca 

vasküler endotelde renin-anjiyotensin-aldosteron (RAA) dengesinin bozulmasına neden 

olabilmektedir. Hastane ortamında tedavi görmüş COVID-19 hastalarında yapılan bir 

çalışmada bu hastaların endotel hücre belirteçleri olan von Willebrand faktörü (vWF), 
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plazminojen aktivatör inhibitörü 1 (PAI1), hücreler arası yapışma molekülü-1 (ICAM 1), 

vasküler hücre yapışma molekülü-1’in arttığı tespit edilmiştir (8). Yapılan araştırmalar sonucu 

elde edilen bilgiler, COVID-19 hastalığının bir damar hastalığı olduğunu ortaya koymaktadır 

(10). 

COVID-19 hastaları üzerine yapılmış otopsilerde, pulmoner mikrovaskülatürde büyük oranda 

endotel hücre apoptozu ile birlikte endotel hücrelerinin sıkı bağlantı bütünlüklerinin bozulduğu 

gösterilmiştir (11). Her ne kadar COVID-19 enfeksiyonlu hastalarda görülen endoteliyopatiye 

hastalık kaynaklı enfeksiyonun aracılık ettiği söylense de, yeni çalışmalar viral olmayan 

mekanizmaların COVID-19'da endotel hücrelerin aktivasyonunu yönlendirdiğini ortaya 

koymuştur (12-13). 

Bununla birlikte aktif durumda olan trombositlerin çevrelerine inflamatuar faktörleri 

salgılamaları, COVID-19 hastalarındaki trombositler ile endotel hücrelerinin birbirleri ile 

etkileşimlerinin endotelyopatiyi desteklediği varsayılmaktadır (14). COVID-19’ lu hastalarda 

yapılan otopsi işlemlerinde ayrıca derin ven trombozları ile birlikte in situ pulmoner arter 

trombozlarında yüksek oranda rastlanmıştır (15). COVID-19'lu hastalar üzerine yapılmış olan 

klinik çalışmaların sonucunda, fibrinojen, D-dimer ve von Willebrand faktörlerinin yükseldiği 

ve bu artışların hastalığın şiddeti ile birlikte trombotik riski arttırdığı ortaya konulmuştur (16). 

İnflamasyon ile pıhtılaşma aktivasyonunun birbirleri ile ilişkileri göz önünde bulundurulacak 

olursa, D-dimer’in yükselmesinin hastalık ve inflamasyonun şiddeti ile birlikte görülmesi 

şaşırtıcı değildir. Yapılan klinik çalışmalar bazı hastaların sistemik inflamatuar yanıt sendromu 

ya da sitokin fırtınası belirtileriyle beraber COVID-19’a karşı gösterdikleri inflamatuar yanıtın 

çok daha net olduğu görülmüştür. Bu durum D-dimer başta olmak üzere pıhtılaşma testlerindeki 

değişkenlikleri ve pıhtılaşmaya verilen cevaplarda meydana gelen farklılıkları açıklamaktadır 

(17). 

Yapmış olduğumuz çalışmada Covid 19 pozitif hastaların plasentalarındaki vasküler yapılarda; 

incelme, endotelyal hücrelerin intersellüler bağlantılarında bozulma ve bazal membranla 

hücresel bağlantıların kopmasına bağlı olarak endotel hasarının oluştuğu görüldü. 

Çalışmamızda vasküler yapılarda tespit ettiğimiz bulgular, daha önce yapılmış çalışmalar ile 

uyumlu olup, söz konusu hastalığın solunum sistemi rahatsızlığı olmakla birlikte kardivasküler 

bir rahatsızlık olduğu savını desteklemektedir. Covid-19 hastalığının kan damarları üzerinde 

yaptığı tahribatın etki mekanizmasının tam olarak anlaşılması ve hastalığın etkilerinin akut mu 

yoksa kronik mi olduğunun tespit edilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Sosyal bilgiler dersi içeriği bakımından kültürel aktarım noktasında önemli bir yere sahiptir. 

Devletlerin en etkili kültürleme kurumu olan okullarda verilen Sosyal bilgiler dersi ideal 

vatandaş yetiştirmeyi, toplumsal bütünleşmeyi sağladığı için kültürel aktarımı sağlayan önemli 

bir derstir. Daha önce bahsettiğimiz ABD örneğinde olduğu gibi günümüzde de okullarda 

Sosyal bilgiler dersi sayesinde bireyler yaşadıkları ülkenin tarihini, coğrafyasını öğrenir. Bunun 

yanı sıra öğrenciler bu ders ile devletlerin yetiştirmek istedikleri ideal vatandaş özelliklerine 

uygun olarak yetiştirildikleri gibi üyesi oldukları milletin kültür, örf, adet ve geleneklerini de 

öğrenir ve hayatlarına yansıtırlar. Sosyal Bilgiler dersinin en önemli işlevlerinden birisi de 

bireyin kendi kültür, örf, adet ve geleneklerini öğrenmesidir. Bu durum bütün ülkeler için önem 

arz etmekle birlikte, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayati önem taşımaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünya siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Komşusu olan 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tarihsel süreç içerisinde adada bulunan Türkleri bölgeden göç 

ettirme yahut asimile etme çabasında olduğu bir gerçektir. Böylesi nazik bir durumda bireylerin 

kendi kültürlerine bağlı kalmaları, milliyet bilinci kazanmaları çok önemlidir. Bu durum Sosyal 

Bilgiler Dersinde öğrencilere verilecek kazanımlara da önemli bir değer katmaktadır.  

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarında okutulan Sosyal 

Bilgiler Dersi ve Kıbrıs Türk Tarihi derslerinde verilen kazanımlar ile Türkiye’de aynı eğitim 

kademesinde verilen Sosyal Bilgiler Dersinin kazanımları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Tarih Eğitimi, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
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A COMPARISON OF SOCIAL STUDIES COURSE OUTCOMES IN TURKEY AND 

THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS IN TERMS OF HISTORY 

 

 

ABSTRACT 

Social studies course has an important place in terms of cultural transfer in terms of content. 

Social studies course, which is given in schools, which is the most effective acculturation 

institution of the states, is an important course that provides cultural transfer because it provides 

ideal citizen education and social integration. As in the case of the USA, which we mentioned 

before, individuals learn the history and geography of the country they live in, thanks to the 

Social Studies course in schools today. In addition, with this course, students are not only 

trained in accordance with the ideal citizen characteristics that the states want to raise, but also 

learn and reflect the culture, customs, traditions and traditions of the nation they are members 

of. One of the most important functions of the Social Studies course is to learn the individual's 

own culture, customs and traditions. While this situation is important for all countries, it is of 

vital importance especially for the Turkish Republic of Northern Cyprus. The Turkish Republic 

of Northern Cyprus has an important place in world politics. It is a fact that its neighbor, the 

Greek part of Southern Cyprus, has tried to immigrate or assimilate the Turks living on the 

island in the historical process. In such a delicate situation, it is very important for individuals 

to stay connected to their own culture and gain a sense of nationality. This situation adds an 

important value to the gains to be given to the students in the Social Studies Course.In this 

study, it has been tried to compare the achievements of the Social Studies Course and Turkish 

Cypriot History courses taught in the 5th, 6th, 7th and 8th grades in the Turkish Republic of 

Northern Cyprus with the achievements of the Social Studies Course given at the same 

education level in Turkey. 

Keywords: Social Studies, History Education, Turkey, Turkish Republic of Northern Cyprus 
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1. GİRİŞ 

Kıbrıs Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra en büyük üçüncü adasıdır. Güney ve 

Güneydoğu Asya ile Afrika’nın güneyini Avrupa kıtasına bağlayan deniz yolu üzerinde 

bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’in merkezinde yer alan Kıbrıs Orta Doğu ve Hazar Bölgesi 

sınırları içerinde yer alan enerji yataklarının kontrolünü sağlayabilecek bir konumda 

bulunmaktadır. Bu sebeple ada, tarih boyunca hem Anadolu hem de bölgeden çıkar sağlamak 

isteyen büyük devletler için stratejik öneme sahip olmuştur (Öztürk, 1999, s. 138). 

Tarih boyunca, Mısır, Hitit, Pers, Fenike, Asur, İskender İmparatorluğu, Doğu Roma(Bizans) 

İmparatorluğu, Venedik, Osmanlı Devleti ve İngiltere Kıbrıs’a hâkim olmuşlardır. Kıbrıs 

Adası, Roma İmparatorluğu’nun 395’te idarî bakımdan ikiye ayrılmasıyla imparatorluğun doğu 

yarısı sınırları içinde kalmıştır. Bu tarihten 1191 yılında kesin biçimde imparatorluktan 

kopuşuna kadar Bizans’ın bir eyaleti olarak varlığını sürdürmüştür. Vali Isaakios Dukas 

Komnenos’un İmparator Andronikos Komnenos’a isyan ederek bağımsızlığını ilân etmesiyle 

Kıbrıs 1185’te Bizans hâkimiyetinden çıkmıştır. Kendisine imparator sıfatını lâyık gören 

Isaakios Komnenos’un hâkimiyeti, adanın III. Haçlı Seferi’ne katılan İngiltere Kralı Arslan 

Yürekli Richard tarafından zaptına kadar sürmüştür (Mayıs 1191). Bu tarihten Osmanlının 

Adayı fethettiği 1571 yılına kadar adada Venedikliler hüküm sürmüştür (Vatansever, 2010, s. 

1489,1490). 

Kıbrıs, Osmanlı Devleti için ayrı bir öneme sahiptir. Gerek Akdeniz’in güvenliği gerekse ticari 

açıdan önemli bir mevkide olması, adanın fethini elzem hale getirmiştir. Sultan II. Selim 

döneminde Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması adayı kuşatmış ve zorlu bir 

mücadeleden sonra 15 Mayıs 1571 tarihinde fethi tamamlamıştır (Albayrak, 2000, s. 249,250). 

Fetih dönüşünde Osmanlı Donanması, Haçlı Donanmasının baskınına uğramış ve gemilerin 

önemli bir kısmı kaybedilmiştir. Baskın sonrasında Sokullu Mehmed Paşa Venedik elçisine: 

“Siz bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz, Biz ise Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu 

kestik. Kesilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kol geri gelmez.” diyerek adanın önemini net 

bir şekilde vurgulamıştır. 

1878 yılına kadar Ada, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında bulunmuştur. 93 harbinin, Osmanlı 

Devleti için doğurduğu olumsuz durumdan faydalanan İngiltere Ada’yı talep etmiş ve bu istek 

kabul edilmiştir. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar geçen sürede ada, fiili olarak 

İngilizlerin resmi olarak Osmanlıların hakimiyetinde kalmıştır. Savaşın başlaması ile birlikte 

İngiltere Adayı ilhak ettiğini ilan etmiştir. Milli Mücadele yöneticileri bu durumu kabul etmiş 

görünmektedir. Öncelikli olarak Anadolu’nun düşman işgalinden temizlenmesi hedeflendiği 

için Kıbrıs, Misak’ı Milli ile çizilen sınırlar içerisinde de yer almamıştır.  
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2. KIBRIS’IN BİR MESELE OLARAK ORTAYA ÇIKMASI 

Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman 

siyasi yönü ağır basan ve güncelliğini yitirmeyen bir uluslararası uyuşmazlık konusu olmuştur. 

Hala çözümlenemeyen bu sorunun ana nedeni adanın stratejik önemidir. Adanın stratejik 

önemi; Ortadoğu petrolünün transfer yollarına egemen olması, Ortadoğu’dan Afrika’ya uzanan 

ekseni kontrol etmesi, Anadolu-Ortadoğu-Süveyş Kanalı hattına hâkim olması, Süveyş 

Kanalından Hint ve Pasifik Okyanusuna uzanan deniz yolunun kontrol noktalarından biri 

olması ve Ortadoğu’da petrol merkezli muhtemel bir savaşta depo görevini üstlenebilecek 

olması gibi sebeplere dayanmaktadır. Türkiye açısından Kıbrıs sorunun ortaya çıkışını 

Rumların Kıbrıs Türklerini 1960'da kurulan ortaklık devletinden dışlama, Ada'da birlikte 

yaşama ve Ada'yı birlikte yönetme mutabakatını terk ederek, devleti gasp etmeye çalıştıkları 

1963 yılına dayandırılmaktadır. Bu tarihten itibaren Kıbrıs sorunu uluslararası toplumun 

gündemine girmiştir. 

 

3. KIBRIS’TA RUM MEZALİMİ 

Rumlar 1878 yılından itibaren ENOSİS’i gerçekleştirmek için 1931 yılına kadar şiddet hariç 

her yolu denemişlerdir. Ancak bu yollar sonuç vermeyince Kıbrıs’taki ilk şiddet denemesi 1931 

yılında gerçekleşen isyanla meydana gelmiştir. Rumlar yaptıkları bu hareketle ENOSİS’i 

gerçekleştirmek için her yola başvurmaktan çekinmeyeceklerini göstermişlerdir (Göktürk, 

2008, s. 338). Rumlar,1955 yılına gelindiğinde EOKA adlı örgütü kurdular.  Kıbrıs’ta kanlı 

eylemler gerçekleştiren bu örgüt 1958-1974 yılları arasında adada yaşayan Türklere yönelik 

katliamlar gerçekleştirmiştir. 1958-1963 yılları arasında EOKA tarafından gerçekleştirilen  bu 

katliamlar sırasıyla Sinde Katliamı(12 Temmuz 1958), Atlılar Katliamı (13 Temmuz 1958), 

Arnayi Katliamı (13 Temmuz 1958), Üç Şehitler (19 Temmuz 1958) ve Goşşi Katliamı (19 

Temmuz 1958) dır. 1960 yılında Türkiye ve Yunanistan garantörlüğünde iki halk için ortak 

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak kurulan yeni cumhuriyet de EOKA saldırılarını 

durdurmaya yetmemiş ve 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs tarihinde ‟Kanlı Noel” olarak 

adlandırılan süreçte adada yasayan bütün Türkleri ortadan kaldırmaya yönelik Akritas Planı 

devreye sokulmuştur.1963 yılından 1974 yılının sonuna kadar EOKA silahlanmaya ve Türklere 

yönelik katliamlara devam etmiştir. Bu sırada Türk Mukavemet Teşkilatı58’da örgütlenmeye 

başlasa da EOKA’cıların Türklere acımasız davranışlarda bulunması, 1963 Aralık ayında adada 

tansiyonun yükselmesine neden olmuştur. 1963 yılından sonra yapılan katliamların boyutları 

                                                           
1Bundan sonra TMT olarak anılacaktır. 
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da değişmiştir. Bu katliamlar sırasıyla Kumsal Baskını (24 Aralık 1963), Ayvasıl (Türkeli) ve 

Şillura (Yılmazköy) Katliamı (24 Aralık 1963), Arpalık Katliamı (6 Şubat 1964), Pilot Yzb. 

Cengiz Topel Şehadeti (10 Ağustos 1964) ve Geçitkale Katliamı (15 Kasım 1967)’dır. 1974 

yılına gelindiğinde ise 25-30 Temmuz 1974 arası, I. Cenevre görüşmeleri Türk, İngiliz ve 

Yunan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşmiştir. 30 Temmuz da imzalanan anlaşma ile 

adada iki yönetimin varlığı kabul edilmiştir. Rumların adada Enosis fikrini gerçekleştirme 

doğrultusunda faaliyetlerini sürdürme isteği Türkiye Cumhuriyet’ini Barış Harekâtı 

düzenlemeye mecbur kılmıştır. Türk ordusu Güzelyurt Körfezi’nden, Doğuda Magosa’ya kadar 

uzanan ve Türklerin “Atilla Hattı” olarak adlandırdıkları adanın %37’sini alan bir hattı ele 

geçirmiştir. Barış harekâtı ile adadaki Rum vahşeti önlenmek istemiştir. Aynı gün Rumlar, 

ellerindeki Türk esirleri kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden kurşuna dizmişlerdir (Emek, 2014, 

s. 41-109). 

 

4. KIBRIS BARIŞ HAREKATI 

1960’lı yılların başlarında Kıbrıs açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. Adada 82 yıldır 

süren İngiliz egemenliği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanıyla sona ermiştir(16 Ağustos 

1960).İngiltere’nin adadan çekilmesi sorunları çözmemiş aksine gerilim ortamını daha da 

artırmıştır. Anlaşmaların ihlaline yönelik Enosis yanlısı EOKA’nın yaptığı şiddetli eylemler 

1961’den itibaren artarak devam etmiştir. 1963 yılından sonra yapılan anlaşma ile Rum 

askerlerinin Türk bölgelerinden geçişi yasaklanmıştır. Rumlar’ın Boğaziçi ve Geçitköy 

arasındaki yolu kullanmak istemesi ve bu teklifin Türk tarafı bunu reddedilmesi üzerine Rumlar 

saldırıya geçip Boğaziçi ve Geçitköy’ü işgal etmiştir. Bu gelişme üzerine TBMM acil olarak 

toplanmış ve Anayasa’nın 66. Maddesinde yer alan savaş ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin madde genel kurulda genel kurulda bulunan 435 vekilin 

432’sinin oyuyla kabul edilmiştir. Rumların insanlık dışı uygulamaları ve haince planları Türk 

tarafına anlaşmadan doğan haklarını kullanmaktan başka çare bırakmamıştır ve Türkiye 

açısından adaya müdahaleden başka bir seçenek kalmamıştır. Bu gerilimi azaltmak için 

İngiltere’nin talebiyle 13 Ocak 1964’te Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın katılımıyla üçlü 

konferans toplanmıştır. Türk tarafı anlaşmaların yetersiz olduğunu ve iyileştirmeler yapılması 

gerektiğini savunurken Rum tarafı anlaşmaların feshini isteyip Türklere hak tanınmamasını 

talep etmiştir. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayıp Londra Konferansı başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Rumların adadaki saldırıları devam edince Türkiye 16 Mart 1964 tarihinde 

TBMM’den Kıbrıs’a müdahale etme yetkisini çıkarmıştır. Yetkinin alınmasından bir gün sonra 

Barış Gücü kurulmuştur. Rum tarafı buna karşılık Milli Muhafız Alayı’nı kurmuşlardır. Türk 
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hükümeti bu tepkiye karşılıksız kalmayıp Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin tarafından 

açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalarda Rumlara çok sert tepkiler verilmiş gerekirse adaya 

müdahale edileceğinin sinyalleri verilmiştir. Yapılan bu açıklamaların ardından dönemin ABD 

başkanı Johnson, Başbakan İsmet İnönü’ye Türkiye’nin dış politikasında önemli yeri olan o 

mektubu gönderip Türkiye’yi açık bir şekilde tehdit etmiştir.  Başbakan İnönü Johnson’un 

mektubuna cevap verip tepkisini göstermiştir. Ancak ABD’nin isteği yerine gelmiş adaya 

müdahale 1964 yılında gerçekleşmemiştir. Johnson’un mektubundan sonra Türk dış 

politikasında bir takım değişiklikler yaşanmış, dış politikada tek yönlü politikalar terkedilip çok 

yönlü politikalar takip edilmeye başlanmıştır. 

15 Temmuz 1974 tarihine gelindiğinde EOKA militanları ve Yunan Cuntası tarafından 

Kıbrıs’ta Makarios hükümetine darbe gerçekleştirilmiş, Kıbrıs Elen Cumhuriyeti kurularak 

ENOSİS fiili olarak gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye Garanti 

Anlaşması’ndan doğan haklarını kullanarak adadaki Türklerin can ve mal güvenliğini 

sağlamak, acılarını dindirmek, bölgede barış ve huzuru sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974 

günü adaya müdahale etmiştir.  

 

5. KIBRIS’IN NÜFUSU VE GÜNÜMÜZDE KIBRIS’IN DURUMU 

18. Yüzyıl başlarına kadar adada yaşayan Türk sayısı Rum sayısından fazla olmuştur. Ancak 

Osmanlı Devleti’nin 1878 yılında adayı geçici olarak İngilizlere bırakmasıyla adadan 

Anadolu’ya Türk göçü başlamıştır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında 

yer alacağını açıkladıktan sonra İngiltere adayı ilhak etmiş ve bu durum adadan Anadolu’ya 

hâlihazırda olan Tük göçünü hızlandırmıştır. Bu tarihten sonra adada yaşayan Rum nüfus Türk 

nüfusundan fazla hale gelmiştir. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye 

Cumhuriyeti İngiltere’nin ada üzerindeki hâkimiyetini kabul etmiştir. Lozan Antlaşması’nın 

21. Maddesiyle adada yaşayan Türklere Türk vatandaşlığına geçmeleri şartıyla göç hakkı 

tanınmıştır. Ayrıca Lozan Antlaşması’nda adadan göç etmeye iki yıllık sınırlama getirilmiş 

ancak bahsedilen bu sürenin dolmasının ardından adada yaşayan Türkler Anadolu’ya göç 

etmeye devam etmişlerdir. Tüm bunların dışında İngilizlerin adada izlediği baskıcı politika da 

Türklerin Anadolu’ya göç etmesini hızlandırmıştır. Söz edilen göçler 1938 yılına kadar devam 

etmiştir. Türkiye adadaki Türk nüfusunun daha fazla azalmaması için bir takım adımlar 

atmıştır. Alınan tedbirler sayesinde bu göçler büyük oranda durdurulmuştur (Çakmak, 2008, s. 

201).1 Nisan 1955 ile 21 Aralık 1963 tarihleri arasında Ethniki Organosis Kiprion Agoniston59 
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adlı örgüt Akritas Planı’na60 dayandırdıkları faaliyetleri ile adada yaşayan Türklerin tamamını 

imha etmek amacıyla saldırılar başlatmışlardır. Bu saldırılar sebebiyle Kıbrıs’ta yaşayan pek 

çok Türk adayı terk etmek zorunda kalmıştır (Keser, 2006, s. 108). 

 

6. LOZAN’DAN GÜNÜMÜZE KIBRIS 

Akdeniz’in kilit taşı olan Kıbrıs adası Türkiye için büyük bir stratejik öneme sahiptir. Türk 

Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan yeni Türk Devleti yapılan Lozan Antlaşması’nda 

Osmanlı Devletinden kendisine miras kalan Kıbrıs’ın İngiltere’ye devrine razı olmak 

durumunda kalmıştır. 1931’den itibaren Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan ile birleşme taleplerini 

yoğunlaştırmışlardır. Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleştirilerek, tamamen bir “Elen” adası haline 

getirilmesi şeklinde özetlenebilecek olan “ENOSİS” kampanyasına, İkinci Dünya Savaşından 

sonra hız verilmiştir. Yunanistan, 1954'te Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletlere götürme kararı 

almıştır. Yunanistan, 1954-1958 yılları arasında "self-determinasyon" amacıyla BM'ye yaptığı 

çeşitli başvurularda bir başarı sağlayamamıştır. Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas 

1955 yılında EOKA terör örgütünü kurmuş ve Ada’daki şiddet eylemleri giderek artmıştır. 

1955-1958 döneminde Kıbrıslı Türkler 33 karma köyü terk etmek zorunda kalmışlardır. 

İngiltere bu durumda, 1956'da, sadece Rumların değil, aynı ölçüde Kıbrıslı Türklerinin de "self 

determinasyon" hakkı bulunduğunu ve bu çerçevede taksim talebinin de geçerli bir seçenek 

oluşturduğunu açıklamıştır. Yunanistan'ın BM'den tek taraflı "self-determinasyon", Enosis 

lehinde bir karar elde edememesi, Kıbrıslı Türklerin Enosis'e karşı direnişleri ve Türkiye’nin 

kendilerini desteklemekteki kararlılığı, Türkiye ile Yunanistan arasında müzakerelerin 

başlatılmasına imkan sağlamıştır. Türkiye ile Yunanistan 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih'te 

anlaşmaya varmışlar, Londra'da İngiltere'nin ve Kıbrıs'taki iki toplumun liderlerinin onayını 

almışlardır. Bu şekilde ortaya çıkan Zürih ve Londra Anlaşmaları bağımsızlık, iki toplumun 

ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve çözümün Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından 

etkin garantisi ilkelerine dayandırılmıştır. “Kıbrıs Cumhuriyeti”, adanın iki halkı arasında 

ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar uyarınca 1960 yılında kurulmuştur. 

Bahse konu antlaşmalar tarafından garanti edilen Anayasası, adadaki Kıbrıslı Türk ve Rum 

halklarının eşit siyasi hak ve statüsüne dayandırılmıştı. Kıbrıs Rum tarafı, 1960 

Cumhuriyeti’nin kurulduğu şekilde yaşamasına şans vermemiş, söz konusu antlaşmalar 

sistemiyle vücuda gelen “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapısını, Kıbrıs Türklerini devlet 

kurumlarından dışlamaya, izole etmeye, Ada’daki varlıklarını sona erdirmeye ve nihayet 
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Yunanistan ile birleşme (ENOSIS) yolunu açmaya yönelik olarak değiştirme girişimleri 

başlatmışlardır. “Kıbrıs Cumhuriyeti,” Kıbrıslı Rumların 1963 yılında tek taraflı olarak güç 

kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra ortadan kalkmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin, 

4 Mart 1964’de aldığı 186 sayılı kararla adaya uluslararası barış gücü (UNFICYP) 

konuşlandırılmıştır.  

15 Temmuz 1974 tarihinde Nikos Sampson tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi 

sonrasında adada can ve mal güvenliği kalmamış ve adada bulunan Türkler kendilerine güvenli 

bir yer bulabilmek için ada içerisinde kuzeye doğru göç etmeye başlamışlardır (Keser, 2006, s. 

112). Rumların adada uyguladığı baskıcı ve zorlayıcı politikalar Türk nüfusunun adadan 

göçüne sebep olmuştur. Türkiye’nin garantör devlet olarak 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği 

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında da adada göç hareketleri devam etmiştir. Kıbrıs’ta bulunan 

Türkler başta Türkiye olmak üzere İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere göç 

etmişlerdir. Baskı ve zorlamalar neticesinde halk adayı terk etmek zorunda kalmış ve dünyanın 

farklı ülkelerine göç etmişlerdir. Adadaki Türklerin göç edip başka ülkelere gitmesi Rumların 

istedikleri bir durumdur. Bu sayede adada istediklerini yapmak konusunda zorlanmamışlardır. 

1975 yılından itibaren ise Türkiye’den adaya göçmenler gelmeye başlamıştır (Keser, 2006, s. 

112). Günümüzde KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi61 şeklinde iki farklı devlet tarafından 

yönetilen adada Türk nüfusu 382.230 kişidir.  

 

7. KIBRIS’IN JEOPOLİTİK ÖNEMİ 

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethetmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden bazıları 

adanın Anadolu’ya yakın olması, Kıbrıs’ın korsan gemileri tarafından üs olarak kullanılması, 

Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı sınırlarına dâhil ederek Kuzey Afrika bölgesinin en önemli kısmına 

sahip olmak arzusu ve Süveyş Kanalı projesi sayılabilir (Güler, 2004, s. 102).  

Kıbrıs tarihi Baharat Yolu güzergâhı üzerinde bulunan bir adadır. Akdeniz üzerindeki 

öneminde bu durumda etkilidir. Coğrafi Keşifler ile yeni ticaret yollarının bulunması adanın 

eski önemini etkilemiştir. Ancak 1869 yılında açılan Süveyş Kanalı Akdeniz’e hareketlilik 

kazandırmış ve ada bu sayede önemini korumuştur.  

Konumu itibariyle ada, günümüzde de önemini korumaktadır. Özellikle Anadolu’nun güney 

bölgesinin savunulmasında önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan ada su ihtiyacı bulunan Arap 

Yarımadası için de ciddi önem arz etmektedir. Günümüzde Türkiye’den KKTC’ye kadar 

uzanan bir su borusu hattı döşenmiş vaziyettedir. Bu hat, adanın ihtiyacından çok daha fazla 

                                                           
61 Bundan sonra GKRY olarak anılacaktır. 

1299



 

 

suyu taşıma kapasitesine sahiptir. Böylesi bir durumda suyun İsrail başta olmak üzere Arap 

ülkelerine de pazarlanması meselesi siyaset kulislerinde görüşülmektedir. Böylesi bir durumun 

gerçekleşmesi durumunda yarımadaya hayat verecek suyun Türkiye’den gidiyor olması, gerek 

bölge gerekse dünya siyasetinde Türkiye’nin önemini ciddi ölçüde arttıracaktır. 

Bu konu hakkında ciddi çalışmalar yapılmakla birlikte bu çalışmanın konusu dışında kaldığı 

için bu durumun daha detaylı incelenmesine gerek duyulmamıştır. 

 

8. EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Eğitim tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan birinde eğitim, 

bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği meydana getirme 

süreci olarak ifade edilmektedir (Çelikkaya, 1999). Tarih boyunca insanın hayatında önemli bir 

yere sahip olan eğitim sayesinde insanlar kendileri için gerekli bilgileri öğrenmişler ayrıca 

kültürlerini, tarihlerini, kültürlerini, örf ve adetlerini eğitim yoluyla kendilerinden sonra gelen 

nesillere transfer etmişlerdir. Bu yönüyle bakıldığında eğitimin önemli bir kültürleme aracı 

olduğunu söylemek mümkündür. İnsan özelden genele doğru aile, sülale, soy, topluluk ve millet 

içerisinde dünyaya gelmektedir. Gelişim süreci boyunca birey içerisinde bulunduğu bu 

gruplardan etkilenerek çeşitli kazanımlar, özellikler edinmektedir. Bireyin içinde yaşadığı 

kültürün özelliklerini kazanması süreci kültürlemedir (Ertürk, 1979). Kültürleme bireyin 

içerisinde bulunduğu toplum tarafından bireyin yaşantıları sonucu kendiliğinden 

gerçekleşebileceği gibi planlı olarak da gerçekleştirilebilir. Eğer kültürleme bilinçli bir şekilde 

gerçekleştirilirse buna eğitim denilmektedir (Töremen, 2010).  

8.1. Sosyal Bilgiler Eğitiminin Önemi 

Sosyal Bilgiler dersinin tarihsel süreç içerisinde gelişimine bakıldığında ilk olarak Amerika 

Birleşik Devletleri62’nde ortaya çıktığı görülmektedir. 1890’lı yıllardan itibaren sanayinin 

gelişmesiyle ülkeye olan göç dalgası artmıştır. Göç eden, farklı uluslardan oluşan bu kalabalık 

kitlenin Amerikalılaştırılması bir diğer ifadeyle vatandaş özellikleri kazanması Sosyal Bilgiler 

dersinin ortaya çıkış sürecini hızlandırmıştır. Bu süreç 1892 yılında gerçekleştirilen ABD 

Ulusal Eğitim Konseyi’ni ulusal bir sosyal bilgiler dersi müfredatı hazırlamaya mecbur 

kılmıştır. Hazırlanan müfredatın içeriğini tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri oluşturmuş 

olup bu müfredat günün şartlarına göre tekrar düzenlenmiştir.  

Sanayinin gelişmesiyle toplumlarda meydana gelen sosyal değişimler kendisini iyiden iyiye 

belli etmeye başlamış ve kültür aktarımında ailenin yanında okulun etkisi de belirgin hale 
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gelmiştir. Sosyal bilgiler dersi içeriği bakımından kültürel aktarım noktasında önemli bir yere 

sahiptir. Devletlerin en etkili kültürleme kurumu olan okullarda verilen Sosyal bilgiler dersi 

ideal vatandaş yetiştirmeyi, toplumsal bütünleşmeyi sağladığı için kültürel aktarımı sağlayan 

önemli bir derstir. Daha önce bahsettiğimiz ABD örneğinde olduğu gibi günümüzde de 

okullarda Sosyal bilgiler dersi sayesinde bireyler yaşadıkları ülkenin tarihini, coğrafyasını 

öğrenir. Bunun yanı sıra öğrenciler bu ders ile devletlerin yetiştirmek istedikleri ideal vatandaş 

özelliklerine uygun olarak yetiştirildikleri gibi üyesi oldukları milletin kültür, örf, adet ve 

geleneklerini de öğrenir ve hayatlarına yansıtırlar.  

8.1.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Açısından Sosyal Bilgiler Eğitiminin Önemi 

Yukarıda bahsedildiği üzere Sosyal Bilgiler dersinin en önemli işlevlerinden birisi de bireyin 

kendi kültür, örf, adet ve geleneklerini öğrenmesidir. Bu durum bütün ülkeler için önem arz 

etmekle birlikte, özellikle KKTC için hayati önem taşımaktadır. Çalışmanın giriş kısmında 

bahsedildiği üzere KKTC, dünya siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Komşusu olan Güney 

Kıbrıs Rum Kesimi’nin tarihsel süreç içerisinde adada bulunan Türkleri bölgeden göç ettirme 

yahut asimile etme çabasında olduğu bir gerçektir. Böylesi nazik bir durumda bireylerin kendi 

kültürlerine bağlı kalmaları, milliyet bilinci kazanmaları çok önemlidir. Bu durum Sosyal 

Bilgiler Dersinde öğrencilere verilecek kazanımlara da önemli bir değer katmaktadır.  

Bu çalışmada KKTC’de 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarında okutulan Sosyal Bilgiler Dersi ve Kıbrıs Türk 

Tarihi derslerinde verilen kazanımlar ile Türkiye’de aynı eğitim kademesinde verilen Sosyal 

Bilgiler dersinin kazanımları karşılaştırılmıştır. 

 

9. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SOSYAL BİLGİLER VE KIBRIS TÜRK 

TARİHİ DERSİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

TARİH KAZANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Yukarıda bahsedildiği üzere her iki ülkede okutulan Sosyal Bilgiler Dersleri ile KKTC’de 

okutulan Kıbrıs Türk Tarihi Derslersi kazanımları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

Karşılaştırmanın daha kolay ve anlaşılır olması adına tablolar üzerinden yorumlamalara 

gidilmiştir.  
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SB.5.2.1.  

Somut kalıntılarından yola 

çıkarak kadim uygarlıkların 

insanlık tarihine katkılarını 

fark eder. 

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite 

1. İnsanlık tarihinin başlangıcını kanıtlara dayalı olarak açıklar. 

2. İnsanlık tarihindeki önemli dönemleri ve özelliklerini açıklar. 

3. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak insanlık tarihinin önemli dönemlerindeki yaşamı tahmin 

eder. 

4. İnsanlık tarihindeki önemli icat ve buluşların insan yaşamı üzerindeki etkilerini 

değerlendirir. 

5. İnsanların tarihsel süreçte kendilerini yönetmek için oluşturdukları yönetim biçimlerini 

karşılaştırır. 

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite 

6. Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış 

alanlarına ait analizler yapar. 

7. Dünya üzerinde ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını ve yayılışını belirleyen faktörleri 

zaman, süreklilik ve değişim açısından değerlendirir. 

8. Bulunduğu çevredeki tarihî dokudan yola çıkarak dönemin kültürü hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

9. (6.Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite) 

10. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarından örnek verir. 

6.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 2.Ünite 

11. Tarih öncesi çağların özelliklerini ve Kıbrıs’ta bu devirlerin nasıl yaşandığını açıklar. 

12. Taş Çağı Kıbrıs’ta nasıl bir yaşam olduğunu yer ve zaman şartlarına bağlı olarak 

değerlendirir. 

13. Akrotiri kültüründe ve Neolitik Çağ’da Kıbrıs’ta yaşam koşullarının çevre kültürlerle olan 

etkileşimini açıklar. 

14. Yazısız döneme ait Kıbrıs’taki kültür varlıklarının yerlerini ve önemini kavrar. 

15. Tarih öncesi çağların neden belli başlı madenlerle adlandırılma nedenlerini açıklar. 

16. Yazılı dönemle yazısız dönem arasındaki farkları belirler. 

17. Yazılı dönemde Kıbrıs’ta kullanılan yazıları inceler. 

18. Tarih öncesi çağların özelliklerini ve Kıbrıs’ta bu devirlerin nasıl yaşandığını açıklar. 

19. Taş Çağı Kıbrıs’ta nasıl bir yaşam olduğunu yer ve zaman şartlarına bağlı olarak 

değerlendirir. 

20. Akrotiri kültüründe ve Neolitik Çağ’da Kıbrıs’ta yaşam koşullarının çevre kültürlerle olan 

etkileşimini açıklar. 

21. Yazısız döneme ait Kıbrıs’taki kültür varlıklarının yerlerini ve önemini kavrar. 

22. Tarih öncesi çağların neden belli başlı madenlerle adlandırılma nedenlerini açıklar. 

23. Yazılı dönemle yazısız dönem arasındaki farkları belirler. 

24. Yazılı dönemde Kıbrıs’ta kullanılan yazıları inceler. 

25. Eski Çağ’da Kıbrıs’a etkisi olan uygarlıkların adaya geliş nedenlerini ve ada kültürüne 

etkilerini açıklar. 

26. Aka/ Dor etkili yerleşimler ile Fenike kolonileri arasındaki farkları ortaya koyar. 

27. Kıbrıs’taki Eski Çağ uygarlıklarının kullandıkları yönetim şekillerini, dönemin özelliklerini 

göz önüne alarak değerlendirir. 

28. Eski Çağ’da Kıbrıs’taki inanç sistemlerini belirler. 

29. Eski Çağ Uygarlıklarının ekonomik ve siyasal özelliklerinden yola çıkarak Kıbrıs adasının 

jeostratejik önemini açıklar. 

30. Eski Çağ’da Kıbrıs’a hâkim olan uygarlıkların adaya geliş nedenlerini ve Kıbrıs kültürüne 

etkilerini açıklar. 

31. Eski Çağ uygarlıklarından kalan Kıbrıs’taki maddi kültür varlıklarını tanır. 

6.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 4.Ünite 

32. Orta Çağ’da dünyadaki ve Kıbrıs’taki siyasi durumu devletlerarası ilişkiler bakımından 

değerlendirir 

33. Doğu Roma Döneminde Kıbrıs’ta yapılan İslam akınlarının nedenlerini ve sonuçlarını 

değerlendirir. 

34. Haçlı Seferleri’nin Kıbrıs'a etkilerini açıklar. 

35. Kıbrıs’ta kurulan Lusignan krallığının siyasi, dini, toplumsal, kültürel ve mimari 

özelliklerini belirler. 

6.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 5.Ünite 

36. Yeni Çağ’ın başlarında dünyadaki ve Kıbrıs’taki siyasi durumu devletlerarası ilişkiler 

bakımından değerlendirir. 

37. Venedik idaresinde Kıbrıs’ın siyasi, dini, toplumsal, kültürel ve mimari özelliklerini açıklar. 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 5. Sınıf 2. 

Ünite 1. Kazanımında “Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine 

1302



 

 

katkılarını fark eder.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu kazanımın KKTC Sosyal Bilgiler ve Kıbrıs 

Türk Tarihi dersi kazanımlarında karşılık bulduğu görülmektedir. Ancak KKTC’de adı geçen 

derslerin öğretim programlarında bulunan kazanımların daha çok Kıbrıs Adası özelinde ele 

alındığı dikkat çekmektedir. 

TÜRKİYE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

SB.7.2.2.  

Osmanlı Devleti’nin fetih 

siyasetini örnekler 

üzerinden analiz eder. 

7.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 4.Ünite 
1. 16. yüzyılda Akdeniz’de yaşanan devletlerarası egemenlik mücadelesini Kıbrıs ile 

ilişkilendirerek analiz eder. 

2. Osmanlı Devleti’nin adayı fetih nedenlerini (farklı açılardan, siyasi, ekonomik, 

coğrafi, diplomatik) değerlendirir. 

3. Kıbrıs’ın ekonomik ve sosyal hayatını fetih öncesi ve fetih sonrası olmak  üzere 

karşılaştırır. 

4. Fetih kavramını açıklayarak Türk tarihinden örnekler verir. 

5. Kıbrıs’ın fethinin aşamalarını tarafların bakış açısından gerekçeleriyle açıklar. 

6. Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ın fethi ve sonrasında adada karşılaştıkları zorlukları 

değerlendirir. 

7. 19. yüzyılda Osmanlı, Britanya ve Dünya’daki büyük devletlerin siyasi ve 

ekonomik durumlarının Akdeniz ile Kıbrıs’a olan etkilerini analiz eder. 

8. Sömürgecilik kavramını ve etkilerini analiz eder. 

9. Büyük Britanya’nın Kıbrıs’ı alma sürecini Osmanlı Rus harbi ve sonrası dönemle 

ilişkilendirir. 

10. Büyük Britanya’nın sömürgeleri ile ilişkileri açısından Kıbrıs’ın önemini açıklar. 

11. Büyük Britanya’nın Kıbrıs’ı almak istemesinin gerçek nedenleri açıklanır. 

12. Büyük Britanya’nın adada kurduğu idari düzeni kavrayarak Osmanlı dönemi ve 

günümüz ile karşılaştırır. 

 

Yukarıda verilen tabloda Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 7.Sınıf 2.Ünite 2. 

Kazanımında “Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.” ifadelerine 

yer verildiği görülmektedir. Bu kazanımın KKTC Kıbrıs Türk Tarihi Dersi kazanımlarında 

yansıma bulduğu ancak kazanımların Kıbrıs Adası üzerine yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. 
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TÜRKİYE  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

SB.7.2.5.  

Osmanlı kültür, sanat ve 

estetik anlayışına 

örnekler verir. 

7.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 1.Ünite 
1. Osmanlı Devleti’nin şenlendirme politikasının, sosyal, ekonomik ve dini 

nedenlerini analiz eder. 

2. Osmanlı’nın şenlendirme politikasını örnekler vererek açıklar. 

3. Osmanlı öncesi ve dönemindeki adada yaşayan gayrimüslimlerin haklarını 

karşılaştırır. 

7.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 2.Ünite 

4. Adada fetihten sonra oluşturulan idari yapıyı ve bu yapının zaman içinde 

değişikliklere uğramasının nedenlerini analiz eder. 

5. Örnek olaylardan yola çıkarak fetihten sonra kurulan hukuk ve adalet düzenini 

değerlendirir. 

6. Adanın güvenliğini sağlayan yapının nasıl oluşturulduğunu analiz eder. 

7. Askeri teşkilatın temel yapısı ile bölümlerini değerlendirir. 

8. Osmanlı Devleti’nin adada uyguladığı toprak düzeninin adalıları nasıl etkilediğini 

değerlendirir. 

9. Osmanlı Devleti’nin adada uyguladığı vergi düzeninin uygulama ve sonuçlarını 

açıklayan örnekler sunar. 

10. Vergilerin ada halkının refah düzeyi üzerindeki etkisini ilişkilendirir. 

11. Adada Osmanlı yönetimine karşı oluşan tepkilerin neden ve sonuçlarını açıklar. 

12. Osmanlı yönetimine karşı oluşan isyanlar arasındaki bağlantıları ortaya koyar. 

7.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 3.Ünite 

13. Osmanlı vakıf sisteminin temellerini açıklar. Vakıfların Kıbrıs toplumuna 

etkilerini örneklendirir. 

14. Osmanlı Devleti idaresinde adadaki eğitim sisteminin yapısını açıklar. 

15. Kıbrıs’ta Osmanlı dönemindeki meslekler ile günümüzdeki mesleklerin 

değişimini, örgütlenmesini ve kültürel etkisini açıklar.  

16. Osmanlı Devleti’nin adada kendisinden önce var olan eserlere yaptığı etki ile 

kendine özgü oluşturduğu mimari yapıları ayırt eder. 

 

 

Yukarıdaki tabloda Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 7. Sınıf 2. Ünite 5. Kazanımında 

“Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu 

kazanımın KKTC Öğretim Programı’nda Kıbrıs Türk Tarihi dersi kazanımlarında karşılık 

bulduğu ancak bu kazanımların Kıbrıs Adası özelinde ele alındığı dikkat çekmektedir. 

9.1. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KIBRIS TÜRK TARİHİ DERSİ 

KAZANIMLARINDA YER ALIP TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL BİLGİLER 

DERSİ KAZANIMLARINDA KARŞILIĞI OLMAYAN KAZANIMLAR 
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TÜRKİYE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. MEB Sosyal 

Bilgiler Öğretim 

Programında Bu 

Kazanımların Karşılığı 

Bulunmamaktadır. 

7.Sınıf Kıbrıs Türk Tarihi 4.Ünite 
1. Tarih öncesi çağların özelliklerini ve Kıbrıs’ta bu devirlerin nasıl yaşandığını 

açıklar. 

2. Taş Çağı Kıbrıs’ta nasıl bir yaşam olduğunu yer ve zaman şartlarına bağlı olarak 

değerlendirir. 

3. Akrotiri kültüründe ve Neolitik Çağ’da Kıbrıs’ta yaşam koşullarının çevre 

kültürlerle olan etkileşimini açıklar. 

4. Yazısız döneme ait Kıbrıs’taki kültür varlıklarının yerlerini ve önemini kavrar. 

5. Yazılı dönemde Kıbrıs’ta kullanılan yazıları inceler. 

6. Eski Çağ’da Kıbrıs’a etkisi olan uygarlıkların adaya geliş nedenlerini ve ada 

kültürüne etkilerini açıklar. 

7. Kıbrıs’taki Eski Çağ uygarlıklarının kullandıkları yönetim şekillerini, dönemin 

özelliklerini göz önüne alarak değerlendirir. 

8. Eski Çağ’da Kıbrıs’taki inanç sistemlerini belirler 

9. Eski Çağ Uygarlıklarının ekonomik ve siyasal özelliklerinden yola çıkarak 

10. Kıbrıs adasının jeostratejik önemini açıklar. 

11. Eski Çağ’da Kıbrıs’a hâkim olan uygarlıkların adaya geliş nedenlerini ve Kıbrıs 

kültürüne etkilerini açıklar. 

12. Eski Çağ uygarlıklarından kalan Kıbrıs’taki maddi kültür varlıklarını tanır. 

13. Orta Çağ’da dünyadaki ve Kıbrıs’taki siyasi durumu devletlerarası ilişkiler 

bakımından değerlendirir 

14. Doğu Roma Döneminde Kıbrıs’ta yapılan İslam akınlarının nedenlerini ve 

sonuçlarını değerlendirir. 

15. Haçlı Seferleri’nin Kıbrıs'a etkilerini açıklar. 

16. Kıbrıs’ta kurulan Lusignan krallığının siyasi, dini, toplumsal, kültürel ve mimari 

özelliklerini belirler. 

17. Yeni Çağ’ın başlarında dünyadaki ve Kıbrıs’taki siyasi durumu devletlerarası 

ilişkiler bakımından değerlendirir. 

18. Venedik idaresinde Kıbrıs’ın siyasi, dini, toplumsal, kültürel ve mimari 

özelliklerini açıklar. 

19. 16. yüzyılda Akdeniz’de yaşanan devletlerarası egemenlik mücadelesini Kıbrıs ile 

ilişkilendirerek analiz eder. 

20. Osmanlı Devleti’nin adayı fetih nedenlerini (farklı açılardan, siyasi, ekonomik, 

coğrafi, diplomatik) değerlendirir. 

21. Kıbrıs’ın ekonomik ve sosyal hayatını fetih öncesi ve fetih sonrası olmak üzere 

karşılaştırır. 

22. Fetih kavramını açıklayarak Türk tarihinden örnekler verir. 

23. Türk fetihlerinin ahlaki, ekonomik ve uluslararası gerekçelerini analiz eder. 

24. Kıbrıs’ın fethinin aşamalarını tarafların bakış açısından gerekçeleriyle açıklar. 

25. Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ın fethi ve sonrasında adada karşılaştıkları zorlukları 

değerlendirir. 

26. 19. yüzyılda Osmanlı, Britanya ve Dünya’daki büyük devletlerin siyasi ve 

ekonomik durumlarının Akdeniz ile Kıbrıs’a olan etkilerini analiz eder. 

27. Sömürgecilik kavramını ve etkilerini analiz eder. 

28. Büyük Britanya’nın Kıbrıs’ı alma sürecini Osmanlı Rus harbi ve sonrası dönemle 

ilişkilendirir. 

29. Büyük Britanya’nın sömürgeleri ile ilişkileri açısından Kıbrıs’ın önemini açıklar. 

30. Büyük Britanya’nın Kıbrıs’ı almak istemesinin gerçek nedenleri açıklanır. 

31. Büyük Britanya’nın adada kurduğu idari düzeni kavrayarak Osmanlı dönemi ve 

günümüz ile karşılaştırır. 

 

Yukarıdaki Kıbrıs Türk Tarihi Öğretim Programı’nda yer alıp Türkiye Sosyal Bilgiler Dersi 

Öğretim Programı’nda yer almayan kazanımlar tablo haline getirilmiştir. KKTC Sosyal Bilgiler 

ve Kıbrıs Türk Tarihi dersleri kazanımlarında yer alıp Türkiye Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programı’nda yer almayan ve kanaatimizce Türkiye’nin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 
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Programı’na eklenmesi gereken birtakım kazanımlar bulunmaktadır. Bu konu sonuç kısmında 

ele alınmıştır. 

9.1.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARINDA 

YER ALIP KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SOSYAL BİLGİLER VE KIBRIS 

TÜRK TARİHİ DERSİ KAZANIMLARINDA KARŞILIĞI OLMAYAN 

KAZANIMLAR 

TÜRKİYE KUZEY KIBRIS 

TÜRK 

CUMHURİYETİ 

SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik 

ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

 

 

 

 

 

K.K.T.C. Sosyal Bilgiler 

Dersi ve Kıbrıs Türk 

Tarihi Dersi Öğretim 

Programında Bu 

Kazanımların Karşılığı 

Bulunmamaktadır. 

SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri 

yorumlar. 

SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda 

meydana gelen değişimleri fark eder. 

SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar 

kapsamında analiz eder. 

SB.6.2.5. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik 

ilişkilerdeki rolünü açıklar. 

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci 

etkileyen faktörleri açıklar. 

SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime 

zorlayan süreçleri kavrar. 

SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan 

kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine 

katkılarını tartışır. 

SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz 

bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder. 

 

Yukarıda Türkiye Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alıp KKTC Sosyal Bilgiler 

ve Kıbrıs Türk Tarihi Dersleri Öğretim Programı’nda yer almayan kazanımlar tablo haline 

getirilmiştir. KKTC öğretim programını incelediğimizde dikkat çeken husus İslamiyet öncesi 

Türk tarihi, İslam tarihi, Türk İslam tarihi ve Türkiye tarihi gibi konuların müfredatta yer 

almadığını görmekteyiz. Tarihi üç bin yıl öncesine dayanan büyük bir medeniyete sahip olan 

Türk milletinin tarihinin bir bütün halinde ele alınıp gelecek nesillere aktarılması milletimiz 
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açısından önem arz eden bir meseledir. Ancak KKTC’de adı geçen öğretim programlarında bu 

konunun göz ardı edildiği dikkat çekmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen veriler ışığında iki ülkenin öğretim programlarında tarih konularının içeriği 

noktasında benzerlikler olduğu gibi ciddi farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’na bakıldığında tarih konularıyla ilgili kazanımların 

ilk çağ tarihinden başlayarak Orta Asya Türk, İslam, Türk İslam, Türkiye ve Osmanlı Tarihi 

konularının kronolojik şekilde aktarıldığını görmekteyiz. Geçmişi bir bütün olan Türk 

milletinin tarihinin Türk devletlerinde ortak bir müfredatla gelecek kuşaklara aktarılması 

önemli bir meseledir.  Ancak KKTC öğretim programında yer alan Türkiye’nin Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim Programı ile içerik olarak benzerlik gösteren Kıbrıs Türk Tarihi Öğretim 

Programı ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan tarih konularının daha çok 

Kıbrıs özelinde ele alındığı gözlenmektedir.  

Bunun dışında dikkat çeken bir diğer husus KKTC’de adı geçen derslerin öğretim programında 

tarih konularının Türk tarihinden daha çok Kıbrıs tarihi üzerine yoğunlaştığıdır. Halkı 

Türklerden oluşan KKTC’nin tarihi üç bin yıl öncesine dayandırılan Türk milletinin tarihine 

öğretim programında az yer vermesi dikkate alınması gereken bir konudur. Tarihin, kültürün, 

örf ve adetlerin, gelenek ve göreneklerin geçmişten geleceğe aktarılması çağımızda büyük 

önem arz etmektedir. Köklü bir geçmişi olan, tarih sahnesinde önemli bir yere sahip olan Türk 

milletinin tarihi, kültürü, gelenek, görenek, örf ve adetlerinin sonraki kuşaklara aktarılması 

oldukça önemlidir.  

KKTC nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olan önemli bir ülkedir. Türk tarihinin, örf ve 

adetlerinin gelecek nesillere aktarılması, yeni nesile millet olma bilinci kazandırılması ortaokul 

kademesinde Sosyal Bilgiler ve Kıbrıs Türk Tarihi dersi sayesinde gerçekleşmektedir.  

KKTC’de adı geçen öğretim programlarında İslamiyet öncesi Türk tarihi, İslam tarihi, Türk 

İslam tarihi ve Türkiye tarihi gibi konuların müfredatta yer almadığını görmekteyiz. Bu konu 

Türk tarihinin bir bütün halinde ele alınmasını güç hale getirmektedir. Örnek verecek olursak 

KKTC Öğretim Programı’nda İslamiyet öncesi Türk tarihi konularının yer almaması 

öğrencilerin mensubu oldukları Türk milletinin nereden, ne şartlarda, nasıl bu coğrafyaya 

geldiğini anlamakta zorlanmalarına sebep olabilecektir. Ayrıca bu dönemlerden günümüze 

kadar süregelen Türk devlet, ordu teşkilatlanmasının, kültürünün programda olmaması 

sebebiyle öğrencilere aktarılmayacak olması da göze çarpan önemli bir eksikliktir. Bu 

çalışmamızda ortaya koymaya çalıştığımız eksikliklerin giderilerek KKTC’de ortaokul 
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kademesinde okutulan Sosyal Bilgiler ve Kıbrıs Türk Tarihi dersleri müfredatının gözden 

geçirilerek Türk Tarihi ile ilgili bahsedilen eksik konuların müfredata dâhil edilmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. 

KKTC’nin bahsedilen öğretim programlarında tarih konularıyla ilgili kazanımların büyük bir 

çoğunluğunun Kıbrıs özelinde ele alındığı dikkat çekmektedir. Türkiye’nin Sosyal Bilgiler 

Dersi Öğretim programında ise Kıbrıs özelinde herhangi bir kazanım bulunmamaktadır. Kıbrıs, 

Akdeniz’in kilidi konumunda bulunan bir adadır. Türkiye’nin Kıbrıs’ın önemini gelecek 

kuşaklara aktarması açısından ortaokullarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi içeriğine Kıbrıs ile 

ilgili kazanımları ekleyerek öğrencilerin hem Akdeniz konusunda hem de adanın önemi 

konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmesi sağlanmalıdır.  
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ABSTRACT 

Nematodes occupy an important place in the soil micro-fauna and plant parasitic species 

constitute economic problem in industrial and vegetable crops due to difficulties in nematode 

management. For this reason, biological control studies are gaining importance day by day in 

the world, and studies with bacterial natural enemies are increasing. For this purpose, firstly, 

soil borne nematode and bacteria surveys was carried out in wheat (42 fields), potato (11 fields) 

and some vegetable fields (35 fields) in Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, 

Manisa and İzmir provinces of western Turkey. Plant parasitic nematodes were extracted by 

modified Baermann Funnel method from 200 gr soil samples and species were identified from 

morphologic and morphometric parameters. At the same time soil bacteria was isolated by serial 

dilution plating on Nutrient agar medium. The identifications of bacteria were done biochemical 

analysis like p- solubilisation, N fixation, pathogenicity tests with potato slices and tobacco 

plants and at final stage selected bacteria colonies were subjected to Maldi-tof analysis. At the 

end oy plant parasitic nematode species from genera such as Aphelenchus, Aphelenchoides, 

Coslenchus, Filenchus, Boleodorus, Geocenamus, Globodera, Meloidogyne, Malenchus, 

Tylenchorrhynchus, Paratylenchus, Psilenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus, Pratylenchus, 

Ditylenchus, Basiria and Pratylenchoides genera were identified. The leading nematode genera 

in wheat, vegetable fields were Pratylenchus (Pratylenchus neglectus and P. thornei a total of 

52% incidence in wheat fields and Meloidogyne (59% incidence of Meloidogyne javanica, 

Meloidogyne incognita) and in 5 potato fields Meloidogyne chitwoodi in vegetable fields). After 

identification of pure cultures of 45 bacterial isolates with different colonies shapes including 

filamentous, irregular and circular were prepared and stored in 70% glycerin. During the 

pathogenicity test three isolates from vegetable fields gave reaction of potato disc and tobacco 

leaves (Identified as Bacillus pumilus and Bacillus altudinis) According to results of Maldi-tof 

analysis some species in survey areas in Western Turkey include Enterobacter cloaceae, 

Enterobacter aerogenes, Bacillus thrungiensis, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus 

amyloquafaciens plantarum, Bacillus licheniformis, Bacillus altudinis, Bacillus pumilus.  
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Following bacteria and nematode idetifications, bacterial isolate of Bacillus subtilis from İzmir 

province was screen at 10-8 cfu rate on common nematode species Ditylenchus dipsaci and 

Pratylenchus thornei. In in vitro studies all isolates gave promising results and in-vitro 

experiments are still continuing with all other isolates. 

Key words: Soil bacteria, plant parasitic nematodes, agricultural areas, interraction, Western 

Turkey 
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INTRODUCTION 

Agricultural production is considered as one of the largest indusry in the world, which not only 

provides nutrition for human beings, but also contributes to national income, employment and 

exports, as well as meeting the need for raw materials. herbaceous plant cultivation occupies 

the biggest share in agriculture. Today, plant production is carried out in limited areas due to 

the deterioration of soil structures due to reasons such as salinity and the opening of agricultural 

areas for development. Due to such reasons, there is a great increase in efforts to increase 

agricultural productivity per unit area. Increasing productivity in crop production increases food 

supply and producer incomes, decreases food prices and creates more employment 

opportunities in cities. For this reason,  in many countries the principle of the agricuture is to 

obtain highest yield from limited areas. Agricultural production encounter biotic factors that 

affect plant growth and  yield. Causing significant yield loss plant parasitic nematodes gain 

importance within biotic factors. Ontime management of these harmfull organisms are 

recommended to achieve production with higher yield (Liliane and Charles, 2000). 

Cereals, for example rice, wheat, corn, potatoes are mostly grown crops in the world. Cereal 

products, which cover 57 percent of our country's agricultural lands, provide food income to 

the rural population, as well as support plant and animal production by providing food to 

animals such as livestock (Güneş and Turmuş, 2020). Cereals and cereal products contain 

vitamins, minerals, carbohydrates and many other nutrients (Papageorgiou and Skandi, 2000). 

Within cereals wheat is one of the most cultivated plant due to its well adaptation and good 

yield under different of environmental conditions in the world (Olgun et al., 2013). Vegetables 

are other crops increasingly planted as they are rich for nutrients and vitamins that required for 

human health (Schreinemacher et al., 2018). Turkey  ranks fourth in the world in terms of yearly 

production (Kaya and Bostan, 2021). 

Plant parasitic nematodes are important soil borne pests of crop plants that affecting yield. 

Many species were identified all around the world and these treatens especially vegetable 

production (Luc et al., 2005b). Various methods have been recommended for the control of  

nematodes, but have not been applied due to inefficient results. Despite significant increase in 

application of synthetic chemicals, their treat to environment and animals health as a result of 

uncontrolled usage, residual risks on air, soil and food sources, reduction of crop quality due to 

phytotoxy to plants, emergence of resistance in target organisms restricts utilization (Kahtar et 

al., 2009). Based on these disadvantages, biological control become as one of the most studied 

alternative method in recent years. The principle of biological control is to use microorganisms 

that has antagonistic relation with plant parasitic nematodes (Poveda et al. 2020). These can 
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supress nematodes by secreting toxic substances like antibiotics, can compete with nematodes 

for growth, can secrete enzymes and immune plant resistance aganist plant parasitic nematodes. 

Bacterial agents gained importance in nematode management due to its ability to stay for many 

years without losing its vitality under extreme conditions, to be unaffected by chemical 

applications, to adapt very easily to the environment in which they are contaminated, and to 

reproduce very quickly (Kloepper, 1993).  

This research article is focused on determining the occurrence of plant parasitic nematodes and 

rhizospheric bacteria in cereal and vegetable fields in West Turkey. Within the scope of the 

study we carried out a surveys in Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Manisa, Çanakkale 

and İzmir provinces. In the second part of the study most common bacteria was screen on two 

plant parasitic nematodes in invitro conditions to assess its nematicidal potential. 

 

MATERİAL AND METHODS 

A survey covering West and Northwest Turkey was carried out in Balıkesir (Gömeç, 

Burhaniye), Kırklareli (Merkez), Edirne (Keşan), Çanakkale (Gelibolu), Tekirdağ (Malkara, 

Şarköy, Süleymanpaşa), Manisa (Akhisar, Saruhanlı), İzmir (Kemalpaşa, Ödemiş). Eighty-

eight soil and root samples were collected from 42 wheat fields (İzmir 6, Manisa 3, Balıkesir 5, 

Çanakkale 5, Edirne 7, Kırklareli 5, Tekirdağ 11), 11 potato fields (İzmir 11) and 35 vegetable 

fields (bean, cucumber, chard, brokkoli, tomato, pea, cabbage) (İzmir 7, Manisa 4, Çanakkale 

4, Balıkesir 4,  Edirne 5, Kırklareli 4, Tekirdağ 7). 

1 kg soil samples were taken from 0-30 cm soil depth in the sampling areas. Soil samples were 

collected from root zone of plants showing nematode damage symptoms and attention was paid 

to take samples from every point of the area by collecting soil cores from different locations of 

fields. 

Recovery of plant parasitic nematodes 

Centrifuge method and Modified Bermann Funnel method were used in order to obtain 

nematode species from soil samples (Jenkins, 1964). The recovered nematodes were maintained 

in suspensions of 1 ml water. Permanent slides of female nematodes were prepared by heat-

killing individulas at 60ºC, followed by fixing with TAF (7 ml 40% formaldehyde + 2 ml 

triethanol), Seinhorst 1 (1 part glycerin + 79 parts distilled water) and Seinhorst II (5 parts 

glycerin + 95 parts ethanol) solutions. Fixed nematodes were mounted on slides by the wax 

ring method. (Seinhorst, 1959). Species were identified by examining their morphological and 

morphometric features under a microscope. The identification of root knot nematodes were 
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conducted from perineal pattern of mature females and the morphology of juveniles (Golden et 

al., 1980). The frequency of occurrence of species were determined as follows. 

Frequency of occurrence %=
Number of soil samples containing species

Total number of samples examined
x100 

Isolation of rhizosphere bacteria 

In order to  isolate rhizospheric 100 gr of soil of each sample were dried thoroughly. Dried soil 

samples are passed through a 2 mm sieve, 10 g of the sieved part is taken and 90 ml of phosphate 

buffer-salt buffer ((PBS) (1 lt: 8 g NaCl, 0.2 g KH2PO4, 1.1 g Na2HPO4 and 0.2 g KCl) , pH: 

7.4)) were added to the flask and shaken for two hours in at 100 rpm. Then 1 ml of the 

suspension is taken and plated on Nutrient Agar (NA) containing NaCl (1 g/L), glucose (10 

g/L), yeast extract (3 g/L), peptone (5 g/L) and agar (20 g/L) and incubate at 26°C for 48 hours. 

Incubated petri dishes were examined daily to control bacterial growth and pure cultures of 

bacteria were prepared by taking and plating isolates showing different colonial growth new  

NA medium.  

Bacterial isolates were selected by screening the pectolytic activities of purified bacterial 

cultures on potato slices, hypersensitivity reaction, phosphate reduction and nitrogen fixation 

reactions on tobacco plants. Selected isolates were stored in YDC medium at 4 ºC. 

Assessment of biological control potential of Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis were grown in Nutrient broth medium for 48 hours by shaking in a shaker at 

30°C. After 48 hours 1x108 cfu/ml suspension wa prepared and applied to 20 Ditylenchus 

dipsaci and Pratylenchus thornei nematode species in-invitro conditions. Bacterial activity at 

the end of 24 hours was interpreted from the mortality rate according to Abbott (1925).  

Mortality (M) (%) = Total nematode-Live nematode in applications (%) x 100/ Total nematodes  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Plant parasitic nematodes wheat, potato and vegetable fields 

Results of our study indicated the presence of 26 nematode species from Aphelenchus, 

Aphelenchoides, Coslenchus, Filenchus, Boleodorus, Geocenamus, Globodera, Meloidogyne, 

Malenchus, Tylenchorrhynchus, Paratylenchus, Psilenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus, 

Pratylenchus, Ditylenchus, Basiria and Pratylenchoides, Heterodera, Paratrophurus and 

Xiphinema genera were identified in surveyed wheat, potato and vegetable fields (Table 1). 
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Table 1. Distribution of nematode genera in six provinces 
 

 

 

 

Genera  

Provinces  
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Ç
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M
an
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a 

İz
m
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Aphelenchus + + + + + + + 

Aphelenchoides + + + + + + + 

Basiria - - - - - - + 

Boleodorus + + + + + - + 

Coslenchus - - - - + - - 

Ditylenchus + + + + + + + 

Filenchus + + + + + + + 

Geocenamus + + + + + + + 

Globodera - - - - - - - 

Helicotylenchus + + + + + + + 

Heterodera + + + - - - - 

Meloidogyne + + + + + + + 

Malenchus - - + - - - + 

Paratrophurus - - + - - - - 

Rotylenchulus - - + - - + - 

Pratylenchus + + + + + + + 

Pratylenchoides + + + + + + + 

Rotylenchus - - + - - - - 

Tylenchorrhynchus + + + - - + + 

Tylenchus + + + + + + + 

Xiphinema + + + + + + + 

 

The majority of specimens belonged to Tylenchina (24 species) and the rest were from 

Aphelenchina (4 species) and Dorylaimida (1 species) orders (Table 2). 
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Table 2. Plant parasitic nematode speciesand associated host plants 
 Nematode species Wheat Potato Vegetables 

1 Aphelenchus avenae Bastian,1865 + + + 

2 Aphelenchoides sacchari Hooper, 1958 + + - 

3 Aphelenchoides clarus Thorne & Malek, 1968 - + - 

4 Aphelenchoides obtusus Thorne & Malek, 1968 + - - 

5 Basiria graminophila Siddiqi, 1959 - + + 

6 Boleodorus thylactus Thorne, 1941 + + + 

7 Coslenchus turkeyensis Siddiqi, 1981 - + + 

8 Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev,1936 + + + 

9 Filenchus filiformis Ebsary, 1991 + - - 

10 Filenchus cylindricus (Thorne & Malek, 1968) Niblack 

and Bernard, 1985                                      

- - + 

11 F. sheri (Khan & Khan, 1978) Siddiqi, 1986,1970 + - - 

12 Heterodera spp. + - - 

13 F. thornei (Andrassy, 1954) Andrassy, 1963 + + + 

14 Geocenamus microdorus (Geraert) Brzeski,1991, + - - 

15 G. brevidens (Allen, 1955) Siddiqi + + + 

16 Globodera spp. - + - 

17 Helicotylenchus digonicus Perry in Perry, Darling and 

Thorne, 1959 

+ + + 

18 Helicotylenchus  tunisiensis Siddiqi, 1964 + - - 

19 Malenchus fusiformis (Thorne and Malek, 1968) Siddiqi, 

1979 

- - + 

20 Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood - - + 

21 Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood - - + 

22 Meloidogyne chitwoodi Golden et al., 1980 - - - 

23 Pratylenchoides alkani Yüksel, 1977 + + + 

24 Pratylenchus thornei (Sher and Allen 1953), (Sher, 1948) + - - 

25 Pratylenchus neglectus Filipjev & Stekhoven, 1941 + - + 

26 Psilenchus hilarulus de Man, 1921 - - + 

27 Paratrophurus loofi Arias, 1970 + - - 

28 Tylenchorrhynchus cylindricus Cobb 1913 + + + 

29 Xiphinema pachtaicum Tulaganov,1938 + + + 

 

The leading nematode genera in wheat fields were Pratylenchus (52%) [Pratylenchus neglectus 

(19%) P. thornei (33%)] and Meloidogyne (59%) [Meloidogyne javanica (28%), Meloidogyne 

incognita (31%) and Meloidogyne chitwoodi (14%)] in vegetable fields. Globodera spp. 

(27.2%) and Meloidogyne chitwoodi were only identified in potato fields in Ödemiş province.  

Within 29 species A. avenae, A. sacchari, A. obtusus and A. clarus are also fungi feeders. 

Aphelenchus species feeds on hyphae of 54 fungi species including Botrytis cinerea and 

Verticillium dahliae (Taher et al., 2017). When nematode feeds on roots lesions emerge on 

pharencyma tissues (Chin ve Estey, 1966).  The mean nematode population of A. avenae in 

wheat fields was 6 species per 100 cm3 soil.  
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On the other hand, Meloidogyne and Pratylenchus species are endoparasitic nematodes. Root 

knot nematodes (Meloidogyne spp.) species are considered as most dangerous species in 

cultivated plants. The nematode feed endoparasitic on roots and cause galls (Figure 1). As a 

result of nematode damage and root galls the uptake water and nutrients from the soil is 

restricted. Heavy nematode damage inhibit nematode growth. Stunting,  leaf discoloration, 

shedding of flowers and fruits occurs. The degree of damage varies according to population 

density and plant susceptibility (Jones et al. 2013). In our study M. javanica was detected in 

cucumber, tomato and chard fields. M. incognita (Figure 2) was present in bean and tomato 

gardens. M. chitwoodi was found in potato and 27±4.83 individuals were countin 100 cm3 soil. 

The plants in infested areas had typical symptoms of nematode damage. 

 

Figure 1. A) Galls on roots of tomato (Solanum esculentum L.)   B) Galls on potato tuber (Solanum tuberosum 

L.)   C) Galls on chard (Beta vulgaris) 
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Figure 2. Meloidogyne incognita A) Perineal pattern B) Female C) Egg 

D) Juvenile inside egg E) Juvenile 

 

Heterodera species are major pests of wheat plants. During our survey Heterodera was found 

in soil samples from Edirne (Uzunköprü), Kırklareli (Merkez) and Tekirdağ (Süleymanpaşa). 

The number of individuals were counted as  41.6±5.31. 
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Bacteria in soil samples and pathogenisity of B. subtilis 

During analiysis 78 bacterial isolates were isolated from soil samples of wheat, potato and 

vegetable fields and plated on Nutrient Agar medium. After biochemical analysis some isolates 

gave reactions in tobacco and potato slices as well as in other experiments. These were removed 

and studies were conducted with other isolates (Figure 3). After identification of pure cultures 

of 45 bacterial isolates with different colony shapes including filamentous (5 isolate), irregular 

(36 isolates) and circular (4 isolates) were prepared and stored in 70% glycerin. From vegetable 

fields 20 isolates, from wheat fields 13 isolate, from potato field 12 isolate were recovered. 

 
Figure 3. The pectolytic activity assay in potato slices. 

 

After identification of pure cultures of 45 bacterial isolates with different colonies shapes 

including filamentous, irregular and circular were prepared and stored in 70% glycerin.  

According to results of Maldi-tof analysis bacteria species in survey areas in Western Turkey 

include Enterobacter cloaceae (Gram-), Enterobacter aerogenes (Gram-), Bacillus 

thrungiensis (Gram+), Bacillus subtilis (Gram+), Bacillus megaterium (Gram+), Bacillus 

amyloquafaciens plantarum (Gram+), Bacillus licheniformis (Gram+), Bacillus altudinis 

(Gram+), Bacillus pumilus (Gram+), Pseudomonas putida (Gram-), Klebsiella oxytoca (Gram-

). (Figure 4). The nematode suppressive potential of these bacteria was evaluated in several 

studies. P. putida, K. oxytoca, B. cereus were found effective on Meloidogyne incognita, M. 

javanica and Pratylenchus coffeae (Behzadi et al., 2014). B. subtilis reported pathogen of M. 

incognita, M. graminicola, P. coffeae Helicotylenchus multicinctus Radophulus similis and 

Rotylenchus reniformis (Jonathan and Umamaheshwari, 2006; Priya, 2015). 

Bacillus megaterium and Bacillus subtilis were found common in vegetable fields. 

Enterobacter aerogenes and Enterobacter cloaceae were common in wheat fields in Kırklareli 

and Edirne.  
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Following bacteria and nematode idetifications, bacterial isolate of Bacillus subtilis from İzmir 

province was screened at 10-8 cfu rate on Ditylenchus dipsaci (72% death) and Pratylenchus 

thornei (76% death)and invitro petri experiment gave promising results. 

 

Figure 4. A) Bacillus thrungiensis B) Bacillus cereus C) Bacillus megaterium D) Citrobacter freundii 
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ÖZET 

Örtü altı yetiştiriciliği, dış iklim faktörlerini kısmen veya tamamen ortamdan kaldırarak 

yetiştirilen bitkinin istekleri doğrultusunda gerekli çevre koşullarının oluşturulmasıyla alçak ve 

yüksek sistemlerde yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri üretimidir. Örtüaltı yetiştiriciliği 

plastik tüneller, yüksek plastik tüneller ve cam/plastik seralarda yürütülmektedir. Ülkemiz 

genelinde 790.000 dekar alanda örtüaltı üretimi yapılmaktadır. Siirt ilinde ise yetiştiricilik 

yapılan seralar Kurtalan ve Baykan ilçelerinde bulunmaktadır. Bütün işletmelerde sera yapısı 

konstrüksiyon tipi çelik, alüminyum ve demir olup örtü malzemesi olarak plastik 

kullanılmaktadır. Isıtmada kullanılan enerji yüksek maliyetli odun ve kömürden 

sağlanmaktadır.  Topraksız tarım 25.000 m2 alanda yapılırken 63.275 m2 alanda normal üretim 

yapılmakta olup bu seralarda domates, hıyar, biber, kabak, sebze fidesi, tütün fidesi ve salata-

marul yetiştirilmektedir. Bu derleme makalesi, Siirt ilinin örtüaltı yetiştiriciliği açısından 

mevcut potansiyelinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sera tarımı, Siirt, sebze, meyve, süs bitkisi, üretim. 
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POTENTIAL OF GREENHOUSE CULTIVATION IN SİİRT PROVINCE 

 

 

ABSTRACT 
Greenhouse cultivation is the cultivation of vegetables, fruits and ornamental plants in low and 

high systems by removing the external climatic factors partially or completely and creating the 

necessary environmental conditions in line with the demands of the plant grown. Greenhouse 

cultivation is carried out in plastic tunnels, high plastic tunnels and glass/plastic greenhouses. 

Greenhouse production is carried out on an area of 790,000 decares throughout our country. In 

the province of Siirt, greenhouses where cultivation is carried out are located in Kurtalan and 

Baykan districts. In all enterprises, the construction type of the greenhouse structure is steel, 

aluminum and iron, and plastic is used as the covering material. The energy used in heating is 

provided from high cost wood and coal. While soilless agriculture is carried out on an area of 

25,000 m2, normal production is carried out on an area of 63,275 m2 and tomatoes, cucumbers, 

peppers, zucchini, vegetable seedlings, tobacco seedlings and salad-lettuce are grown in these 

greenhouses. This review article was conducted to investigate the current potential of Siirt 

province in terms of greenhouse cultivation. 

Keywords: Greenhouse agriculture, Siirt, vegetables, fruits, ornamental plants, production.  
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1. GİRİŞ 

Örtüaltı yetiştiriciliği, bitkilerin mevsimleri dışında üretilmesine olanak veren bir tarımsal 

üretim şeklidir. Ülkemizde örtüaltı tarımı, alçak plastik tüneller, yüksek tüneller, cam ve plastik 

örtü materyali ile örtülmüş seralardaki üretimi kapsamaktadır. Alçak plastik tünellerde bitkiler 

mevsiminden önce yetiştirilerek üretimde erkencilik hedeflenmektedir. Yüksek tünellerde ve 

seralarda yapılan üretimde ise bitkiler mevsimleri dışında üretilmektedir. Seracılıkta ana ürün 

grubunu sebzeler (%94) oluşturmaktadır. Bunu meyve (%5) ve kesme çiçek ile iç mekan süs 

bitkileri üretimi izlemektedir. Seralarda üretimi yapılan sebze türleri çeşitlidir. Açıkta 

yetiştiriciliği yapılan lahana, bakla, bamya, börülce, enginar, ıspanak, karnabahar, pırasa, turp, 

taze sarımsak, nane, roka ve maydanoz gibi türler de örtüaltında yetiştirilen sebzeler olmakla 

birlikte üretimin büyük kısmı (%95.5) domates, hıyar, karpuz, biber, kavun, kabak, salata-marul 

ve fasulye gibi ürünlerden sağlanmaktadır (Duman ve ark., 2020). Meyve üretiminde ise erik, 

kayısı, şeftali (nektarin), yenidünya, avokado, papaya, pitaya, dragon, mango, muz ve çilek gibi 

türler yetiştirilmektedir. Bu türler içinde muz ve çilek ilk sıralarda yer alırken, çilekte topraksız 

tarım uygulamaları yapılmaktadır (Oğuz ve Oğuz, 2021).  

Sera işletmeleri, kullandıkları teknolojik donanıma göre düşük, orta ve yüksek ölçekli 

teknolojiye sahip işletmeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Düşük teknoloji kullanan seralar 

basit yapılardır ve ısıtma gereksinimi yoktur. Açıkta yapılan sebze yetiştiriciliğine 

benzemektedir. Orta derecede teknolojiye sahip işletmelerde ısıtma sistemi, düşük seviyede 

teknolojiye sahip olanlara göre daha etkin olduğundan, örtüaltı yapı içindeki iklim koşulları dış 

ortam şartlarından nispeten farklı olmaktadır. Topraksız tarım dahil olmak üzere daha ileri 

teknoloji kullanılabilmekte ve uygulamalar yarı veya tam otomatik olabilmektedir. Yüksek 

teknoloji ile donatılmış seralarda yatırım maliyeti yüksek olmaktadır. Isıtma, havalandırma, 

evaporatif soğutma, aydınlatma, karbondioksit gübrelemesi gibi uygulamalarla iklim kontrolü 

yapılmaktadır. Sera içerisinde dış hava koşullarından tamamen bağımsız bir ortam 

yaratılmaktadır. Üretimde sera hacminden maksimum düzeyde faydalanan üretim sistemleri 

kullanılmaktadır (Pardossi ve ark., 2004; Tüzel ve ark., 2020). 

Seracılık faaliyetlerini etkileyen en önemli unsur yörenin iklim özellikleridir. Örtüaltı 

yetiştiriciliğinin planlanmasında dikkate alınması gereken unsurlar; ısıtma, havalandırma 

soğutma ve ışıklandırmadır (Öneş, 1986; Arıcı, 1999). Seracılıkta en önemli giderler ise ısıtma 

ve soğutma giderleridir. Seralar ısıtma masrafları açısından kışı ılıman geçen bölgelerde ya da 

jeotermal kaynak bulunan yerlerde kurulmalıdır. Bunların yanı sıra, bol ışık alan, şiddetli rüzgâr 

almayan yerde kurulması gereken serada, tınlı, humuslu, besin maddelerince zengin, su tutma 

yeteneği yüksek, drenaj, taşlık ve sığ olma sorunu olmayan, taban suyu seviyesi en fazla 1m 
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derinlikte olan topraklar kullanılmalıdır. Sulamaya elverişli suyun bulunması, ulaşım ve 

pazarlama olanaklarının yeterli olması istenilen diğer özelliklerdir. Seranın içine giren ışık 

miktarı, üretim bölgesinin enlem derecesine bağlı olmakla birlikte bölgenin güneşli gün 

sayısına, hava kirliliğine, sera örtüsünün ışığı geçirme oranına, örtünün kirlilik durumuna ve 

seranın çatısının eğimine göre değişen yansıma miktarına bağlı olduğu bildirilmiştir (Yağcıoğlu 

ve ark., 1998; Saltuk ve ark., 2019). Yağcıoğlu ve ark. (2004), örtüaltı üretiminin olduğu yöre, 

bulunduğu enlem nedeniyle yeteri kadar gün ışığı alıyor gibi görünse de sera içindeki ışık 

miktarı üretilecek bitkinin sağlıklı büyüme ve gelişmeye ulaşması açısından yeterli 

olmayabilmektedir. Bu sebeple, sera içine ulaşan günlük fotosentetik aktif radyasyon (PAR) ile 

üretilecek bitkinin PAR gereksinimi bilinmeden bir yörenin seracılığa uygunluğu, ek ışık 

gereksinimi olup olmayacağı ve işletmede hangi tür veya çeşidin üretim için tercih edilebileceği 

konusunda doğru karar verilmesinin zor olduğu ifade etmektedir.  

Siirt yöresinin mevsimi dışında üretilen sebze ve meyve ihtiyacı Mersin ve Antalya illerinden 

gelen ürünlerle karşılanmaktadır. Ürünlerin uzak şehirlerden bölgeye nakli üretim masraflarını 

artırmakta ve ürünün en taze şekliyle tüketiciye ulaşmasını geciktirmektedir. Bu nedenle bu 

üretim sektörünün önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta ve seracılık yapılan işletme sayısı 

artmaktadır. Bu çalışmada, bölgenin örtüaltı tarımı açısından mevcut durumunun ve 

potansiyelinin tespiti ile yörenin örtüaltı tarımına uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır.  

 

2. SİİRT İLİ ÖRTÜALTI ÜRETİM POTANSİYELİ 

Siirt ilinde yaz ayları sıcak ve kurak geçerken, kış aylarında ilin kuzey ve doğusunda görülen 

karasal iklimin etkisi net biçimde hissedilir, şehrin güney kesimlerinde ise iklim daha ılımandır. 

Yörenin kuzey ve doğusu bol yağış almaktadır. Ilısu Barajının hizmete girmesiyle ilin üç yanı 

baraj gölleri ile çevrilmiştir. 15 Ağustos 2019 tarihinde Milli Park olarak ilan edilen Botan 

Vadisi, yörede ılıman iklim kuşağının hakim olduğu bölgedir. Ilıman iklimin hüküm sürdüğü 

vadi etekleri ve yamaç kısımlar eğimli yapısı nedeniyle örtüaltı sistemlerinin tesisine uygun 

değildir. Daha çok dağ ve platolardan oluşan Siirt ilinin kuzeyi ve doğusu dağlık alan olup ova 

yapısındaki araziler azdır. Bu sebeple şehirde arazi yapısı olarak sera tesisi için uygun alanlar 

Kurtalan ve Baykan ilçelerinde bulunmaktadır. Siirt ilinde örtüaltı yetiştiriciliği adı geçen 

ilçelerde 16 işletmede yaklaşık 85 dekar alanda yapılmaktadır. Mevcut işletmelerde domates, 

hıyar, sebze fidesi, tütün fidesi ve marul-salata yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kurtalan ilçesinde 

ilkbahar ve sonbaharda hıyar yetiştirilmektedir. Baykan ilçesinde kışın yeşil soğan, marul-

salata, Nisan-Mayıs aylarında sebze fidesi, Haziran-Temmuz aylarında hıyar yetiştirilmektedir. 

Mevcut işletmelerde ısıtma kalorifer ve soba ile yapılmaktadır. İşletmelerdeki sera yapısı 
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konstrüksiyon tipi çelik, alüminyum ve demir olup örtü malzemesi plastiktir. Yörede sebze 

üretimi için yeni kurulan modern donanımlı sera işletmeleri bulunmaktadır (Şekil 1a; 1b).  

 

 
Şekil 1a-1b. Kurtalan/Gözpınar Köyünde sebze üretimi için yeni kurulan 18 da sera işletmesi (Orijinal-Kenan 

Atalay). 

 

Siirt ilinde kış aylarında seralarda ısıtma yapılması, üretim maliyetleri açısından ekonomik 

olmamaktadır. Ancak jeotermal ya da güneş enerji ile ısınan seraların işletimi daha ekonomik 

olmaktadır. Özellikle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında sıcaklık seviyeleri 0°C' nin altına 

düştüğünden seralarda don zararı riski bulunmaktadır. Siirt ilinde kış aylarında serada ısıtma 

gerektiren 45 günlük (Aralık ayı ve Ocak ayının ilk yarısı) soğuk dönem bulunmaktadır. Bu 

dönemde üreticiler için seraları ısıtmak yüksek maliyetli olduğundan rutin üretime ara 

verilmektedir. İşletmenin boş bırakılmaması için bu dönemde marul-salata (Şekil 2) ve yeşil 

soğan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu bölgede yaz aylarında ortalama sıcaklıkların çok yüksek 

seyrettiği dönemde üretimin sürdürülebilmesi için gölge tozları ve gölge tülleri 

kullanılmaktadır. Seralarda damla sulama sistemi kullanılmaktadır. 

 
Şekil 2. Kurtalan/Uluköy Salata-Marul Üretimi (Orijinal-Kenan Atalay). 
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Siirt ili 1939-2020 yıllarına ait aylara göre ortalama sıcaklık değerleri Tablo 1’de verilmiştir 

(Mgm, 2021). Örtüaltı düzeneklerde doğal havalandırmanın yeterli olması için bir günün 

ortalama sıcaklığının 12-22°C aralığında olması gerekmektedir. Bu sıcaklığın 22°C’nin 

üzerinde olduğu dönemlerde işletmenin boş bırakılması veya soğutma işleminin uygulanması 

gerekmektedir. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Siirt ilinde doğal havalandırmanın 

yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgede doğal havalandırmanın yetersiz olduğu zamanlarda 

yapay soğutma sistemleri kullanılarak sera içi sıcaklığı düşürülebilmektedir (Baytorun, 1995; 

Yıldırım ve Meral, 2010). 

Tablo1. Siirt ili aylık ortalama sıcaklık değerleri (1939-2020). 

Oca

k 

Şuba

t 

Mar

t 

Nisa

n 

Mayı

s 

Hazira

n 

Temmu

z 

Ağust

os 

Eylü

l 

Eki

m 

Kası

m 

Aralı

k 

2,7 4,3 8,4 13,8 19,4 26,0 30,6 30,3 25,5 18,3 10,5 4,8 

 

Seracılığın yapıldığı alanlarda sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde güneşlenme oranlarının 

yüksek olması, kış aylarının ılık geçmesi, hava neminin az olması gerekmektedir. Seralarda 

bağıl nem değeri domates, biber, hıyar, kavun ve fasulye gibi bitkiler için %70-90 arasında 

olmalıdır. Siirt bölgesi için yıllara göre değişen bağıl nem oranları Tablo 2’de görülmektedir 

(Mgm, 2021). 

Tablo 2. Siirt ili aylık ortalama nem değerleri. 

 
 

Bitkiler için maksimum hava sıcaklığı 35-40°C minimum, toprak sıcaklığı ise 15°C’dir. Kasım, 

Aralık ve Ocak aylarındaki minimum güneşlenme süresinin 500-550 saat olması arzu edilir. 

Yoğun üretimler için yapay aydınlatma kullanılabilir. Domates, biber, hıyar, kavun ve fasulye 

gibi bitkilerin sıcaklık ihtiyaçları ortalama 15-18.5°C arasında olduğunu belirtmişlerdir. 

Seralarda bitki gelişimi için gerekli sıcaklıklar ile Siirt ilinin ortalama sıcaklıkları 

karşılaştığında Aralık ve Şubat aylarında ciddi bir ısınma ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu 

durumda kalorifer ve soba ile seranın ısıtılması ekonomik değildir. Güneydoğu Anadolu'da 

özellikle Siirt yöresinde jeotermal kaynakların önemli bir potansiyele sahip olması seracılığın 
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gelişmesine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir (Yenmez, 2004). Seralarda bitki 

gelişimini etkileyen diğer bir faktör ise güneşlenme süresidir. Bölgelere göre değişen yıllık 

güneşlenme süresi, Siirt ili için 2800-3000 saattir. Örtüaltı yetiştiricilikte Kasım, Aralık ve 

Ocak ayları için toplam güneşlenme süresi 500-550 saat olmalıdır (Baytorun ve ark., 1996). 

Seralarda ışık ve sıcaklık kış mevsiminde bitkisel üretimi kısıtlayan bir etmen olup bitkisel 

üretimi optimum seviyede yapabilmek için seralarda yapay aydınlatma yapılması ve seraya 

düşen ışık miktarının arttırılması gerekmektedir. Siirt ilinde kış mevsiminde güneşlenme 

miktarı düşük olup Aralık ve Ocak aylarında yapay aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu 

yörede yapılan örtüaltı yetiştiriciliğinde yaşanan en önemli sorunlardan biri, yörede karasal 

iklimin hakim olmasından dolayı örtüaltı yetiştiriciliği açısından istenen optimum sıcaklık 

değerlerine göre kış aylarının daha soğuk, yaz aylarının da daha sıcak olmasıdır. Jeotermal 

kaynakların etkin kullanılarak ısıtma masraflarının düşürülmesi, güneşli saatlerin az olduğu 

dönemlerde yapay ışık kullanması, yazın gölge tüllerinin kullanılması, turfanda sebzecilik 

yaparak kültür bitkilerini ilkbahar, sonbahar donlarından ve iklim şartlarının diğer 

olumsuzluklarından korumak için alçak veya yüksek plastik tüneller ve yastıkların kullanılması 

gerekmektedir. Yörede yapılan örtüaltı hıyar yetiştiriciliği için örnek bir işletme Şekil 3’te 

gösterilmektedir. 

  

 
Şekil 3. Kurtalan/Uluköy Hıyar Üretimi (Orijinal-Kenan Atalay). 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Siirt ili, sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda örtüaltı yetiştiriciliğine gerekli 

önemi veremeyen illerimiz arasındadır. Arazi yapısının uygunluğu nedeniyle Kurtalan ve 

Baykan ilçeleri ile şehir merkezinde örtüaltı işletmeciliğin yaygınlaştırılması bölgenin 

kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Seralarda bahçe bitkileri yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda 

kullanılan çeşit veya popülasyonlardan kaynaklı verim ve kalite kayıplarının önüne geçmek için 

bölgeye uygun standart ve hibrit çeşitlerin belirlenmesi gerekmektedir. Jeotermal kaynakların 

bulunduğu yerlerde seracılığın yaygınlaştırılması için projelerin yapılması ve desteklenmesi 

önem arzetmektedir. Örtüaltında en az 9 ay boyunca yazlık ve kışlık sebzelerin üretiminin 

yapılarak taze ürünlerin piyasaya sunulmasına olanak sağlayacaktır. Sonbahar ve ilkbahar 

dönemlerinde vejetasyon süresi kısa olan sebze türleri ve bazı yazlık sebze türlerinde pazara 

erken ürün sunularak erkencilik sağlanabilir. Örtüaltı tarımında ve açıkta yetiştiricilikte 

kullanılmak üzere bölge ihtiyacının karşılanması amacıyla fide üretimi yapılmalıdır. Fide ile 

yetiştiricilik yapıldığında üretim aşamasında yaşanan tohum çıkışı sorunları ve yaşanacak 

birçok olumsuz durum ortadan kaldırabilmektedir. Seralarda topraksız tarım ile yetiştiricilik 

yapıldığı durumlarda hem toprak kaynaklı hastalık ve zararlılardan ari ürün elde edilmesi hem 

de kontrollü bir üretim yapılmasıyla üretim ve verimin garanti altına alınması mümkün 

olabilecektir. Yörede bulunan meyve fidanı ihtiyacının karşılanması için örtüaltı üretim 

sistemlerinden faydalanılmalıdır. Seralarda ilin önemli meyve türleri olan nar, fıstık ve sumak 

fidanı üretimi teşvik edilmelidir. Ayrıca topraksız tarımla ve toprakta yetiştiricilikte örtüaltı 

çilek üretimi yaygınlaştırılması bölgesel kalkınmayı destekleyecektir. Bazı örtüaltı işletmelerde 

elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun gibi yeni meyve türlerinin örtüaltında üretimi teşvik 

edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Örneğin; aronya meyvesi son dönemde yüksek antioksidan 

içeriği ile dikkat çeken, pazar değeri yüksek ürünlerden biridir. Bu meyvenin üretimi de örtüaltı 

yetiştiriciliğinde teşvik edilmelidir. Tüm bunların yanında örtüaltı yetiştiriciliğinde hastalık ve 

zararlılara karşı etkin mücadelenin yapılması, sulama, gübreleme gibi tarımsal bakım ve 

uygulama işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılabilmesi için alanında uzman yetişmiş 

ziraat mühendislerinden destek alınması gerekmektedir.  
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ÖZET 

Sanayi devrimi sonrasında artan dünya nüfusuyla birlikte yoğunluk kazanan üretim faaliyetleri 

nedeniyle atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratıp dünya yüzeyindeki sıcaklığın artmasına 

küresel ısınma denilmektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak nem, yağış, hava hareketleri gibi 

diğer iklim elemanlarının değişmesi sürecine de küresel iklim değişikliği adı verilmektedir. 

Fosil yakıtların kullanılması, ormanların azalması, hızlı nüfus artışı ve ülkelerin tüketim 

eğilimlerinin artması gibi nedenlerle sera gazlarının atmosferdeki artışı küresel ısınmaya neden 

olmaktadır. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazları, su buharı, karbondioksit, metan, nitröz 

oksit, ozon, kloroflorokarbonlar, hidroflorokarbonlardır. Küresel ısınma nedeniyle gerçekleşen 

iklim değişikliği doğanın dengesini bozmaktadır. Odunsu bitkilerde kış ayları boyunca 

soğuklama ihtiyacının, yaz ayları boyunca da toplam sıcaklık ihtiyacının karşılanması meyve 

verim ve kalitesi açısından önem taşımaktadır. İklim değişikliği nedeniyle mevsim 

normallerinde yaşanan anormallikler ağaçların bu ihtiyaçlarının karşılamasında sorun 

oluşturmaktadır. Bahar yağışlarında meydana gelen düzensizlikler ve kaymalar, bitkilerin 

tozlanma dönemine denk geldiğinde ağaçların meyve bağlama sürecinde sorunlar yaşanmakta 

ve bu olay önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Çiçeklenme döneminde gerçekleşen 

dolu, kar yağışı ve don vurma gibi ekstrem hava olayları da ağaçların en hassas olduğu dönemde 

soğuk zararına uğramasına ve çiçeklerde kuruma ve dökülmeye neden olmaktadır. Meyvecilik 

sektörü, küresel iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Bu 

çalışma, günümüzde sürdürülebilir bir meyve yetiştiriciliği için iklim değişikliğinin etkilerini 

araştırmak amacıyla hazırlanmış bir derleme makalesidir.     

Anahtar Kelimeler: Meyvecilik, küresel ısınma, sera gazları, sürdürülebilirlik, abiyotik stres, 

verim. 
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THE EFFECTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON FRUIT GROWING 

 

 

ABSTRACT 

The increase in the temperature of the earth's surface by creating a greenhouse effect of the 

gases released into the atmosphere due to the production activities that intensified with the 

increasing world population after the industrial revolution is called global warming. The 

process of changing other climatic elements such as humidity, precipitation and air movements 

depending on global warming is also called global climate change. The increase in greenhouse 

gases in the atmosphere causes global warming due to reasons such as the use of fossil fuels, 

the reduction of forests, rapid population growth and the increase in consumption trends of 

countries. Greenhouse gases that cause global warming are water vapor, carbon dioxide, 

methane, nitrous oxide, ozone, chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons. Climate change due 

to global warming disrupts the balance of the nature. It is important in terms of fruit yield and 

quality to provide the need for cooling during the winter months and the total heat need during 

the summer months in woody plants. Abnormalities in seasonal normals due to climate change 

cause problems in providing these needs of the trees. When the irregularities and shifts in the 

spring precipitation coincide with the pollination period of the plants, there are problems in the 

fruiting process of the trees and this event causes significant yield losses. Extreme weather 

events such as hail, snowfall and frost that occur during the flowering period also cause the 

trees to suffer cold damage during the most sensitive period and cause drying and shedding of 

the flowers. The fruit sector is one of the sectors directly affected by global climate change. 

This study is a review article prepared to investigate the effects of climate change to ensure the 

sustainability of fruit growing today. 

Keywords: Fruit growing, global warming, greenhouse gases, sustainability, abiotic stress, 

yield. 
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1. GİRİŞ 

Bitkilerde yaşamsal olayların temeli olan fizyolojik faaliyetler, çeşitli içsel ve dışsal faktörlerin 

kontrolü altındadır. Bu nedenle fizyolojik faaliyetler uygun şartlar altında normal seyrinde 

devam edebilir. Çevre koşullarındaki değişiklikler, bitkideki canlılık olaylarını etkilemekte ve 

bitkide stres olarak ortaya çıkmaktadır.  Bitkilerin stres faktörleri karşısında verdikleri tepkiler 

doğal seleksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin yapısal ve fonksiyonel anlamda 

farklılaşmasında en temel etkenlerden biri çevresel stres faktörleridir. Çevresel stres faktörleri, 

küresel ölçekte bitkisel verimliliği kısıtlayarak gıda güvenliğini tehdit eden başlıca unsurlardan 

biridir. Özellikle ılıman iklim türleri, bazı çevresel faktörlerin hem mevsimsel olarak hem de 

çok daha kısa periyotlarda büyük değişimler gösterebildiği bir çevrede yaşar.  Sıcaklık ve ışık 

yoğunluğundaki değişimler, diğer çevresel faktörlere göre daha hızlı meydana gelmektedir. Bu 

tip değişimler de bitki türlerinin metabolik aktiviteleriyle yakından ilgilidir. Bu durumda bitki 

türlerinin, hızla değişen çevresel koşullarla mücadele edebilmesi için esnek bir metabolizmaya 

sahip olması ve metabolik aktiviteleri ile çevresel koşullar arasında bir koordinasyon 

oluşturabilmesi gerekir (Gaspar ve ark., 2002). 

Meyvecilik yapılan alanlarda sıkça karşılaşılan abiyotik stres faktörleri, artan ya da azalan 

sıcaklık değerleri, azalan yıllık yağış ortalamaları, aşırı sıcak hava dalgaları ve don olayları 

özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda meyve ağaçlarının verimliliğini ve meyve kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Mattos ve ark., 2014). İklim değişikliğinin başlıca 

sonuçlarından olan artan sıcaklık, kuraklık, don olayları, sıcak hava dalgaları, yükselen CO2 

emisyonu ve yüksek nispi nem değerleri meyvecilik üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak 

olumsuz etkilere neden olmaktadır. İklim değişikliğinin meyvecilik üzerine doğrudan olumsuz 

etkisine bir örnek olarak turunçgillerin kaliteli meyve vermesi için ılıman iklim koşullarına 

ihtiyaçları vardır. Fakat Kuzey Yarımküre’de Aralık ve Ocak aylarında gece sıcaklıklarında 

meydana gelen artış, vejetatif gelişmeyi arttırmakta ve buna paralel olarak generatif gelişimi 

olumsuz etkileyerek çiçeklenme oranını azaltmaktadır (Shafqat ve ark., 2021). Dolaylı olarak 

ise kurak ve yarı kurak alanlarda artan sıcaklık değerlerine paralel gerçekleşen buharlaşma ve 

yağışlarda meydana gelen azalmalar toprakta tuzluluğun artmasına neden olarak meyve 

ağaçlarının verimliliğini ve meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.  

İklim değişikliği kaynaklı oluşan doğrudan ya da dolaylı olarak meyveciliği etkileyen abiyotik 

stres kaynaklarına karşı meyve ağaçları farklı mekanizmalar kullanarak adaptasyon 

mekanizması geliştirerek stres kaynaklı kayıpları minimize etme eğilimindedir. Stres 

koşullarında gözlenen başlıca adaptasyon mekanizmaları ise morfolojik adaptasyon, fizyolojik 

adaptasyon ve anatomik adaptasyon şeklinde gruplandırılabilir (Hutton ve Loveys, 2011). 
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Ayrıca stres faktörlerinden bir ya da bir kaçının örneğin sıcaklık ve kuraklık stresinin aynı anda 

yaşanması durumunda, meyve ağaçlarının gen ifadelerinde değişikliğe neden olduğu 

bilinmektedir. Yetiştirme periyodu boyunca yapılan agronomik uygulamaların bu stres 

koşullarına göre şekillendirilmesi meyve ağaçlarının stres koşullarına tolerans göstermelerine 

yardımcı olabilmektedir (Kijowska-Oberc ve ark., 2020). 

Küresel iklim değişikliği nedeniyle meyve yetiştiriciliğinde günümüzde ve gelecekte yaşanması 

muhtemel bazı durumları bildiren farklı çalışmalar yapılmıştır. Ilıman iklim meyvelerinde, 

dormansi ve vejetasyon dönemleri iklime çok bağlıdır. Elma, önemli bir ılıman meyve türü olup 

dünya meyve üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. Çiçek tomurcuğu oluşumu ve 

farklılaşması dönemleri iklim koşullarından özellikle de sıcaklıktan oldukça etkilenmektedir. 

Buna ek olarak yağışların da elmanın çiçeklenme zamanını etkilediği bildirilmektedir (Grab ve 

Craparo, 2011). 

Tropik ve subtropik iklim kuşaklarında yapılan muz yetiştiriciliğinin çiçeklenme ve meyve 

bağlama döneminde artan yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle sınırlanacağı ve dünya çapında 

üretiminin azalacağı beklenmektedir. Hindistan cevizi, Filipinler, Endonezya, Hindistan, 

Brezilya ve Sri Lanka gibi tropik bölgelerde yetiştirilen önemli bir meyve türüdür. En çok 

Hindistan'da üretilen bu meyvenin çiçeklenme ve meyve verme dönemi de sıcaklık ve yağıştan 

büyük ölçüde etkilenmektedir. Çiçeklenme başlangıcı için 10°C’nin üzerinde sıcaklık 

gereklidir. Sıcaklık 10°C’nin altına indiğinde meyvenin iç doldurmayı tamamlayamadan daldan 

düşmesine neden olduğu ifade edilmektedir. Nisan-Temmuz ayları arasında tropik bölgelerde 

sıcaklıkların 40°C’yi aşması durumunda ise hem yaprak büyümesi hem de meyve verimi 

azalmaktadır (Kumar ve ark., 2008). Bu derleme makalesi, meyve ağaçlarının verimliliğini 

etkileyen iklim değişikliği kaynaklı abiyotik stres faktörlerinin ve bu faktörlere karşı 

sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için geliştirilebilecek çözüm önerilerinin 

araştırılması amacıyla hazırlanmıştır.  

 

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİ 

Bitkiler kuraklığa karşı oldukça hassastır. Kuraklık bitki büyüme ve gelişimini, verimliliği ve 

bitki canlılığını olumsuz etkilemektedir. Bitkiler, dehidrasyon kaynaklı zararlanmalara karşı 

koyabilmek için metabolik ve morfolojik değişimlerle kuraklığa karşı adaptasyon geliştirir (Zia  

ve ark., 2020). Küresel ısınmadan kaynaklı olarak artan ortalama yeryüzü sıcaklığı 1950’li 

yıllarda ilk kez tartışılmaya başlanmıştır. 1888 ve 2012 yılları arasında kara ve deniz yüzey 

sıcaklığının 0,8 ºC arttığı tespit edilmiş ve 2100 yılına gelindiğinde bu değerin 1,4-5,8 ºC 

arasında değişeceği öngörülmektedir (Perkins-Kirkpatrick ve Lewis, 2020). Yüksek sıcaklık 
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meyvelerin erken olgunlaşmasına neden olarak vejetasyon süresini kısaltmakta, meyve verim 

ve kalitesini azaltmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklıklar fotosentetik karbon fiksasyonunu ve 

kloroplastlarda meydana gelen elektron taşınımını da olumsuz etkileyerek bitkinin yaşam 

döngüsüne zarar vermektedir (Hatfield ve Prueger, 2015). Tarımsal üretimde küresel bir 

problem olan toprak tuzluluğu, iklim değişikliğinin de etkisiyle birçok verimli tarım arazisini 

tehdit etmektedir. En ölümcül abiyotik stres faktörlerinden biri olan toprak tuzluluğu meyve 

ağaçlarına önemli ölçüde zarar vererek gözle görülür verim kayıplarına neden olmaktadır 

(Abobatta, 2020). Meyve ağaçlarının toprak tuzluluğuna karşı toleranslılık durumu düşük, orta 

ve yüksek derecede olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Örneğin; zeytin (Olea europaea L.) ve 

hurma (Phoenix dactylifera L.) ağaçları tuzlu topraklara orta seviyede tolerans göstermektedir 

(Fernandez-Escobar, 2019). Küresel ısınma nedeniyle yoğun ve uzun süreli sıcak hava 

dalgalarının oluşacağı tahmin edilmektedir, meyve bahçeleri sıcak hava dalgalarına karşı çok 

hassastır. Özellikle çiçeklenme döneminde meydana gelen sıcak hava dalgaları kuraklıkla da 

birleştiğinde meyve tutumunu azaltmakta ve büyük oranda verim kaybına neden olmaktadır 

(Parker ve ark., 2020). 

 

3. MEYVE AĞAÇLARININ ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİ İÇİN GELİŞTİRDİĞİ 

ADAPTASYON MEKANİZMALARI 

Yüksek sıcaklık, kuraklık, sıcak hava dalgaları, artan CO2 seviyesi ve tuzluluk gibi abiyotik 

stres faktörlerinin bitkide fotosentez ve protein sentezi gibi metabolik olayları etkileyerek bitki 

büyüme oranında ve verimde kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Bitkiler bu stres 

faktörleriyle mücadele edebilmek için morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler 

düzeyde adaptasyon mekanizmalarına sahiptir (Abobatta, 2020). Ağaçların kuraklık stresine 

karşı geliştirdikleri adaptasyon mekanizmaları kök sisteminin modifikasyonu, bitki taç 

yapısının değişimi, yaprak yüzey alanının azaltılması ile küçük meyve dökümleridir (Connor 

ve Fereres, 2005).  

Kuraklık koşullarında, ağaç köklerinde bulunan lateral meristemlerin aktivasyonları 

metabolizma tarafından baskılanır ve lateral kök gelişimleri büyük oranda azalır. Meyve 

ağaçları lateral kök gelişimini durdurarak su absorbsiyon kapasitesi daha yüksek olan küçük 

köklerin gelişimini hızlandırır ve kuraklığa adaptasyon sağlar. Örneğin; Kahve ağaçları (Coffea 

arabica L.)  uzun süren kurak dönemlerde yaprak yüzey alanlarını küçültür, yeni sürgün 

oluşumunu minimize eder ve toprak altında küçük kök oluşumunu arttırır (DaMatta ve ark., 

2018). Küçük kök gelişiminin yanı sıra kök mimarisinde meydana gelen bir diğer değişim ise 

derin kök sistemlerinin oluşumudur. Kahve ağaçları toprağın derinliklerine kadar uzanabilen 
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kökleri sayesinde uzun süren kuraklıklara karşı tolerans gösterebilmektedir (Pinheiro ve ark., 

2004). 

Bitki mimarisi meyve ağaçlarının stres koşullarına adaptasyon göstermelerinde kritik bir rol 

oynar. Bodur ve yoğun taç oluşumuna sahip meyve ağaçları uzun ve geniş taç oluşturan meyve 

ağaçlarına göre daha az dehidrasyona maruz kalarak kurak koşullara daha iyi adaptasyon 

gösterir. Yoğun taç sayesinde meyve ağaçları güneşten gelen radyasyonun alt yapraklara 

ulaşımının azalmasını sağlayarak daha düşük transpirasyon oranına sahip olmaktadır. Ayrıca 

ışığı daha iyi kullanarak daha etkin bir şekilde fotosentez yapabilmektedir (Lopez  ve ark., 

2021). Bir diğer morfolojik adaptasyon ise stres koşullarında meyve ağaçlarının yaşlı 

yapraklardan başlayarak su kaybını azaltmak için yaprak dökmesidir. Bu sayede meyve ağaçları 

su kısıtının olduğu dönemlerde canlılığını devam ettirebilir. Meyve ağaçları çevresel stres 

faktörleri altında bazı anatomik adaptasyon stratejileri geliştirir. Bunlardan en yaygını ribuloz-

1,5-bifosfat enziminin de azalmasına neden olan stoma açıklıklarının minimize edilerek su 

kaybının azaltılmasıdır. Ayrıca, kurak koşullar altında bitkideki stoma açıklığı yanında stoma 

sayısında da önemli miktarda azalma meydana gelir ve böylece bitki kısıtlı su koşullarına 

adaptasyon sağlar (Feng ve ark., 2020).  

Kuraklık ve toprak tuzluluğu gibi abiyotik stres koşulları altındaki bitkiler ozmotik dengelerini 

ayarlamak için glikoz, malat ve prolin seviyelerini artırarak Reaktif Oksijen çözünenleri (ROS) 

ve fotoinhibisyonla başa çıkmak için aktive glukoneogenez ve fotorespirasyon yoluyla farklı 

organik çözünenler üretmektedir. Genel olarak bitkiler kuraklığa, kuraklıktan kaçış, tolerans ve 

kaçınma stratejileri gibi kesin sınırları olmayan farklı yollarla uyum sağlamaktadır. Örneğin; 

kuraklık ve yüksek sıcaklık koşullarında narenciye ağaçları, özellikle Kleopatra anacı üzerine 

aşılananlar, yüksek oksidatif hasarı azaltmak için flavonoidlerin biyosentezini aktive 

etmektedir (Hassan ve ark., 2020). 

Örneğin; jasmonik asit biyosentezi meyve ağaçlarının stres koşullarına adaptasyon sağlamak 

için kullandıkları fizyolojik mekanizmalardan biridir. Jasmonik asit; tuzluluk stresi altında 

bitkinin büyüme ve gelişimini devam ettirebilmesi için bir düzenliyici gibi davranarak meyve 

ağaçlarının tuzlu toprak koşullarına tolerans göstermesinde etkin bir rol almaktadır. Yapraktan 

jasmonik asit uygulanarak tuzluluğa karşı meyve ağaçlarının dirençleri ve verimlilikleri 

arttırılabilmektedir (Ali ve Baek, 2020). 
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4. MEYVE AĞAÇLARINDA ABİYOTİK STRES KOŞULLARINA UYUM İÇİN 

YAPILABİLECEK UYGULAMALAR 

Meyve bahçelerinde sürdürülebilir verimliliği sağlamak ve iklim değişikliği kaynaklı abiyotik 

stres unsurlarına karşı meyve ağaçlarının adaptasyon kabiliyetlerini arttırmak için yapılabilecek 

farklı uygulamalar bulunmaktadır. İdeal agronomik uygulamalarla birlikte yeterli miktarda 

bitki besin elementi takviyesi yapmak, abiyotik stres faktörlerine tolerant anaçların kullanılması 

ve bitki büyüme düzenleyicilerin kullanılması zorlu iklim koşullarına bitkilerin adaptasyon 

kabiliyetlerinin arttırılmasında ve sürdürülebilir verimliliğin sağlanmasında etkin rol 

oynayabilir (Abobatta, 2021). Abiyotik stres koşullarında meyve ağaçlarında sürdürülebilir bir 

üretim yapmak için aşağıdaki uygulamalar tavsiye edilebilir: 

 Jasmonik asit, salisilik asit ve prolin gibi organik çözünen uygulamaları, 

 Sorbital ve mannitol gibi şeker alkollerin yapraktan uygulanması, 

 Humik asit bileşiklerinin toprağa düzenli olarak uygulanarak toprak tuzluluğunun 

azaltılması, 

 Meyve ağaçlarının fizyolojik gelişim dönemlerine özgü ve oranda kimyasal gübrelerin 

kullanılması, 

 Yetiştirme sezonu boyunca yeteri miktarda potasyum ve kalsiyum içeren gübrelerin 

kullanımı 

 Büyüme ve gelişme için esas teşkil eden mikro besin elementlerinin kullanılması, 

 Giberellik asit gibi bitki büyüme düzenleyicilerin kullanılması, 

 Meyve ağaçlarında gece gündüz sıcaklık farklılıkları nedeniyle meydana gelebilecek 

meyve çatlamalarının; meyvelerde, ağaç gövde ve yapraklarında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 

oluşabilecek güneş yanıklığının önlenmesi için bitkinin ilgili kısımlarına kaolin uygulaması 

yapılması (Yazıcı ve Göksu, 2017). 

 Meyve ağaçlarına kritik gelişme dönemlerinde büyüme ve gelişmelerini olumlu 

etkileyen bitki büyümesini teşvik eden rizobakterilerin uygulanması (Pakyürek ve Çığ, 2021), 

 Uygun meyve türlerinin büyüme gelişmesini teşvik etmek amacıyla deniz yosunu gibi 

organik gübrelerin kullanılması (Al-Shatri ve ark., 2020a; 2020b). 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye konum ve iklim özellikleri nedeniyle küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden en fazla 

etkilenen ülkelerden birisidir. Dünyada yürütülen bölgesel iklim modeli simülasyonları ile elde 

edilen verilere göre Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin iklim değişikliğinden en fazla 
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etkilenecek bölgeler olabileceği tahmin edilmektedir. Gelecek yıllarda küresel iklim 

değişikliğine bağlı olarak yaz ve kış sıcaklıklarında artışlar, yağışlardaki azalmalara bağlı 

olarak tarımsal üretimde düşmeler ve denizlerdeki su seviyesinde artışlar beklenmektedir. İklim 

değişikliğinin olası etkilerine hazırlıklı olabilmek için ıslah çalışmalarını zenginleştirmek, 

soğuklama ihtiyacı fazla olandan soğuklama ihtiyacı az olan çeşitlere kadar yetiştirilebilecek 

tür ve çeşitlerde ürün yelpazesini geniş tutmak, iklim değişikliklerinin bitkilerin soğuklama 

ihtiyacı üzerindeki olumsuz etkisinden kaçınmak için son derece gereklidir. Abiyotik stres 

faktörlerine dayanıklı tür ve çeşitlerin ıslahı üzerinde çalışılmalıdır. Ülkemizin içinde 

bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle tarımsal üretimin kuraklık tehdidi altında bulunmasından 

dolayı özellikle kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Topraklarımızın tuzluluk potansiyeli düşünüldüğünde tuza toleransı yüksek 

olan genotiplerin tespit edilmesi yerinde olacaktır. Meyve yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin 

sağlanması için temiz su ve toprak gibi kıt kaynakların verimli kullanımı için vahşi üretim 

yöntemlerinden uzaklaşarak doğa dostu üretim tekniklerine yönelmek de küresel iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve bu etkilerle baş edilmesi açısından fayda 

sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı doğrudan bitki su tüketimini belirlemeye yarayan su dengesi eşitliği 

yöntemi ve iklim parametrelerinden yararlanarak bitki su tüketimini tahmin etmeye yarayan 

Penman Monteith eşitliği (ETo miktarına bağlı olarak çeşitli bitkilerin ET miktarlarının tahmin 

edilmesinde kullanılan yöntem) FAO 56 modifikasyonu yöntemini kullanarak mısır bitkisinin 

Siirt iklim koşullarında bitki su tüketimini belirlemektir. Araştırmada bitki materyali olarak 

P31A34 hibrit mısır genotipi kullanılmıştır. Çalışma 2014 yılı mısır genotipinin yetişme sezonu 

boyunca Siirt üniversitesi Ziraat Fakültesi araştırma ve deneme arazisinde tarla koşullarında 

yürütülmüştür. Yetişme sezonu boyunca su bütçesine göre günlük ETa değeri 5.02 mm gün-1 

arasında değişirken, çiçeklenme öncesinde ve çiçeklenme döneminde 9.5-10 mm gün-1 olarak 

belirlenmiş olup, Penman Monteith eşitliği ile saptanan referans bitki su tüketimi ise 8.7 mm 

gün-1 olarak hesaplanmıştır. Aylık olarak ise su bütçesine göre 292.5 mm ay-1, Penman 

Monteith eşitliğine göre 258.9 mm ay-1 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü yıl 

mısır genotipine (P31A34) uygulanan sulama suyu miktarı 644.00 mm olup su bütçesi 

yöntemine göre mevsimlik bitki su tüketimi (ETa) 678.72 mm,  Penman Monteith FAO 56 

modifikasyonu eşitliğine göre ise ETo miktarı 687.9 mm olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

çalışmada gerçek su tüketimi ile hesaplanan su tüketimi arasındaki farkın önemsiz olduğu ve 

daha fazla meteorolojik veri kullanarak bitki su tüketim tahminlerinde daha gerçekçi sonuçlara 

ulaşan bir yöntem olan Penman-Monteith eşitliği kullanılarak mısır bitkisinin yarı kurak iklim 

koşullarında bitki su tüketiminin hesaplanmasında kullanılabileceği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Bitki su tüketimi, İklim verileri 

Teşekkür  

*Bu çalışmanın bir kısmı 2022 yılında Yurd dışı bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiştir.   
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DETERMINATION OF WATER CONSUMPTION OF CORN (Zea mays L.) PLANT 

BY TWO DIFFERENT METHODS IN SİİRT CONDITIONS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is the water budget method, which directly determines the plant water 

consumption, and the Penman Monteith equation, which is used to estimate the plant water 

consumption by utilizing the climate parameters (the method used to estimate the ET amount 

of various plants depending on the ETo amount) FAO 56 modification of the corn plant in Siirt 

climatic conditions. to determine water consumption. P31A34 hybrid maize genotype was used 

as plant material in the study. The study was carried out in field conditions in Siirt University 

Faculty of Agriculture research and trial field during the growing season of the 2014 maize 

genotype. During the growing season, the daily ETa value varies between 5.02 mm day-1 

according to the water budget, it was determined as 9.5-10 mm day-1 before flowering and 

during the flowering period, and the reference plant water consumption determined by the 

Penman Monteith equation was calculated as 8.7 mm day-1. . On a monthly basis, it was 

calculated as 292.5 mm ay-1 according to the water budget and 258.9 mm ay-1 according to 

the Penman Monteith equation. The amount of irrigation water applied to the maize genotype 

(P31A34) in the year the research was conducted was 644.00 mm, seasonal plant water 

consumption (ETa) was 678.72 mm according to the water budget method, and the amount of 

ETo was determined as 687.9 mm according to the Penman Monteith FAO 56 modification 

equation. As a result, it can be suggested that the difference between the actual water 

consumption and the calculated water consumption in the study is insignificant and it can be 

used to calculate the plant water consumption of the corn plant in semi-arid climatic conditions 

by using the Penman-Monteith equation, which is a method that achieves more realistic results 

in estimation of plant water consumption using more meteorological data. 

Keywords: Corn, Crop water consumption, Climate data 
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*Part of this study was sent to be published in a foreign journal in 2022. 
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GİRİŞ  

Dünyada mısır; hububat içerisinde ilk sırada, ekim alanı bakımında ise ikinci sırada yer almaktadır. 

Mısır bitkisi slaj ve dane yemi olarak değerlendirilmesinden dolayı hayvan beslenmesinde önemi 

büyüktür. Mısırdan yağ, tatlandırıcı ve biyoyakıt üretilmesi, ambalaj malzemesi olarak kullanılması 

önemini bir kat daha arttırmıştır. 1980 yılında 1.2 milyon ton olan mısır üretimimiz, 2020 yılında 

yaklaşık 3.5 kat artarak 5.3 milyon tona ulaşmıştır (TÜİK, 2020). 

Türkiye sahip olduğu toprak ve su kaynakları ile çok değişik iklim koşulları yönünden dünyada tarımsal 

potansiyeli yüksek olan sayılı ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde işlenen arazi 28.5 milyon 

hektardır. Yapılan etütlere göre, mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi 

miktarı 8.5 milyon hektar olarak hesaplanmıştır. Sulanan alan ise 5.5 milyon ha’dır. Siirt ilinin 

yüzölçümü 598.700 ha.’dır. Bu alanın yaklaşık, teknik anlamda sulanabilecek arazi varlığı 24.115 

ha’dır. Günümüzde bitkilerin sulanmasında yüzey sulama yöntemleri yetersiz kalmakta ve uygulanan 

sulama suyunun yalnızca 1/3’ü bitkiler tarafından terleme (transpirasyon) yoluyla kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, bitkilerin her yöre ve her bitki için bitki su tüketimlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların 

yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Ulusal ve uluslararası kaynaklarda ‘Evapotranspirasyon’ olarak 

adlandırılan ve ETa simgesiyle gösterilen terimin Türkçe’ deki karşılığı ‘Bitki Su Tüketimi’ olarak 

tanımlanmaktadır (Bayramoğlu, 2013; Uçak ve ark., 20216). Bitki su tüketiminin (Evapotranspirasyon, 

ETa) saptanması; su kaynaklarının işletilmesi, sulama sistemlerinin planlanması ve sulama 

programlarının yapılabilmesi için temel bir ihtiyaçtır. Bitkisel üretimde bitki su tüketiminin dikkate 

alınması ve suyun ölçülü kullanılması, hem verim hem de toprak-su kaynaklarının korunması açısından 

büyük önem taşımaktadır (Abtew ve Obeysekera, 1995; Güngör ve ark., 2004; Demir ve Meral, 2016). 

Günümüzde sulama programlarının oluşturulmasında dikkate alınan en önemli parametrelerden biriside 

bitki su tüketimidir. Bitki su tüketimi lizimetre sistemleri, tarla deneme parselleri ve bitki kök 

bölgesindeki nem azalmasının denetimi gibi metotlardan faydalanarak doğrudan hesaplanabilmektedir 

(Şarlak ve Bağçacı, 2020; Kırnak ve Gençoğlan, 2001). Sulama uygulamalarında bitki su tüketimin 

dikkate alınmadığı ve homojen bir su dağılımının yapılamadığı, salma sulama yönteminin kullanılması 

durumunda, bitki gelişiminde büyük bir öneme sahip olan demir mineralinin topraktan yıkanarak etkili 

kök bölgesi altında sızmasına sebep olmaktadır (Fulton, 2013; Jarvis Shean ve ark., 2018). Uygulamada 

sulama programı, genellikle yetiştirici deneyimlerine veya toprak su dengesi (iklim temelli yöntem) 

belirlenmesine dayanmaktadır. Sulama programı oluşturulmasında ve bitki su tüketiminin 

saptanmasında alternatif metotlardan birisi de, toprak suyunun ölçülmesi (gravimetrik) yöntemdir 

(Pardossi ve ark., 2009). Bitki su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacı bitki, toprak ve iklim özelliklerine 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tarımsal sulamada su kaynaklarının optimum bir randımanla 

kullanımı, bitki su tüketimini esas alan sulama programları hazırlanarak, bitkinin suya ihtiyacı olduğu 

zamanlarda sulama yapılması ve her sulamada bitkiye ihtiyacı kadar su verilmesi ile sağlanabilmektedir 

(Jensen ve Allen, 2016). Bitki su tüketim yöntemleri direkt olarak veya indirekt olarak iklim 

parametrelerine bağlı olarak birçok yöntemle tespit edilebilmektedir. Direkt yöntemler uzun bir zaman 
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dilimi ve fazla miktarda iş gücü gerektirirken, indirekt yöntemler daha basit ve daha hızlı 

uygulanabilmektedir (Kaya 2011). ETo’ı belirleyen etmenler iklim parametreleri ve hava verileridir. 

Örneğin belirlenmesinde FAO56 Penman-Monteith yöntemi değerlendirildiği bölgede çayır bitkileri 

ETo değeriyle oldukça sıkı şekilde benzerlik gösterdiği için, fiziksel olarak, fizyolojik ve aerodinamik 

parametrelerin her ikisini de açıkça birleştirmiş bir yöntem olması sebebiyle tek yöntem olarak tavsiye 

edilmektedir. Yöntemin ilk aşamasında birçok iklim verisi formüle dâhil olduğu için zorluklar 

yaşanmasına karşın araştırmadaki ilerlemeler ve bitkiler kıyas ürünlerini içeren geçerli tahminleri ile 

büyük çapta aşılmıştır (Allen ve ark., 1998). Bu çalışmanın amacı doğrudan bitki su tüketimini 

belirlemeye yarayan su dengesi eşitliği ve iklim parametrelerinden yararlanarak bitki su tüketimini 

tahmin etmeye yarayan Penman Monteith eşitliği (ETo miktarına bağlı olarak çeşitli bitkilerin ET 

miktarlarının tahmin edilmesinde kullanılan yöntem) FAO 56 modifikasyonu yöntemini kullanarak 

mısırın Siirt iklim koşullarında bitki su tüketimini belirlemektir. 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Damlama sulama yönteminin kullanıldığı deneme parsellerinde su dağıtımı, 4 atm çalışma basıncı ve 

16 mm dış çapa sahip yumuşak PE lateral boru hatları kullanılarak sağlanmıştır. Araştırma alanının 

toprakları ağırdır ve 7 mm h-1 infiltrasyon oranına sahiptir. Her lateralde, sıralı tip basınç düzenleyicisi 

ve 1 atm çalışma basıncında 4 L h-1 akış hızına sahip damlatıcılar kullanıldı ve aralarında 0.33 m boşluk 

kaldı. Bu nedenle, bitki damla sulama yöntemi ile sulama suyu sadece doğru miktarda uygulanmıştır. 

Herhangi bir sızma veya yüzey akışı meydana gelmesine izin verilmemiştir. Sırta ekilecek tohum yatağı 

hazırlanmıştır. Her parsel, sıra arasında 70 cm boşluk, sıra üzeri 20 cm boşluk, parsellerin boyutları 6 m 

uzunluğunda ve 2,8 m genişliğinde (parsel yüzeyi = 16,8 m2) olmak üzere 4 çizgiye sahip olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Tohumun 4-5 cm derinlikte ekildiğinden emin olmak için 4 hatlı pnömatik tohum 

makinası kullanılmıştır. Koliler ve tekrarlar arasındaki etkileşimleri önlemek için 2 m tampon bölge 

oluşturulmuştur. Çalışmada, etkili kök derinliğinin (90 cm) nem içeriği her sulamadan önce gravimetrik 

yöntem kullanılarak tespit edilmiştir. Her tür için tam sulama (I100)ile kontrol parselinde 90 cm toprak 

derinliğinde eksik nem getirmek için sulama suyu miktarı, her bir konu için uygulanacak sulama suyu 

miktarını belirlemek için kullanılmıştır. Bu amaçla, sulama öncesi her sulama derinliği için 90 cm'lik 

toprak profilinin 0-30, 30-60 ve 60-90 cm'lik tabakalarından alınan toprak numuneleri toplanmış ve kuru 

toprak ağırlık yüzdesi (%Pw) olarak belirlenmiştir. Her katman için belirlenen nem içeriği, denklem 1 

kullanılarak derinlemesine nem içeriğine dönüştürülmüştür. 

d=(Pw-PwAW)*As*D/100................. (1)  

Burada; d derinliğinde toprak nem içeriğidir (mm), Pw tarla kapasitesi (%), PwAW;her 

katmanın nem içeriği (%), As ,Toprak birim ağırlığı (g/cm3)  

D katman derinliği (mm) olduğu gibi uygulanacak suyun hacmi aşağıdaki denklem kullanılarak 

hesaplanmıştır (Eq. (2)); 
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Her tabaka için hesaplanan su içeriği nin eklenmesiyle, etkili kök derinliği için toplam su miktarı 

(dT) bulunmuştur (Eq. (2)).  

dT=d(0-30)+ d(30-60) + d(60-90) ................. (2) 

Her sulama konusunun aylık ve mevsimsel evapotranspirasyon değerleri, büyüme mevsiminde 

hasadın başlangıcında ve sonunda ölçülen toprağın nem oranı (90 cm) su bütçe yöntemi ve nem içeriği 

değerleri kullanılarak hesaplanmıştır (Zeleke ve Wade 2012). 

Bitkinin su tüketiminin hesaplanmasında aşağıdaki su dengesi denklemi kullanılmıştır (Eq. (4)) 

(Zeleke ve Wade 2012). 

ETa= P + I – Rf – Dp ± ΔS .................(Eq. (5). 

ETa: Evapotranspirasyon (mm), 

 P: yağış (mm), 

I: sulama suyu miktarı (mm),  

Rf: yüzey akışı (mm),  

Dp: Derin infiltrasyon (mm) ve 

ΔS (mm) kökündeki toprak nem değişimidir. Çalışmada tercih edilen damla akış hızı toprağın 

sızma hızından daha düşük olduğundan, yüzey akışı oluşmamıştır. Sulama suyu miktarı mevcut nemi 

saha kapasitesine getirmek için yeterli olduğu için derin bir sızma meydana gelmediği varsayılmıştır. 

Penman-Monteith yöntemine göre referans (kıyas) bitki su tüketiminin hesaplanması aşağıda formülde 

verilmiştir. 

Bu yöntemde kıyas bitki su tüketimi; 

Bu yöntemde kıyas bitki su tüketimi; 

𝐸𝑇 =
𝛿

𝛿 + 𝛾∗
(𝑅𝑛 − 𝐺)

1

𝜆
+

𝛾

𝛿 + 𝛾∗

900

𝑇 + 275
𝑢2(𝑒𝑎 − 𝑒𝑑) 

(1.3) eşitliği ile tahmin edilmektedir.  

Bu eşitlikteki bazı terimlerin hesaplanmasında kullanılan eşitlikler ise aşağıda verilmiştir. 

𝛿 =
4098𝑒𝑎

(𝑇 + 237.3)2
 

                                                                                                                                   (1.4) 

𝜆 = 2.501 − 2.361 × 10−3𝑇 

                                                                                                                                   (1.5) 

𝛾 = 0.0016286
𝑃

𝜆
 

                                                                                                                                   (1.6) 

𝛾∗ = 𝛾(1 + 0.34𝑢2) 

                                                                                                                                   (1.7) 

𝑅𝑛 = 𝑅𝑛𝑠
− 𝑅𝑛𝑙 

                                                                                                                                   (1.8) 
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𝑅𝑛𝑠
= 0,75𝑅𝑠 

                                                                                                                                   (1.9)  

𝑅𝑛𝑙
= 2,451𝑓(𝑇)𝑓(𝑒𝑑)𝑓 (

𝑛

𝑁
) 

                                                                                                                                 (1.10) 

𝑅5 = (0.25 + 0.50
𝑛

𝑁
) 𝑅𝑎 

                                                                                                                                 (1.11) 

𝑒𝑑 = 𝑒𝑎

𝑅𝐻

100
 

                                                                                                                                 (1.12)  

𝑢2 = 𝑢𝑧 (
2

𝑧
)

0.2

 

                                                                                                                                 (1.13)     

   Bu eşitliklerde; 

𝐸𝑇 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑘𝑖 𝑠𝑢 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖, 𝑚𝑚/𝑔ü𝑛, 

𝛿 = 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟  𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤 𝑒ğ𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑒ğ𝑖𝑚𝑖, 𝑘𝑃𝑎/°𝐶 

𝛾∗ = 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑦𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑘𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑒, 𝑘𝑃𝑎/°𝐶 

𝛾 = 𝑃𝑠𝑖𝑘𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑒, 𝑘𝑃𝑎/°𝐶 

𝑃 = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤, 𝑘𝑃𝑎 

𝑅𝑛 = 𝐵𝑖𝑡𝑘𝑖 𝑦ü𝑧𝑒𝑦𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑛𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 ,

𝑀𝐽
𝑀2
𝑔ü𝑛

 

𝑅𝑎 = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑑𝚤ş 𝑦ü𝑧ü𝑛𝑒 𝑢𝑙𝑎ş𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,
𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

(Çizelge 1.2’den doğrudan alınabilir.) 

𝑅𝑠 = 𝑌𝑒𝑟𝑦ü𝑧ü𝑛𝑒 𝑢𝑙𝑎ş𝑎𝑛 𝑘𝚤𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝚤 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,
𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

𝑅𝑛𝑠
= 𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝚤 𝑛𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,

𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

𝑅𝑛𝑙
= 𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑙ℎ𝑎𝑙𝚤 𝑛𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑑𝑦𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛,

𝑀𝐽

𝑀2
/𝑔ü𝑛 

𝑓(𝑇) = Sıcaklık fonksiyonu (Çizelge 1.3’den doğrudan alınabilir.) 

𝑇 = 𝑆𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘, ° 𝐶 

𝑓(𝑒𝑑) =   𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 (Ç𝑖𝑧𝑒𝑙𝑔𝑒 1.4′𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟) 

𝑒𝑑 =  𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤, 𝑘𝑃𝑎 

𝑒𝑎 = 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ℎ𝑎𝑣𝑎 𝑠𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑜𝑦𝑔𝑢𝑛 𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤, 𝑘𝑃𝑎 

(Çizelge 1.5’ten doğrudan alınabilir) 

𝑓(𝑛
𝑁⁄ ): 𝐺ü𝑛𝑒ş𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 𝑓𝑜𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢 ( Ç𝑖𝑧𝑒𝑙𝑔𝑒 1.6′𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟) 

n = Güneşlenme süresi, h 
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N = Olası maksimum güneşlenme süresi, h (Çizelge 1.7’den doğrudan alınabilir) 

G = Topraktaki ısı akımı, MJ/m2/gün 

(Ardışık periyotlarda toprağın ortalama sıcaklığı çok fazla değişmediğinden ihmal edilebilir.)  

𝜆 = 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑚𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑙𝑖 𝚤𝑠𝚤𝑠𝚤,
𝑀𝐽

𝑘𝑔
(𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑏𝑖𝑟 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 2.45

𝑀𝐽

𝑘𝑔
 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟) 

𝑢2 = 𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤𝑛𝚤𝑛 2 𝑚 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘𝑡𝑒𝑘𝑖 𝑒ş𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖, 𝑚/𝑠 

𝑢𝑧 =  𝑧 𝑚 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘𝑡𝑒 ö𝑙çü𝑙𝑚üş 𝑟ü𝑧𝑔𝑎𝑟 ℎ𝚤𝑧𝚤,
𝑚

𝑠
 

z = Rüzgar hızının ölçüldüğü yükseklik, m 

( Türkiye’de meteoroloji bültenlerinde genellikle 10 m yükseklikte ölçülmüş rüzgar hızı değerleri 

verilmektedir) ve  

RH = Ortalama bağıl (nispi) nem, % değerlerini göstermektedir. 

 
Çizelge 1. Siirt iline ait uzun yıllık meteorolojik veriler (1938-2019). 

 

 

 

2.2. Deneysel Sonuçlar  

Erken vejetatif dönemde su bütçesine göre günlük ETa değeri 4.5-4.9 mm gün-1 arasında 

değişirken, çiçeklenme öncesinde ve çiçeklenme döneminde 9.5-10 mm gün-1 olarak 

belirlenmiş olup, Penman Monteith eşitliği ile saptanan referans bitki su tüketimi ise 8.7 mm 

gün-1 olarak hesaplanmıştır. Aylık olarak ise su dengesi eşitliğine göre 292.5 mm ay-1, Penman 

 

Parametre 

Maksimum 

Sıcaklık 

(°Ϲ) 

Minimum 

Sıcaklık 

(°Ϲ) 

Ortalama 

Nispi Nem 

(%) 

Toplam Yağış 

Ortalaması 

(mm) 

Maksimum 

Yağış 

(mm) 

Ortalama 

Buharlaşma 

(mm) 

Ortalama 

Güneşlenme 

Süresi 

(Saat) 

Rasat 

Süresi 

(Yıl) 

79 79 78 78 79 79 57 

Ocak 19.7 -19.3 71.9 34.6 53.4 12.0 3.6 

Şubat 20.6 -16.5 67.1 29.4 53.2  4.4 

Mart 28.5 -13.3 62.0 24.1 63.0 33.0 5.4 

Nisan 32.9 -4.1 58.0 22.4 71.4 84.0 6.5 

Mayıs 36.2 2.0 50.7 21.2 68.1 186 9.0 

Haziran 40.2 8.2 34.6 15.5 16.7 284.8 11.7 

Temmuz 44.4 13.1 27.4 13.5 22.2 368.0 12.2 

Ağustos 14.4 46.0 26.4 13.3 12.2 351.8 11.4 

Eylül 39.9 8.5 31.2 14.4 37.5 254.3 9.9 

Ekim 36.6 0.3 46.7 49.7 70.8 137.6 7.2 

Kasım 25.8 -14.1 62.4 82.5 102.9 53.0 5.2 

Aralık 24.3 -14.6 70.6 94.5 71.8 13.1 3.6 

Yıllık 46 -19.3 50.8 719.8 102.9 1753.6 7.5 
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Monteith eşitliğine göre 258.9 mm ay-1 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü yıl 

mısır genotipine uygulanan sulama suyu miktarı 644.00 mm olup su dengesi eşitliği yöntemine 

göre mevsimlik bitki su tüketimi (ETa) 678.72 mm, Penman Monteith FAO 56 modifikasyonu 

eşitliğine göre ise ETo miktarı 687.90 mm olarak tespit edilmiştir. 

 

3. SONUÇ  

Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkan ani 

iklimsel değişim, ülkemizdeki kısıtlı olan su kaynaklarının tükenmesine yol açmakta önemli bir 

oynamaktadır. Bunun yanında mısır bitkisi yetiştiriciliği alanında daha fazla teşvik edilmesi 

için yapılan çalışmada gerçek su tüketimi ile hesaplanan referans su tüketimi arasında farkın 

önemsiz olduğu belirlenmiştir. Öte yandan su tüketiminin en yoğun olarak kullanıldığı alanların 

sulama amaçlı olduğu düşünüldüğünde sulama projelerinin gerçekçi olarak iklim verilerine 

bağlı, uzun ya da kısa dönemlere ilişkin bitkilerin kullanacakları su miktarının belirlenmesi 

gereklidir. Sonuç olarak bitki su tüketiminin saptanmasında daha fazla meteorolojik veri 

kullanarak bitki su tüketim tahminlerinde daha gerçekçi sonuçlara ulaşan bir yöntem olan 

Penman-Monteith eşitliği kullanılarak mısır bitkisinin sulama programı hazırlanmasında 

önerilebilir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar diğer araştırıcılar tarafından da test edilebilir. 
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ÖZET 

Türkiye’nin yüz ölçümü 78 milyon hektar olup tarım arazisi varlığı ise 1928’li yıllarda 6.6 

milyon hektarlık bir alanda tarım yapılmakta iken, bu oran 1950’li yıllarda 25.3 milyon hektara, 

1980’li yılların sonunda ise 28 milyon hektar alana yükselmiştir. Tarım arazilerinin büyüklük 

olarak maksimum düzeye ulaştığı bu tarihten sonra araziye olan talep (sanayi gibi) ciddi oranda 

bir artış göstermiş ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı sonucu günümüzde tarım 

arazilerinin büyüklüğü yaklaşık olarak 24 milyon hektara kadar gerilemiştir. Öte yandan 

Ülkemizin ekonomik olarak sulanabilecek arazi varlığı ise 8.5 milyon hektar olarak 

belirlenmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığı toplamı 6.69 

milyon hektara ulaşmıştır. Bu sulanabilir arazi varlığı ekonomik olarak sulanabilir araziler 

toplamının % 78.7’sine denk düşmektedir. Geriye kalan yaklaşık 2 milyon hektarın da 

sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin yapım çalışmalarının da bitirilmesine 

gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’ye yıllık düşen yağış miktarı 574 mm bir başka deyişle 

yıllık yağış toplamı 450 milyar m3, toplam kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar m3, kişi 

başına düşen yıllık su miktarı 1399 m3’dür. Yıllık bazda sektörel su tüketimleri ise 57 milyar 

m3 olup, bunun 44 milyar m3’ü (%77) sulama ve 13 milyar m3’ü  (%23) içme ve sanayi suyu 

olarak gerçekleşmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının 

geliştirilmesi ve sulamadan beklenen optimum faydanın daha etkin olarak sağlanabilmesi için 

sulama projelerinin toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanması ve uygulanması gerektiği 

hususuna vurgu yapılmak istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arazi varlığı, Bitki su tüketimi, Sulama 
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OUR COUNTRY'S AGRICULTURAL LAND AVAILABILITY AND WATER 

CONSUMPTIONS OF WATER USING SECTORS 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Turkey's surface area is 78 million hectares and agricultural land is 6.6 million hectares of land 

in 1928, while this ratio increased to 25.3 million ha in the 1950s and 28 million ha at the end 

of the 1980s. After this date, when the agricultural lands reached the maximum in size, the 

demand for the land (such as industry) increased significantly and as a result of the misuse of 

agricultural lands, the size of the agricultural lands has decreased to approximately 24 million 

ha today. On the other hand, the economically irrigable land assets of our country have been 

determined as 8.5 million ha. As of the end of 2020, the total amount of economically irrigable 

land has reached 6.69 million ha. This irrigable land asset corresponds to 78.7% of the total 

economically irrigable land. The remaining approximately 2 million ha need to be irrigated and 

the construction works of the irrigation facilities required for this need to be completed. The 

annual precipitation in Turkey is 574 mm, in other words, the annual precipitation total is 450 

billion m3, the total usable water potential is 112 billion m3, and the annual amount of water per 

capita is 1399 m3. Annual sectoral water consumption is 57 billion m3, of which 44 billion m3 

(77%) is irrigation and 13 billion m3 (23%) is drinking and industrial water. As a result, in this 

study, it is aimed to emphasize that irrigation projects should be planned and implemented 

together with consolidation projects in order to develop soil and water resources in our country 

and to provide the optimum benefit expected from irrigation more effectively. 

Keywords: Land availability, Crop water consumption, Irrigation 

 

  

1354



 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizin Tarım Arazi Varlığı 

Türkiye’deki tarımsal arazi kullanımında yaşanan değişime bakıldığında, nüfus artışı ile 

beraber tarıma açılan arazi miktarında da yıllar itibarıyla önemli artış gerçekleştiği 

görülmektedir. 1928 yılında 6,6 milyon hektar alanda tarım yapılmakta iken, bu rakam 1950 

yılında 25,3 milyon hektara, 1980’li yılların sonunda yaklaşık 28 milyon hektar seviyesine 

ulaşmıştır (Şekil 1). Tarım arazilerinin büyüklük olarak son noktasına geldiği bu tarihten sonra 

günümüz de dahil olmak üzere, araziye olan talep ve oluşturduğu baskı artmakta, tarım 

arazilerinin tarım dışı, amaç dışı kullanımı hala devam etmektedir. Bugün tarım arazilerinin 

büyüklüğü yaklaşık 24 milyon hektara düşmüştür. Tarım arazilerinin kullanım kabiliyeti 

dışında farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle arazi kullanımı konusunda sorunların yaşandığı 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Arazi varlığı. 

 

Arazi; “Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi 

altında bulunan yeryüzü parçasını” ifade etmektedir. Tarım arazisi; “Toprak, topoğrafya ve 

diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve bu amaçla 

kullanılan veya tarımsal üretim için uygun hale dönüştürülebilen arazilerdir. Toprak; içerisinde 

ve üzerinde canlılar alemini barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan, belli 

oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir doğal varlıktır. Arazinin en önemli bileşeni niteliğini 

taşımaktadır. Ülkemizde tarım arazilerinin yüzde 62’si yüzde 12’den fazla eğime sahip olup 

dik, çok dik ve sarp arazilerden oluştuğu görülmektedir. Tarım arazilerinin en önemli sorunu, 

arazilerin küçük ve parçalı yapıda olmasıdır. GTHB 2017 yılı verilerine göre hâlihazırda 24 

milyon hektar olan tarım arazileri 32,5 milyon adet tarım parselinden oluşmaktadır. Tapu 

kayıtlarına göre 32,5 milyon adet tarım parseli 40 milyon kişi adına kayıtlıdır. Bu durum 
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arazisini hiç görmeyen, yerini bile bilmeyen, bu arazilerin korunması için hiçbir işlem 

yapmayan/yapamayan bir sahipliğe doğru gitmektedir. Bu sahiplik durumu, tarım arazilerinin 

sürdürülebilir kullanımı konusundaki en büyük engellerden biridir. Bu şekilde sahipliği olan 

tarım arazilerinin fiziksel ve kimyasal yapısının bozulmadan kullanılması zor görünmektedir. 

GTHB Çiftçi Kayıt Sistemine göre her yıl değişkenlik göstermesine rağmen kabaca 3 milyon 

çiftçi bulunmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan çiftçi sayısı da önemli miktardadır. 

İşletmelerin küçük ölçekli olma sorununun yanı sıra tarım işletmelerinin sahip oldukları arazi 

varlıkları arasında dengesiz bir dağılım söz konusudur.  

     Tarımsal İşletme Yapı Araştırması (TİYA-2006) sonuçlarına göre alt ölçek gruplarından 

büyük ölçekli işletmelere doğru gidildiğinde, yalnız kendi arazisini işleten işletmelerin oranı 

azalırken hem kendi arazisini hem de başkasının arazisini işleten işletmelerin oranı artmıştır. 

Tarım işletmelerinin yüzde 85’i 100 dekarın altında arazi varlığına sahiptir. Bu ise toplam tarım 

arazilerinin yaklaşık yüzde 42’sini oluşturmaktadır. 2001 Genel Tarım Sayımı (GTS) verilerine 

göre işletmelerin binde yüzde 7’lik kısmı 50 hektar üzerinde araziye sahiptir. Buradan 

anlaşıldığı üzere, genel itibarıyla küçük ölçekli tarım işletmelerinin yaygın olarak bulunduğu 

Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğünün düşük seviyede olmasının yanı sıra arazi dağılımını 

da dengesizdir (GTHB, 2018). Çiftçi Kayıt Sistemine göre Türkiye’de işletme başına 2002 

yılında 5,9 adet parsel düşmekteyken bu rakam 2011 yılında 6,9 adet parsel olmuştur. 2011 yılı 

itibarıyla işletme arazisi büyüklüğü ise 68 dekar olmuştur. Ortalama arazi büyüklüğü 2016 

yılında da aynıdır. Diğer yandan, tarım işletmelerinin ölçek genişliklerine bakıldığında Tarım 

Sayımlarına göre 1950’li yıllardan 2000’li yıllara kadar ortalama işletme ölçeğinde genel bir 

azalış yaşanmıştır. Nitekim 1950 yılında 77 dekar olan ortalama işletme ölçeği 2001 yılına 

gelindiğinde 61 dekar seviyesine gerilemiştir.  

 

 
Şekil 2. Arazi toplulaştırması. 
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2014 yılında tarım arazilerinin miras ve alım satım ile bölünemez büyüklüklerin altına düşecek 

şekilde bölünmesini önleyen yasal düzenlemeden sonra ülkemizde arazi toplulaştırmasında 

yeni bir dönem başlamıştır. Parçalılık sorunun yanında hisselilik sorununun da çözümünün 

düşünüldüğü ve işletme ölçeğinin büyütülmesin birlikte değerlendirildiği “Arazi Edinimli 

Toplulaştırma Uygulamaları’ na başlanmıştır. 2009 yılında kamu yatırımları için arazi ihtiyacı 

olan kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları arazileri toplulaştırma ile karşılamaları 

amacıyla özel arazi toplulaştırması yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda DSİ 2009-2017 arasında 

450 bin hektar alanda özel arazi toplulaştırma çalışmaları başlatmış ve 63 bin hektar alanda 

tamamlamıştır (Şekil 2). 

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Su Kullanıcı Sektörlerin Su Tüketimi 

Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve etkin kullanımı, gıda güvenliğinin ve 

dolayısıyla tarımın ana unsurları olması sebebiyle bütün dünyada, küresel ölçekte stratejik 

olarak önem kazanmaktadır. Artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için 

2050 yılına kadar, tarımsal faaliyetlerle küresel olarak yüzde 60 ve gelişmekte olan ülkelerde 

iki kat daha fazla gıda üretilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bunları gerçekleştirebilmek için ise 

toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve arazi bozulmasının her geçen 

gün dünya tarımını daha fazla tehdit ettiği, suya olan talebin giderek arttığı, arzın da giderek 

azaldığı görülmektedir. Toprağa ve suya olan talebin sürekli olarak artması, mevcut varlıkların 

ise gün geçtikçe azalması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanımı için bu kaynakların 

sürdürülebilir yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Toprak ve su kaynakları ve sağladıkları 

çeşitli hizmetler, başta tarım olmak üzere yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyüme ve 

çevresel sürdürülebilirlik için dayanak oluşturmaktadır. Gıda ve enerji güvenliğinden insan ve 

çevre sağlığına; toprak ve su, sosyal refah ve kapsayıcı büyüme alanlarındaki gelişmelere 

katkıda bulunarak milyarlarca insanın geçimini etkilemektedir. Kalkınma ve ekonomik büyüme 

kaynaklar üzerinde baskı oluşturmakta ve insanlar ve doğa için toprak ve su güvenliğini bir 

sorun haline getirmektedir. Gıda, enerji ve diğer beşerî tüketimler için olan talebi karşılamak 

ve ekosistemleri korumak için gerekli olan su miktarı ile ilgili büyük belirsizlikler sürmektedir. 

Bu belirsizlikler, iklim değişikliğinin de etkisiyle artmaktadır. Türkiye’deki tarımsal 

işletmelerde verimliliği büyük ölçüde etkileyen hususlardan birisi arazilerin parçalılığı ve 

dağınıklığıdır. 2017 verilerine göre hâlihazırda 24 milyon hektar olan tarım arazileri 32,5 

milyon adet tarım parselinden oluşmaktadır. Tarımsal arazilerin miras yoluyla sürekli 

bölünmesine izin verilmesi bu sonucu doğurmuştur. Tarımsal yapıda görülen bozukluklar 
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verimin artırılmasını engellediği gibi yatırım ve üretim maliyetlerini de yükseltmektedir. 

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için tarım arazilerinin kabiliyetlerine göre kullanılması 

ve korunması, tarım pratiklerinin ileri seviyelere yükseltilmesi, yeni tarım teknolojilerinin 

geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. FAO raporunda su kaynaklarının azalması 

sonucunda kuraklık ve çölleşmeden en fazla etkilenen 7 ülke arasında Türkiye’nin de yer aldığı 

bildirilmektedir. Ülkemizde 1990’lı yıllardan günümüze kurak dönemlerdeki su kıtlığı ve düşük 

verim; ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesinde iklimdeki ekstrem durumlara olan 

hassasiyeti daha da artırmıştır. Tarımsal üretim büyük oranda spesifik iklim şartlarından 

etkilenmektedir. Kuraklık ve seller gibi ekstrem iklim olaylarının sık ve şiddetli şekilde 

yaşanmaya başlaması tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Sıcaklıklardaki 

değişiklik buharlaşma ve terleme hızını, bulut karakteristiğini, toprak nemini, fırtına şiddetini 

ve kar yağış ve erime rejimlerini etkilemektedir. Aynı zamanda yağışlardaki değişimler taşkın 

ve kuraklık olaylarının zaman ve şiddetinde ve yüzeysel akış rejimi, yeraltına sızan su miktarı, 

bitki deseni ve büyüme hızlarında değişikliğe yol açmaktadır. Küresel tarımsal su ihtiyacının 

mevcut büyüme oranları sürdürülemez olduğundan, su kayıplarının azaltılması ve en önemlisi 

suyla ilişkili olarak ürün veriminin artırılması yoluyla, tarım sektöründe su kullanım 

verimliliğinin yükseltilmesi gerekmektedir. Su talebinin karşılanması belirli bir ekonomik 

seviyede ve belirli bir kalkınma hedefine yönelik olarak yapılmalıdır. Bu kapsamda, Onbirinci 

Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde hazırlanan “Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu” çıktıları yanında, Türkiye’nin 

“Toprak ve Su”, “Gıda ve Su Güvenliği” başlıklarına yönelik uygulayabileceği temel, kapsayıcı 

ve öncelikli politikaların, tarım açısından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile bağlantılı 

olarak teşvik edilmesine ve gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye 25 hidrolojik 

havzaya bölünmüş olup bu havzalara temel teşkil eden su, hayati ve toplumsal öneme sahip bir 

kaynaktır. Su açısından yarı-kurak bir bölgede bulunan Türkiye'nin yağış rejimi, mevsimlere 

ve bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekte olup, bazı akarsu havzalarında su 

ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini aşmış durumda olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklıkların artması, yağışların azalması, yüzey 

ve yüzey sularının kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprağın bozulması, kıyılarda erozyon ve 

taşkın gibi etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir. Tarım alanlarının 

sulanması, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini, tarım alanlarının ve 

meskûn alanların taşkınlardan korunması ve su potansiyelinden yararlanılarak hidroelektrik 

enerji üretimi maksadıyla ülkemizin tüm yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının değerlendirilmesi 

için gerekli her türlü gözlem, ölçüm, etüt, ana done temini çalışmalarını yürütmekte olan DSİ, 
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bu etütler ışığında teknik, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun projeler geliştirerek, sırasıyla 

planlama, projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarındaki faaliyetleri yürütmektedir. 

 

 
Şekil 3. DSİ baraj. 

 

2.2. Deneysel Sonuçlar 

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar (783.577 km²) olup, tarım arazileri bu alanın yaklaşık 

üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesindedir. Yapılan etütlere göre ekonomik olarak 

sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanın 2017 yılı sonu itibari ile toplam 6,5 milyon hektarı 

sulamaya açılmıştır. Bu miktarın 4,21 milyon hektarı DSİ tarafından, 1,3 milyon hektarı mülga 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ve İl Özel İdareleri tarafından işletmeye açılmıştır. 

Yaklaşık 1 milyon hektar alanda da halk sulaması yapılmaktadır. 2023 yılında ekonomik olarak 

sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin bugün itibarıyla sulanmayan 2 milyon hektarlık kısmının 

da DSİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye açılması hedeflenmiştir. Ülkemizde halen, 

ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının yaklaşık yüzde 74’ü 

sulanabilmektedir. Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal 

ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik sorununun 

çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için geri kalan yaklaşık 2 milyon hektarın da 

öncelikler ve su varlığındaki değişimler gözetilerek sulanabilmesi ve bunun için gereken 

sulama tesislerinin inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır. Su kaynaklarının yönetiminde en 

önemli unsur, tarımsal sulamada suyun iletimi ve dağıtımı sırasındaki kayıpların önlenmesi ve 

sulanan alanlardaki fazla su talebinin azaltılarak suyun etkin kullanılmasının sağlanması ve 

riskin zayıflatılmasıdır. Bu nedenle, toprak ve su kaynaklarının tarımsal açıdan korunarak 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması, mevcut ve gelecekte inşa edilecek sulama projelerinin 

en iyi şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. Sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında 

hala geleneksel yüzey sulama yöntemlerinin uygulandığı görülmektedir. Salma, tava ve karık 

sulama yöntemleri ile sulanan alanlarda yaşanan çok düşük su uygulama randımanları 

nedeniyle su kaynakları etkin kullanılamamakta ve çevresel problemlerin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Yüzey sulama yöntemlerinin seçimi, sulama şebekesinin altyapı yetersizliği, 
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çiftçi alışkanlıklarının değişmesinde eğitim ve yayım faaliyetlerinin tek başına yeterli 

olmaması, ekonomik nedenler veya su kullanıcılarının tarımsal uygulamalarda tercihini 

geleneksel yöntemlerden yana kullanmasından kaynaklanmaktadır. Desteklere ve yayım 

çalışmalarına rağmen damla sulama yapılırken bile toprakta göllendirme yapılmakta, 

fertigasyon gibi suyun ve gübrenin birlikte kullanılabildiği yöntemlerden yeterince 

yararlanılmamaktadır. Sulamaya açılan alanları değerlendirme sonuçlarına göre bu alanlarda 

çiftçi davranışlarından da kaynaklanan nedenlerle ve yağışların yeterli olması sebebiyle 

özellikle hububatta sulama yapılmama oranı yüzde 34’tür. Günümüz koşullarında, gerekli 

teknik, ekonomik ve sosyal koşulların karşılanması durumunda basınçlı sulama sistemlerinin 

ve sulama yöntemlerinin, suyun en etkin bir şekilde kullanılmasına olanak veren, uzun vadede 

ölçülebilen ya da ölçülemeyen en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayan uygulamalar 

olduğu görülmektedir. Özellikle suyun tarla başına getirilmesinin pompaj üniteleriyle 

sağlandığı sulama sistemlerinin borulu sulama sistemlerine dönüştürülmesi, basınçlı sulama 

yöntemleriyle sulamanın sağlanması ve su ölçüm tesislerinin kurulması en öncelikli konulardan 

birisi olmalıdır. Türkiye’de 2003 yılının başında yıllık toplam su tüketimi 40,1 km3’dür. Bu 

suyun % 74’ü (29,6 km3’)’ü sulama; % 15’i (6,2 km3) içme-kullanma, % 11’i (84,3 km3) ise 

sanayi sektöründe kullanılmıştır. Ülkemizde sektörlere göre kullanılan su miktarı Çizelge 1’de 

verilmiştir. Çizelge 1’den görüldüğü gibi yıllar itibarıyla su kullanımı incelendiğinde en fazla 

payı tarım sektörünün aldığı görülmektedir. Ülkemizde sulamada gereğinden fazla su 

kullanılmaktadır. Bugün ülkemizde sulama şebekelerinde suyun fazla kullanılmasının başlıca 

nedenlerinden biri, şebekelerde su kayıplarının çok yüksek olmasıdır. Örneğin, 2004 yılı 

rakamlarına göre, DSİ’ce işletilen sulamalarda net sulama suyu ihtiyacı 3412 m3/ha olmasına 

karşın, verilen su 13413 m3/ha’dır. Bu değerler devredilen sulamalarda sırasıyla, 4475 m3/ha 

ve 11558 m3/ha’dır. Bu rakamlar, ülkemizde sulamada ihtiyacın iki katından fazla su 

kullanıldığını göstermektedir. Bu gerçekten hareketle, öncelikle tarımda su tasarrufu sağlayıcı 

önlemler alınmalıdır. Bu önlemler fiziksel ve yönetsel olarak iki farklı grupta toplanabilir. 

Fiziksel olarak öncelikle su kayıplarını en aza indirecek su iletim ve dağıtım sistemleri tesis 

edilmelidir. Bu amaçla, yeni inşa edilecek sulama projelerinde açık kanal-kanalet sistemleri 

yerine borulu sistemler yapılmalı, tarla sulama sistemlerinde basınçlı sistemler tercih 

edilmelidir. Ülkemizde 2004 yılı verilerine gore, DSİ’ce işletilen sulamalarda sulanan alanın 

%77’de klasik sistem, %22’de kanaletli sistem, %1’de borulu sistem bulunmaktadır. 

Devredilen sulamalarda ise, %43 klasik, %50 kanaletli ve %7 borulu sistemdir. 

 

  

1360



 

 

Çizelge 1. Türkiye’de sektörlere göre su kullanımı 
 

Yıllar 

Toplam Su 

Tüketimi 

106𝑚3 

Potansiyel 

kullanım 

% 

Sektörel su kullanımı 

Sulama İçme kullanma Sanayi 

106𝑚3 % 106𝑚3 % 106𝑚3 % 

1990 30.600 28 22.016 72 5.141 17 3.443 11 

1992 31.600 29 22.939 73 5.195 16 3.446 11 

1998 38.900 35 29.200 75 5.700 15 4.000 10 

2000 42.000 38 31.500 75 6.400 15 4.100 10 

2003 40.100 36 29.600 74 6.200 15 4.300 11 

2030 110.00 100 71.500 65 25.300 23 13.200 12 

      

Ülkemizde 20 milyon hektarın üzerinde bir alan sulanabilir nitelikte olmasına karşın, sulamaya 

ayrılabilir su kaynakları potansiyeli ile bu alanın tamamının sulanması mümkün 

görülmemektedir. Mevcut su kaynakları potansiyeli ve uygulanan sulama teknolojileri ile, 

ancak 8.5 milyon hektar alanın sulanabileceği hesaplanmaktadır. Bunun yanında, ilk aşamada 

sulanması düşünülebilecek %0-6 eğim grubu içersinde yer alan 13 milyon hektarın üzerindeki 

sulanabilir alanın % 63’ünde yağmurlama ve damla gibi suyun daha etkin kullanıldığı sulama 

tekniklerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Ancak, sulamaya açılan alanların ancak 

%10’u bu tekniklerle sulanmaktadır. 

 

3. SONUÇ 

Tarımda sürdürülebilir bir su yönetiminin sağlanması için tesviye, toplulaştırma ve drenaj gibi 

tarla içi geliştirme çalışmaları sulama sistemleri ile birlikte inşa edilmelidir. Sulama projelerinin 

başarısının fiziksel altyapı proje alanındaki toprak-su-insan ilişkilerinin düzenlenmesine bağlı 

olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’de su kullanıcı sektörler içerisinde, tarım sektörü en fazla su 

kullanıcı sektör olarak ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle tarımda etkin su kullanımını 

sağlayan araç ve tekniklerin kullanımı ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. 

Gelişmiş sulama teknolojileri ile çevreye zarar vermeden aynı miktarda veya daha fazla ürünü, 

daha az sulama suyu ve iş gücü ile üretmek mümkün olmaktadır. Ülkemizde arazilerin 

özelliklerine göre seçilecek bitki deseni için en uygun sulama yönteminin seçilmesi, 

projelenmesi ve uygun bir sulama programının uygulanması doğal kaynaklarımızın en iyi 

şekilde bir sonraki nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. Basınçlı sulama sistemlerinin 

uygulanması, su kayıplarını azaltmakla birlikte aşırı sulamanın çevreye verdiği zararlı etkileri 

minimize edecektir. Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili kanun, tüzük ve 

yönetmelikler günümüz şartlarına uymamaktadır. Toprak kaynaklarının etkin kullanımı için 

tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini ve kaybını 

engelleyecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu nedenle, su kaynaklarını bir doğal kaynak 

olarak değerlendiren ve ilgili tüm sektörlerin entegrasyonunu amaçlayan "Su Yasası" bir an 
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önce çıkarılmalıdır. Bu yasada özellikle suya ilişkin devlet kuruluşlarının yetki sınırları 

belirlenmeli; ilgili sektörlerin yetki ve sorumlulukları netleştirilmeli, mevzuattaki dağınıklık 

giderilmelidir. Yüzey sularının tahsisi, korunması, sektörel ve sektörler arası kullanımının 

planlanması gibi tüm yasal boşluklar doldurulmalı ve 167 sayılı Yeraltı Suları Yasası 

günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncelleştirilmelidir. 

     Aşırı sulamanın önüne geçilmesi konusunda, su ücretlerinin belirlenmesinde bitki-alan 

yerine, su miktarını esas alan yaklaşıma bir an önce geçilmelidir. Drenaj kanallarından sulama 

yapmanın önüne geçmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Sulama şebekelerinde performansı 

yükseltmek ve etkin su kullanımını sağlamak için çiftçilerin bilgilendirilmesi, çiftçi örgütlerinin 

ekonomik açıdan sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve güçlü bir mali yapıya kavuşturulması 

için gerekli yapılandırma ve eğitim çalışmalarına öncelik verilmelidir. 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze kadar sağlık profesyonelleri arasında kullanımı her geçen gün artan 

integratif yöntemler, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bazı kronik hastalıkların yönetiminde 

farmakolojik tedaviye ek olarak sıklıkla tercih edilmektedir. İnsanın varoluşundan beri 

kullanılan bu yöntemlerin 20. yüzyılın ortalarından itibaren kullanımında artış meydana 

gelmiştir. İntegratif yöntemlerin kullanımının giderek ivme kazanması hastaların bakımlarında 

güvenli ve uygun karar almak istemeleri, sağlık profesyonellerinin bu yöntemler hakkında bilgi, 

beceri ve tutumunu gerektirmektedir. Bununla birlikte İntegratif yöntemlerin çoğu temel 

hemşirelik uygulamalarının doğasında yer almaktadır. Bazı uygulamalar ise özel eğitim ve 

teknikleri gerektirmektedir. Bu yaklaşımlardan olan refleksolojinin uygulanabilmesi için özel 

eğitime gereksinim duyulmaktadır. Bu yaklaşım, özel bakım gerektiren bebeklerin bakımından, 

yaşlıların bakımına kadar sağlık hizmetlerinde ilaç kullanmadan uygulanan, uygun maliyetli ve 

yararlı bir yöntemdir. Bu kapsamda bütüncül bakım veren hemşirelerin bu yöntemleri 

uygulayabilmesi için, eğitim alması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

Anahtar Kelime: İntegratif Yöntem, Refleksoloji, Hemşirelik 
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REFLEXOLOGY AND NURSING 

 

 

ABSTRAC 

Integrative methods, the use of which is increasing day by day among health professionals from 

the past to the present, are frequently preferred in addition to pharmacological treatment in the 

protection and improvement of health and in the management of some chronic diseases. There 

has been an increase in the use of these methods, which have been used since the existence of 

man, since the middle of the 20th century. The increasing acceleration of the use of integrative 

methods requires the knowledge, skills and attitudes of health professionals about these 

methods, as patients want to make safe and appropriate decisions in their care. However, most 

of the integrative methods are in the nature of basic nursing practices. Some applications require 

special training and techniques. Special training is required for the application of reflexology, 

which is one of these approaches. This approach is a cost-effective and useful method that is 

applied without the use of drugs in health services from the care of infants requiring special 

care to the care of the elderly. In this context, it is emphasized that nurses who provide holistic 

care should receive training and legal regulations should be made in order to apply these 

methods. 

Keywords: Integrative Method, Reflexology, Nursing 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar sağlık profesyonelleri arasında kullanımı her geçen gün artan ve 

modern tıbbın paralelinde uygulanan yöntemlerin tümü olarak ifade edilen integratif yöntemler, 

sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bazı kronik hastalıkların yönetiminde farmakolojik 

tedaviye ek olarak sıklıkla tercih edilmektedir (Kaya, Karakuş, Boz ve Özer, 2020). Bu 

yöntemler gelişmiş ülkelerde oldukça sık kullanılmaktadır. Ülkemizde ise integratif 

yöntemlerin kullanımı ile ilgili kesin istatistiksel bilgi vermek mümkün değildir. Bu durumun 

temel nedenleri, integratif yöntemlerle ilgili araştırmaların oldukça az sayıda olması, çoğu 

yöntemin yeterince bilinmemesi, yöntemlere duyulan güvensizlik ve bu yöntemleri uygulayan 

uzman kişilerin sayısının oldukça yetersiz olmasıdır. Oysa bu yöntemler; bireylerin yaşamlarını 

sağlıklı olarak sürdürmeleri, bağışıklık sistemini güçlendirmeleri, sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları geliştirmeleri ve anksiyeteyi azaltmaları açısından oldukça önemlidir 

(Turan,Öztürk ve Kaya, 2010).  

İntegratif yöntemler herhangi bir disipline özgü olmayıp, hangi sağlık profesyoneli tarafından 

uygulanacağı tartışmalı bir durumdur (Khorshid ve Yapucu, 2005). Bu nedenle Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 

yayınlanmıştır. Ancak bu düzenlemede, hemşirelerin bu yöntemleri uygulamaları ile ilgili ciddi 

kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. Çünkü ilgili yönetmelikte “sertifikalı tabip ya da tabip 

gözetiminde sağlık meslek mensubu” uygulayabilir ifadesi yer almaktadır. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm. Erişim Tarihi: 18.02.2022). 

Oysa hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarına bakıldığında hemşire, bireyin, ailenin ve 

toplumun sağlıkla ilgili olan ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama sürecinde hemşirelik 

bakımını kanıta dayalı olarak, planlar, uygular ve denetler ifadesine yer verilmektedir 

(Terzioglu ve Uslu Sahan, 2017). Bazı integratif yöntemleri uygulamak için özel eğitim 

gerekebilir (Çevik, 2013) ve hemşireler bu eğitimi aldıktan sonra bu yöntemleri uygulayabilir.  

Ayrıca integratif yöntemlerin sağlık bakımı içinde yer verilmesinde hemşireler en uygun 

profesyonel gruptur. Bu nedenle bu derlemede hemşirelik uygulamalarına dahil edilebilecek 

olan refleksoloji hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Refleksoloji  

Refleksolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte modern sağlık uygulamalarında yeniden 

gündeme gelen bu yöntem oldukça eskidir. Günümüzde Avrupa ülkelerinde bu yöntemle ilgili 

eğitim vermek amacıyla okullar açılmış ve birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Son 

yıllarda sağlık profesyonelleri olan hemşireler ve ebeler arasında da sık kullanılmaya 

başlanmıştır (Çevik, 2013). Refleksoloji, vücudun kendi kendini iyileştirme sürecini 
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hızlandırmak için (Yilmaz ve Kurt, 2021). ayaklara, ellere ve kulaklardaki refleks noktalarına 

sistematik baskı ve uyarıma dayanan bir yöntemdir ve bu refleks haritalarının vücudun her 

parçasıyla bağlantılı olduğu varsayılmaktadır. Her noktaya uygulanan basınç, bir sensör gibi 

kan ve enerji dolaşımını uyararak, gevşeme ve homeostazisi sağlar (Karatas ve Dalgic, 2021). 

(Kardan, Zarei, BahramiTaghanaki, Vagharseyyedin ve Azdaki, 2020). (Abdelmoneam, 2018). 

(Özdemir, Ovayolu ve Ovayolu, 2013). Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü de, refleksolojiyi; 

tüm salgı bezleri, organlar ve vücut bölümleri ile ilişkili olan ellerde, kulaklarda ve ayaklardaki 

refleks noktalarına elle uygulanan bir teknik olarak tanımlamıştır (Yüksel,2021). Vücuttaki 

organları yansıtan noktalar, ayaklarda daha geniş alanlara sahiptir ve bu refleks noktaları el ve 

kulaklara göre daha belirgindir. Bu nedenle refleksolojide en çok tercih edilen teknik ayak 

refleksolojisidir (Yilmaz ve Kurt, 2021). Bu yöntemin, hipofiz bezini uyararak vücutta bloke 

olmuş enerjiyi çözdüğü, vücudun kendi kendisini iyileştirme gücünü aktif hale getirdiği ve 

kişinin kendisini her bakımdan iyi hissetmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir (Yilmaz ve 

Kurt, 2021). (Kurt ve Can, 2013).  

Refleksolojinin Tarihçesi 

Refleksolojinin 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülmekte ve uzun süredir Hindistan ve 

Çin’de uygulandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca milattan önce Mısır'da 3000 yıllarında 

refleksolojiye ait dökümanlara rastlanmaktadır (Ünal, Dağdeviren,2019). (Yüksel,2021). 

(Özdemir, Ovayolu ve Ovayolu, 2013). Bu yöntem Dr. William H. Fitzgerald tarafından ortaya 

çıkarılmıştır ve Dr. Fitzgerald parmak noktalarına basınç uygulandığında omuzlar, çene, 

kulaklar, kollar ve burunda anestetik etki yarattığını farketmiştir (Yüksel, 2021). Daha sonra 

Dr. Fitzgerald tarafından ayak üzerinde fazla sayıda refleks noktaları olduğu tespit edilerek, 

beden beşer adet olmak üzere on meridyene ayrılmıştır. Meridyen bölgelerinin, bedenin o 

bölgesindeki organlarla direk bağlantısının olduğu vurgulanmıştır. Daha sonra, Eunice Ingham 

bölge terapisi teorisini ortaya atmıştır ve bu teori modern refleksolojinin temeli olarak kabul 

edilmiştir. (Çevik, 2013). Refleksoloji uygulamalarına yön veren Ingham, ayaklar üzerinde 

yoğunlaşarak, refleksolojiyi bedenin aynası olarak kabul etmiş ve uygulamalarda kullanılan 

refleksoloji haritaları Ingham tarafından geliştirilmiştir (Uysal ve Kutlutürkani, 2016). 

Refleksolojinin Etki Mekanizması 

Refleksoloji, özellikle ayaklardaki noktalara basınç uygulanarak, sinir sisteminin uyarılması ve 

bu uyarıların periferal sinir sistemi tarafından hissedilerek, mesaj oluşturulması esasına dayanır. 

Bu oluşan mesaj, afferent nöronlarla gangliona ve santral sinir sistemine iletilir. Gangliondan 

geçen mesaj da efferent nöronlarla spesifik olan organlara ve bezlere iletilerek mesaja yanıt 

oluşur (Çevik, 2013). Bu nedenle refleksoloji pasif olan bölgeleri uyararak veya aşırı aktif 
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bölgeleri sakinleştirerek, bedendeki tüm sistemlerin dengelenmesinde rol oynar (Uysal ve 

Kutlutürkani, 2016).  Refleksolojinin etki mekanizması çeşitli teorilere dayanmaktadır. 

Bunlardan ilki enerji teorisidir. Bu teoride bedende elektromanyetik alanlar arasında iletişim 

sağlandığı, enerji bloklarının meydana geldiği ve enerji akışının sağlandığı düşünülmektedir 

(Çevik, 2013). (Yüksel, 2021).  Diğer bir teori laktik asit teorisidir. Bu teoride; toksinlerin 

bulunduğu bölgelerde kristal depolarının meydana geldiği, özellikle ayaklarda laktik asidin 

mikro kristaller şeklinde biriktiği, refleksoloji ile biriken bu kristallerinin parçalandığı ve enerji 

akışının serbest hale geldiği vurgulanmaktadır (Yüksel, 2021). (Uysal ve Kutlutürkani, 2016). 

Sinir reseptörlerini algılama teorisine göre ise, ayaklar, kulaklar ve ellerdeki refleks noktalarına 

uygulanan basıncın organları etkilediği ve organlar ile bu refleks noktaları arasında ilişki 

olduğu düşünülmektedir. Refleks noktaları uygun tekniklerle uyarılarak elektrokimyasal 

mesajlar ortaya çıkarılmakta, ortaya çıkan mesajlar nöron hücreleri yardımı ile ilişkili organlara 

iletilmekte ve böylece vücutta bir gevşeme ve rahatlama sağlanmaktadır (Çevik, 2013). 

(Yüksel, 2021). Son yıllarda ortaya atılan sempatik-parasempatik teoride ise; bireyin 

rahatlamasını sağlamak ve parasempatik sinir sistemini etkilemek için sol el veya ayaktaki, 

organizmayı hızlandırmak ve sempatik sinir sistemini etkilemek için ise sağ el veya ayaktaki 

refleksoloji noktalarına basınç uygulanması gerekmektedir. Örneğin bireydeki gerginliği 

azaltmak için sol el veya ayaktaki noktalara bası uygulayarak, parasempatik sinir sistemi 

uyarılır ve bireyin gevşemesi sağlanır (Yüksel, 2021). Uygulanan tüm bu teorilerin ortak amacı; 

vücudun aynası olarak kabul edilen eller, ayaklar ve kulaklardaki refleks noktalarına yapılan 

basınç ile aktif olmayan bölgelerin uyarılması ya da aşırı aktif bölgelerin yatıştırılarak bütün 

vücut sistemlerinin dengelenmesi ve gelişen fizyopataolojik durumların ortadan 

kaldırılabilmesidir (Uysal ve Kutlutürkani, 2016). (Yüksel, 2021).  

Refleksolojinin kullanım alanları 

Refleksoloji; güvenilir, doğal, non-invaziv, uygulamasının kolay olması ve gerekli önlemler 

alındığında herhangi bir yan etkisinin olmaması nedeni ile sıklıkla tercih edilmektedir (Yüksel, 

2021). Bu yöntem, hem sağlığın korunması ve yükseltilmesinde, hem de bazı sağlık 

sorunlarının hafifletilmesinde, ayrıca doğum süresi ve sonrasında uygulanabilir (Çevik, 2013). 

(Özdemir, Ovayolu ve Ovayolu, 2013).  Çoğunlukla bel ağrısı, inme, stres, gerginlik, bulantı-

kusma, astım, nöropati, depresyon, baş ağrısı, konstipasyon, üriner sistem hastalıkları, ödem ve 

kanser ağrıları gibi birçok semptom ve hastalıklarda kullanılmaktadır. Ancak gebeliğin ilk 12 

haftası, enfeksiyonlar, derin ven trombozu, varis, maling melanom ve açık yara durumlarında 

kontrendikedir (Yüksel, 2021).  
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Refleksoloji ve Hemşirelik 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, 

refleksolojinin hemşireler tarafından uygulanabilmesi için, sadece sertifikasının olması yeterli 

görülmekteydi (Yüksel, 2021). Ancak, ilgili Yönetmelikte bu yöntemin “uygulama sertifikası” 

bulunan tabip ve diş hekimi tarafından yapılabileceği belirtilmekte ve temel eğitimi bulunan 

sağlık meslek mensuplarının ise sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olabileceği ifade 

edilmektedir (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm. Erişim Tarihi: 

20.02.2022). Oysa özellikle lisans eğitimi alan hemşirelerin sertifikalandırıldıktan sonra birçok 

alanda refleksoloji uygulaması yapabilmelerine olanak verilmeli ve böylece sağlıklı kişilerin 

sağlığını korumalarına ve hastaların sağlığının desteklenmesine fırsat tanınmalıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, Dünyada ve ülkemizde birçok hastalığın tedavisinde, farmakolojik tedaviye ek 

olarak refleksolojinin de oldukça geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Bu kapsamda 

hemşirelerin bu yöntemi uygulayabilmesi için, öncelikle yasal düzenlemelerin yapılması ve 

hemşirelerin bu konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca hizmet içi eğitim programları 

ile hemşirelerin bilgileri güncellenerek integratif yöntemler konusunda kanıta dayalı 

çalışmaların planlanması, elde edilen çalışma sonuçlarının hasta bakımına yansıtılması, bakım 

uygulamalarında bu yöntemleri kullanabilmek için gerekli eğitimlerin planlanması ve 

farkındalığın oluşturulması büyük önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Günümüzde son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların tedavi seçenekleri arasında yer 

alan böbrek transplantasyonu, yaşam kalitesini arttıran en iyi yaklaşımdır. Transplantasyon 

sonrası ise organ reddinin önlenmesi, greft sağ kalım süresinin uzatılması, yaşam kalitesinin 

arttırılması ana hedeflerdir. Ancak bu süreçte rejeksiyonun önlenmesi için kullanılan 

immünosüpresifler, primer hastalıklar, invaziv girişimler gibi nedenlerle gelişen enfeksiyonlar, 

nakil sonrası görülen ölümlerin en sık ikinci nedenidir. Özellikle üriner sistem enfeksiyonu 

başta olmak üzere, cerrahi alan enfeksiyonu ve viral enfeksiyonlara da oldukça sık 

rastlanmaktadır ve birinci yılda alıcıların %75’inde görülebilmektedir. Bu enfeksiyonlar 

mortalite ve morbidite olarak karşımıza çıkmakta ve tedavi edilmediği ya da tedavisi 

geciktirildiğinde, greft kaybına, hatta ölüme kadar gitmektedir. Bu nedenle hastalar 

transplantasyon öncesi olası enfeksiyonlar açısından değerlendirilmeli, nakil sonrası 

transplantasyon hemşireleri tarafından yakından izlenmeli, üriner kateter endikasyonu yoksa 

ameliyattan 24 saat sonra kateter çıkarılmalı, diürezi yeterli ise sıvı alımı arttırılmalı, hasta 

cerrahi alan enfeksiyonlar açısından değerlendirilmeli ve taburcu olmadan önce bu 

komplikasyonlar açısından bilgilendirilmelidir. Özellikle taburculuk eğitiminde; 

enfeksiyonlardan korunma, tekrarın önlenmesi, erken tanı ve tedavi için belirti ve bulguların 

neler olduğuna ilişkin kapsamlı açıklama yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Anahtar Kelime: Böbrek Transplantasyonu, Enfeksiyon, Eğitim, Hemşire  
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INFECTIONS THAT CAN DEVELOP AFTER RENAL TRANSPLANTATION AND 

NURSING CARE 

 

 

ABSTRAC 

Kidney transplantation, which is among the treatment options for patients diagnosed with end-

stage renal disease, is the best approach to increase the quality of life. After transplantation, the 

main goals are to prevent organ rejection, prolong graft survival, and improve quality of life. 

However, infections caused by immunosuppressives used to prevent rejection, primary 

diseases, and invasive procedures in this process are the second most common cause of death 

after transplantation. Surgical site infection and viral infections, especially urinary system 

infection, are also quite common and can be seen in 75% of recipients in the first year. These 

infections appear as mortality and morbidity, and when left untreated or delayed, they lead to 

graft loss and even death. Therefore, patients should be evaluated for possible infections before 

transplantation, followed closely by transplantation nurses after transplantation, if there is no 

urinary catheter indication, the catheter should be removed 24 hours after the operation, fluid 

intake should be increased if diuresis is sufficient, the patient should be evaluated for infections 

in the surgical site and informed about these complications before discharge. Especially in 

discharge training; Care should be taken to provide a comprehensive explanation of what the 

signs and symptoms are for prevention of infections, prevention of recurrence, early diagnosis 

and treatment. 

Keywords: Kidney Transplantation, Infection, Education, Nurse 
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GİRİŞ 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı problemi olan kronik böbrek 

yetmezliği (KBY), böbrek fonksiyonlarının farklı nedenlerle progresif ve irreversible kaybı 

olarak tanımlanmaktadır. Glomerül Filtrasyon Hızı (GFH) 15 ml/dakikanın altına düştüğünde 

ise son dönem böbrek yetmezliğinden (SDBY) söz edilir ve bu durumda hastalara renal 

replasman tedavileri (RRT) uygulanır (Çoban, Yıldız, Bozkaya, Derici, Ünlü, Çelik, Sifil, 

Çavdar ve Çamsarı, 2016). Bu tedavilerden biri olan böbrek transplantasyonu, yaşam kalitesini 

arttıran en iyi yöntemdir (Aldemir ve Gurkan, 2018). Bu yöntem; evre beş böbrek yetmezliği 

olan hastalara, canlıdan ya da kadavradan alınan organın nakledilmesi işlemidir. 

Transplantasyon için herhangi bir engeli olmayan hasta, organ bekleme listesine kaydolur veya 

kadavradan ya da canlıdan nakil işlemi gerçekleştirilir (Köken ve Sezer, 2018). 

Transplantasyon sonrası organ reddinin önlenmesi, greft sağ kalım süresinin uzatılması, yaşam 

kalitesinin arttırılması ana hedeflerdir (Aldemir ve Gurkan, 2018). Ancak bu süreçte 

rejeksiyonun önlenmesi için kullanılan immünosüpresifler, primer hastalıklar, invaziv 

girişimler gibi nedenlerle gelişen enfeksiyonlar, nakil sonrası görülen ölümlerin en sık ikinci 

nedenidir (Ceylan, 2018). Özellikle üriner sistem enfeksiyonu başta olmak üzere, cerrahi alan 

enfeksiyonu ve viral enfeksiyonlara oldukça sık rastlanmaktadır (Adamska, Karczewski, 

Cichańska, Więckowska, Małkiewicz, Mahadea and Stronka, 2015). Bu enfeksiyonlar tedavi 

edilmediği ya da tedavisi geciktirildiği taktirde greft kaybına kadar gitmektedir 

(file:///C:/Users/novayolu/Downloads/R3_Cauti_HAPpdf.pdf, Erişim Tarihi: 13.02.2022).  

Nakil sonrası uygulanması gereken hemşirelik süreci, bakımın sistematik olarak ilerlemesini, 

bakım sonuçlarını değerlendirilmesini ve dolayısıyla bakımın sürekliliğini sağlayarak 

enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı olur (Koken, Karahan, Tuncbilek ve Celik, 2019). Bu 

amaçla hastalar transplantasyon öncesi olası enfeksiyonlar açısından değerlendirilmeli, nakil 

sonrası transplantasyon hemşireleri tarafından yakından izlenmelidir. 

(file:///C:/Users/novayolu/Downloads/R3_Cauti_HAPpdf.pdf, Erişim Tarihi: 13.02.2022),  

Böbrek transplantasyonu sonrasında hastalarda sıklıkla bakteriyal, viral ve fungal etkenler 

nedeniyle solunum sistemi, üriner sistem veya insizyon bölgesinde enfeksiyonlar görülebilir. 

Solunum sistemine ait enfeksiyonları önlemek için erken mobilizsayon, solunum ve öksürük 

egzersizlerinin yaptırılması, insizyon yeri enfeksiyonlarından korunmak için ise aseptik 

tekniklere uygun şekilde bakım verilmesi gerekmektedir (Köken ve Sezer, 2018). Oldukça sık 

görülen bir diğer enfeksiyon üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE)’dır. Görülme sıklığı %35 olup, 

tüm enfeksiyon komplikasyonlarının %40-%50’sini oluşturur (Aldemir ve Gurkan, 2018). 

Hastaların ilk aylarda daha yoğun olarak aldıkları immünosüpresif tedavilerden dolayı nakilden 
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sonraki erken dönemde daha sık görülür (Alçelik, Bicik ve Çalışkan, 2010). Bu gelişen 

enfeksiyonlar greft kaybına neden olabilir. Ayrıca tekrarlayan ÜSE ve sepsis en önemli 

mortalite ve morbidite nedenini oluşturmaktadır. Kadınlarda, yaşlı hastalarda, kadavradan 

yapılan nakillerde, ürolojik sebeplerden dolayı böbrek yetmezliği gelişen hastalarda, 

tekrarlayan ÜSE ve uzun süre uygulana üriner kataterizasyonda, ÜSE daha sık görülmektedir 

(Aldemir ve Gurkan, 2018). ÜSE’yi önlemek için kataterin bakımı düzenli yapılmalı, üriner 

kateter endikasyonu yoksa ameliyattan 24 saat sonra kateter çıkarılmalı 

(file:///C:/Users/novayolu/Downloads/R3_Cauti_HAPpdf.pdf, Erişim Tarihi: 13.02.2022), 

ziyaretçi kısıtlanmalı, enfeksiyon belirti ve bulguları erken tespit edilmeli (Köken ve 

Sezer, 2018). diürezi yeterli ise sıvı alımı arttırılmalı ve taburcu olmadan önce hastalar bu 

komplikasyonlar açısından bilgilendirilmelidir. Verilecek taburculuk eğitiminde 

enfeksiyonlardan korunma, tekrarının önlemesi, erken tanı ve tedavi için belirti ve bulguların 

neler olduğuna ilişkin kapsamlı hasta eğitimi yapılması hemşirenin bakım sorumluluğu ve 

öncelliklerindendir (Aldemir ve Gurkan, 2018). 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak renal transplantasyon sonrası hastalarda ilk yıllarda özellikle üriner sistem 

enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar sık görüldüğünden dikkatli olunmalıdır. 

Transplantasyon sonrası enfeksiyon geçirme öyküsü var ise tekrarlama riski açısından mutlaka 

değerlendirilmeli ve hemşire enfeksiyon belirtilerini bilmeli ve bu konuda hasta ve ailesine 

gerekli eğitimi vermelidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada 2020 yılında Mersin ilinden toplanmış olan çeti Prosopis farcta bitkisi 

kullanılmıştır. Toplanan bitkiler laboratuvar koşullarında kurutulduktan sonra %1, %3 ve %5 

oranlarında ethanol, methanol ve ekstraktı elde edilmiştir. Bu ekstraktların kırmızı köklü tilki 

kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) ve yabani hardal (Sinapis arvensis L.)  tohumlarının 

çimlenmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemeler tesadüf parselleri deneme deseninde 4 

tekerrürlü olarak içerisine iki kat kurutma kâğıdı yerleştirilmiş 9 cm’lik petri kapları ile 

yürütülmüştür. İki kez tekrarlanan denemeler laboratuvar koşullarında yürütülmüş, 15 günün 

sonunda petrilerdeki tohumların çimlenme yüzdeleri hesaplanmıştır. Uygulamalar sonrasında 

çetinin %1 su dozunda Sinapis arvensis yabancı otunun tüm tohumları çimlenirken Amaranthus 

retroflexus’ta çimlenme oranı %70 olarak belirlenmiştir. Çeti %5 dozunda ise Amaranthus 

retroflexus’ta çimlenme oranı %50 ye gerilemiştir. Çeti ethanol %1, %3 ve %5 dozlarında ise 

Sinapis arvensis’in tohum çimlenme oranı sırasıyla %100, %62 ve %37 olarak saptanmıştır. 

Çeti methanol dozlarında da tüm yabancı otlarda benzer sonuçlar alınmış en yüksek çimlenme 

oranları %’lik dozda Amaranthus retroflexus’ta %67, Sinapis arvensis’te %73 olmuştur. Doz 

arttıkça çimlenme oranı azalmıştır. Çeti bitkisi içerisinde bulunan bazı sekonder metobolitlerin 

methanol içerisinde daha rahat bir şekilde çözülebildiği yapılan bu çalışmada ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çeti, bitki ekstraktı, tilki kuyruğu, yabani hardal, tohum çimlenmesi. 
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THE EFFECT OF ETHANOL, METHANOL AND WATER EXTRACTS OF SYRIAN 

MESQUITE [Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Mac.] ON SEED GERMINATION OF 

SOME WEED SPECIES 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the Syrian mesquite [Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Mac]  plant collected 

from Mersin in 2020 was used. The collected mesquite plants were dried under laboratory 

conditions and then ethanol, methanol and extract were prepared at the rates of 1%, 3% and 

5%. The effects of these extracts on the germination of red rooted foxtail (Amaranthus 

retroflexus L.) and wild mustard (Sinapis arvensis L.) seeds were investigated. The experiments 

were carried out in a randomized block design with 4 replicates, in 9 cm petri dishes with two 

layers of filter paper. The experiments, repeated twice, were carried out under laboratory 

conditions, and the germination percentage of the seeds in the petri dishes was calculated at the 

end of 15 days. All seeds of Sinapis arvensis weed were germinated at 1% water dose of the 

extract, while the germination rate was determined as 70% in Amaranthus retroflexus. At the 

dose of 5%, the germination rate of Amaranthus decreased to 50%. Seed germination rate of 

Sinapis arvensis at 1%, 3% and 5% doses of ethanol extract was determined as 100%, 62% and 

37%, respectively. Similar results were obtained in all weeds at methanol doses, and the highest 

germination rates were 67% in Amaranthus and 73% in Sinapis at 1% dose. As the dose 

increased, the germination rate decreased. It has been demonstrated in this study that some 

secondary metabolites in the Syrian mesquite plant can be decomposed more easily in methanol. 

Keywords: Syrian mesquite, plant extract, red rooted foxtail, wild mustard, seed germination 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu varolduğu andan bugüne besilenmeye ihtiyaç duymuştur. Toplayacılık ile başlayan 

bu dönem zaman ile yetiştiricilik ile devam etmiş ve günümüzde modern tarımsal üretime 

gelinmiştir. Her nekadar teknolojik gelişmeler olsada üretilen bu besinlere çeşitli faktörler ortak 

olmakta ve hatta üretimin tamamının kaybına neden olmaktadır. Özellikle bununla alakalı 

olarak bitkisel üretimge görülen hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar besinlerimize direk ve 

dolaylı bir şekilde ortak olmaktadırlar. Yabancı otlar, doğrudan ve dolaylı olarak mahsul 

kayıplarına yol açmakla birlikte kültür bitkilerinde su, ışık ve besin maddeleri için mücadeleye 

girmektedir. Ayrıca birçok yabancı ot türü hastalıklar ve böcekler için iyi birer konukçu 

durumundadır. Toplayacılık ile başlayan bu dönem zaman ile yetiştiricilik ile devam etmiş ve 

günümüzde modern tarımsal üretime gelinmiştir. Her nekadar teknolojik gelişmeler olsada 

üretilen bu besinlere çeşitli faktörler ortak olmakta ve hatta üretimin tamamının kaybına neden 

olmaktadır. 

Bazı bitkilerin kök, yaprak çiçek ve meyveleri gibi kısımlarında bitkilerin büyümesini 

engelleyenmaddeler salgılanmaktadır (Putam, 1994; Zeng, 2014; Özbay, 2018). Bitkilerden 

salgılanan bu maddeler diğer bitkilerin çimlenmesini engellelediği gibi büyümesinide 

engelleyebildiği bilinmektedir (Fateh ve ark., 2012). Bitkilerin salgıladığı bu maddelere 

allelokimyasallar denilmektedir ve bu duruma allelopati denilmektedir (Rice, 1984; Khalid ve 

Shad, 1991; Callaway, 2002). Günmüzde allelopati ile alakalı bir çok çalışma yapılmaktadır 

(Özbay, 2018).  Bunlara örnek olarak, Uygur ve ark. (1991), Çukurova bölgesinde yapmış 

oldukları bir çalışmada Antep turpunun (Raphanus sativus), kanyaş (Sorghum halepense) 

üzerinde allelopatik etkisine bakmışlardır. Yapılan çalışma sonucunda antep turbundan elde 

edilen ekstraktların kanyaş mücadelesinde başarılı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kadıoğlu ve 

ark. (2005) yapmış oldukları başka bir çalışmada ise farklı yabancı otlardan elde edilen 

ekstraktların 11 farklı kültür bitkisi üzerinde allelopatik etkisinin olduğu ve sebzelerin 

çimlenmesini azalttığı sonucunu ortaya koymuşlardır.  

Çeti bitkisinin farklı miktarlarda allelopatik etkiye sahip olduğu yapılan farklı çalışmalar ile 

ortaya konulmaktadır. Saad ve ark. (2017), yapmış oldukları bir çalışmada Çeti bitkisinin n-

heksan ekstraktının bileşikleri GS/MS analizi yapılarak tanımlanmıştır. Yapılan GS/MS analizi 

sonucunda 26 farklı etken maddenin çeti bitkisi içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile özellikle Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sorun olan Çeti 

bitkisinin ethanol, methanol ve su gibi farklı çözücülerin Yabani Hardal ve Kırmızı Köklü 

Horoz İbiği bitkisinin çimlenmesi laboratuvar koşullarında kontrol edilmiştir. 
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MATERYAL METHOD 

Bitkisel Materyalin Temini 

Çalışmanın ana materalini Mersin ilinden toplanmış olan Çeti bitkisi tohumları oluşturmaktadır. 

Toplanan Çeti bitkisinin meyvelerinden tohumları ayıklanmak sureti ile ayıklanmıştır. Bitkinin 

ayıklanmış olan meyveleri daha sonra oda sıcaklığında gölgede kurutmaya alınmıştır. 

Kurutulan bu meyveler öğütücüden geçirilerek ekstraktları hazırlanana kadar cam kavanozlara 

konularak karanlık bir ortama alınmıştır. Ayrıca çalışma sırasında tarım alanlarında yoğun 

olarak görülen Kırmızı Köklü Horoz İbiği ve Yabani Hardal bitkileri tohumları kullanılmıştır. 

Araziden toplanmış olan tohumlar laboratuvar ortamında çeşitli eleklerden geçirilerek 

içerisindeki artık maddelerden arındırılması sağlanmıştır. 

Bitkisel Ekstraktların Hazırlanması 

Öğütülmüş olan Çeti bitkisi meyvelerinden 100’er gram tartılarak 1 litrelik erlenlere alınmıştır. 

Öğütülmüş olan bitkisel örneklerin üzerine örtecek kadar bir gruba %96 saflıkta ethanol, başka 

bir gruba ise %96 saflıkta methanol ilavesi yapılmıştır. Laboratuvar koşullarında oda 

sıcaklığında (24±2 °C) orbital çalkalayıcıya alınmıştır. Orbital çalkalıyıcı içerisinde 120 rpm 

devirde 72 saat boyunca bekletilen ekstrakt örnekleri daha sonra buradan alınmışlardır. 

Hazırlanmış karışım öncelikle ince bir filtreden süzülmek suretiyle katı materyalden 

uzaklaştırılmış devamında ise whatman filtre kağıtlarından süzülerek saf karışım elde 

edilmiştir. Elde edilen ekstrakt içerisinden alkol 40°C’de buharlaştırılarak uzaklaşması 

sağlanmıştır (Şin ve ark., 2017). 

Çeti bitkisi için su ekstraktları için ise yine kurutulmuş olan meyveler %10’luk ana stok 

oluşturacak şekilde 120 rpm devirde orbital çalkalıyıcı içeriisnde 72 saat bekletilerek 

hazırlanmıştır. Hazırlanan ekstrakt 72 saat sonunda whatman filitre kağıtlarından süzülmek 

süretiyle içerdiği katı partiküllerden arındırılması sağlanmıştır. 

Her üç hazırlanmış olan ana stok ekstrakt için %1, 3 ve 5’lik doz ayarlamaları yapılarak 

denemeye hazır hale getirilmiştir.  

Denemenin kurulması ve Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü ve iki tekrarlı olarak kurulmuş 

olu deneme sırasında 9 cm çaplı cam petriler kullanılmıştır.  Deneme sırasında herbir petri 

içerisine 6 ml’lik hazırlanmış olan ekstrakt ilavesi yapılmış olup 15 gün boyunca çalışma 

günlük olarak takip edilmiştir. 15 gün sonunda bitkilerin çimlenme oranları ile kök ve sürgün 

boylarının ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS (v. 16) paket program ile TUKEY 

testine tabi tutularak analizi yapılmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışma sırasında ülkemizde tarımsal alanlarda önemli yabancı otlardan olan Kırmızı Köklü 

Horoz İbiği ve Yabani Hardal tohumları ile, allelopatik etkisinin bilindiği Çeti bitkisinin 

meyvesinden elde edilen su, ethanol ve methanol ekstraktları oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Yabani Hardal (Sinapis arvensis) bitkisinin tohum çimlenmesi üzerine farklı çeti ekstraktlarının etkisi 

 

Şekil 1 incelendiği zaman en çimlenmeyi durdurma bakımından en etkili ekstraktın Ethanol ile 

hazırlanmış olan %5’lik ekstrakt olduğu gözükmektedir. Yine bunu Methanol %5’lik ekstrakt 

takip etmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusundaçeti bitkisinin su ekstraktlarının alkol 

ekstratlarına gore etkisiz kaldığı gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil 2. Kırmızı Köklü Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) bitkisinin tohum çimlenmesi üzerine farklı çeti 

ekstraktlarının etkisi 

 

Şekil 2 incelendiği zaman Kırmızı Köklü Horoz İbiği bitkisi çimlenme oranlarında ise en çok 

engellemenin Methanolden elde edilen çeti ekstraktının %5’lik dozunda sonuç elde edilmiştir. 

İstatistiksel olarak ise Ethanol %5’lik ekstrakt ilebenzer sonuç alınmıştır. Kırmızı Köklü Horoz 
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İbiği bitkisinde Yabani hardal bitkisine göre su ekstraktlarında daha etkili sonuç alındığı Şekil 

2’de görülmektedir. Bu sonuç ile Çeti ekstraktlarını farklı bitkilerde çimlenme üzerine farklı 

etkilerinin olduğu görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3. Yabani Hardal (Sinapis arvensis) bitkisinin kök uzunluğu üzerine farklı çeti ekstraktlarının etkisi 

 

 
Şekil 4. Yabani Hardal (Sinapis arvensis) bitkisinin sürgün uzunluğu üzerine farklı çeti ekstraktlarının etkisi 
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Şekil 3 ve 4’te ise Yabani hardal bitkisinin kök ve sürgün gelişimi üzerine Çeti bitkisi 

ekstratlarının etkisi gözükmektedir. Yapılan Bu çalışma sırasında ethanol ve methanol 

ekstraktlarının %5’lik dozlarının su ekstrraktına göre daha başarılı sonuçlar verdiği 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Kırmızı Köklü Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) bitkisinin kök uzunluğu üzerine farklı çeti 

ekstraktlarının etkisi 

 

 
Şekil 6. Kırmızı Köklü Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus) bitkisinin sürgün uzunluğu üzerine farklı çeti 

ekstraktlarının etkisi 
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Şekil 5 ve Şekil 6 incelendiği zaman ise Kırmızı Köklü Horoz İbiği bitkisinde Çeti bitkisinin 

meyve ekstaktlarında methanol’den elde edilen ekstraktlarında daha etkili sonuçlar temin 

edilmiştir. Kök ve sürgün gelişimi üzerinde su ektraktlarının önemli bir etkisinin olmadığı 

yapılan bu çalışma görülmüştür. 

Özbay, 2018’e göre ebegümeci, rezene, kırmızı yonca, hardal, sedef otu, dereotu, meyan ve 

kimyon gibi bitkilerden elde edilen su ekstraktlarının biberde çimlenme ve fide gelişimi üzerine 

etkilerini araştırmıştır. Yaptıkları çalışmalar sonucunda bitkilerden elde edilen su 

ekstraktlarının çimlenme ve gelişimi üzerine alelopatik etkisinin olduğu sonucunu ortayya 

koymuşlardır. Ayrıca yapmış oldukları çalışma ile allelopatik etki ve oranın bitki türü ve 

konsantrasyona bağlı olarak değiştiğini bildirmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile çeti 

bitkisinin farklı konsantrasyonlarda çimlenmeye etki ettiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Yılar ve ark., 2014 yılında yapmış oldukları çalışmaya göre kaldırık (Trachystemon orientalis 

(L.) G. DON) bitkisinden elde edilen kök, yaprak ve çiçeklerinden elde edilen su ekstraktlarının 

%0, 1, 5, 10 ve’lik konsantrasyonlarında Abutilon theophrasti ve Lepidium sativum 

tohumlarının çimlenme ve gelişme parametrelerinde azalmaya neden olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Buna karşın yapmış oldukları konukçuya özelleşme testlerinde hazırlanmış olan 

yaprak su ekstraktlarının 10 farklı kültür bitkisinde fitotoksik etki tespit edememişlerdir. 

Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda çeti meyvesi su ekstraktında özellikle düşük dozlarda 

önemli oranda bir etki gözükmezken doz yükselmesi sonucunda bazı fitotoksik etkilerin 

olamaya başladığı görülmektedir. Ayrıca çalışmada elde edilen veriler göstermektedir ki alkol 

ekstaktları su ekstraktlarına göre daha güçlü bir herbisidal etkiye sahiptir. Kadıoğlu ve ark. 

(2005)’nın yapmış olduğu başka bir çalışmada ise farklı yabancı ot ekstraktlarının 11 farklı 

kültür bitkisinde tohum çimlenmesini azalttığını tespit etmişlerdir. Yine yapılan başka bir 

çalışmada ise Chromolaena odorata bikisinin yapraklarından hazırlanmış olan su ekstraktının 

düşük oranlarda  (1 g taze yaprak /40 ml su) bile domates bitki gelişimini önemli bir şekilde 

engellediği bildirilmektedir  (Onwugbuta-Enyi 2001). 

SONUÇ 

Günümüzde pestisit kullanımının artması, insan ve çevre üzerindeki etkisi ve kalıntı sorunları 

araştırmacıları alternatif yönetim yöntemleri kullanmaya yöneltmektedir. Bu çalışmada çeti 

bitkisinin allelopatik etkisinin farklı ekstrakt hazırlama yöntemleri ile ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeti bitkisinin ethanol %5'lik dozunun sinapis 

arvensiste çimlenmeye ve sürgün uzunluğuna olumsuz etkilerinin daha yoğun olduğu buna 

karşılık hazırlanan diğer ekstraktlarda bu durum daha az olmuştur. Sinapis arvensis'te kök 

uzunluğuna methanol ekstraktında tespit edilmiştir. Amaranthus retroflexus'a karşı kök ve 
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sürgün uzunluğuna karşı en yüksek etkiyi metanol ekstraktının gösterdiği görülmüştür. Yapılan 

bu çalışma ile ayrıca çeti bitkisinin farklı ekstraktlarının farklı çözücüler içerisinde 

etkinliklerinde bitki bazında değiştiği tespit edilmiştir. Kimyasal madde kullanımının 

azaltılmaya çalışıldığı günümüz koşullarında yapılan bu ve benzeri çalışmalar yeni çalışmalara 

rehberlik etmesi bakımından önem arz etmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada alınan 

sonuçların sera ve arazi denemelerine alınarak detaylandırılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde gelişmiş endüstriyel ürünlerin hemen hemen hepsinde düz ya da geleneksel 

eğrilerle oluşturulan yüzeyler yerine serbest şekilli yüzeyler kullanılmaktadır. Serbest şekilli 

yüzey kullanımı tasarımcıya sistem performansını artıran, yenilikçi, esnek ve üretilebilir yüzey 

tasarımı imkanı sunmaktadır. Bu nedenle bu yüzeyler, havacılık, astronomi, otomotiv 

endüstrisinde, tıbbi cihazlarda, optik, spor ve sağlık malzemelerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Serbest şekilli yüzeylere sahip farklı endüstrilerde kullanılan farklı ürünlerin 

yüzeyine korozyon, aşınma dayanımını artırmak, biyouyumluluğunu artırmak, optik 

performansını artırmak gibi çeşitli amaçlarla ince film kaplamalar yapılmaktadır. Bu 

kaplamaların karakterizasyon deneyleri ise genellikle düz yüzeye sahip aynı malzeme üzerine 

biriktirilen ince filmlerde gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucunda, özellikle tribolojik 

uygulamalarda kullanılan serbest şekilli yüzeylere sahip yüzeyi kaplanmış ürünlerin kullanım 

ömürleri deneysel çalışmalar sonucunda öngörülen kullanım ömürlerinden farklı olmaktadır. 

Bu çalışmada B-spline eğri uydurma yöntemi kullanılarak tasarlanan serbest şekilli yüzeye 

sahip Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyine PVD yöntemle Ti/TiN/TiC/TiCN/TaN kaplama 

mimarisine sahip çok tabakalı ince filmler biriktirilmiştir. Yüzeyi kaplanmış ve kaplanılmamış 

serbest şekilli Ti13Nb13Zr alaşımı numuneler, karşıt malzeme olarak UHMWPE bileşen 

kullanılarak torna tezgahında özel olarak geliştrilen aşınma deneyi sisteminde simüle edilmiş 

vücut sıvısı ortamında aşınma deneyine tabi tutulmuştur. Aşınma deneyleri toplam 5 milyon 

çevrimde gerçekleştirilmiştir. Deneyler esnasında her bir milyon çevrimde UHMWPE 

bileşende meydana gelen kütle kayıbı hassas terazi kullanılarak ölçülmüştür. Serbest şekilli 

numune yüzeylerinde meydana gelen aşınmanın karakterizasyonu için optik mikroskop ve 

SEM incelemeleri yapılmıştır. Yüzeyi kaplanmamış numuneyle karşılıklı çalışan UHMWPE 

bileşende 5 milyon çevrim sonunda toplam 15,45 mg kütle kayıbı meydana geldiği, yüzeyi 

kaplanmış olan numunede ise bu kayıbın 6,75 mg olduğu tespit edilmiştir. Yüzeyi çok tabakalı 

kaplanmış numune yüzeyinde meydana gelen aşınmanın yüzeyin tepe noktalarında abrasif, 

kenarlara yakın bölgelerde ise adhezif olmak üzere farklı bölgelerinde farklı karakterde olduğu 

anlaşılmıştır. Kaplama tabakalarında meydana gelen delaminasyon hasarının hangi tabakalarda 

meydana geldiğinin anlaşılması için gerçekleştirilen EDX analizleri sonucunda tabaka 

delaminasyonu hasarının TaN tabakasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Delaminasyona 

uğrayan toplam tabaka miktarı İmage Focus programında çok noktalı poligon yöntemiyle 

hesaplanılmış ve toplam kaplama yüzey alanının %8.73’ünde meydana geldiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest şekilli yüzey, Ti13Nb13Zr, Çok tabakalı kaplama, Aşınma 
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INVESTIGATION OF THE WEAR PROPERTIES OF FREE-FORM SHAPED 

Ti13Nb13Zr ALLOY COATED WITH MULTILAYER Ti/TiN/TiC/TiCN/TaN THIN 

FILMS 

 

 

ABSTRACT 

Today, almost all advanced industrial products use free-form surfaces instead of flat or 

traditional curved surfaces. The use of free-form surfaces offers the designer the opportunity to 

design innovative, flexible and manufacturable surfaces that increase system performance. 

Therefore, these surfaces are widely used in aerospace, astronomy, automotive industry, 

medical devices, optics, sports and health equipment. Thin film coatings are applied on the 

surfaces of different products used in different industries with free-form surfaces for various 

purposes such as increasing corrosion and abrasion resistance, increasing biocompatibility, and 

increasing optical performance. The characterization experiments of these coatings are 

generally carried out on thin films deposited on the same material with a flat surface. As a 

result, the service life of surface-coated products with free-form surfaces, especially used in 

tribological applications, differ from the expected lifetimes determined from experimental 

studies. In this study, multilayer thin films with Ti/TiN/TiC/TiCN/TaN coating architecture 

were deposited on the Ti13Nb13Zr alloy surface with a free-form surface designed using the 

B-spline curve fitting method. The surface-coated and uncoated free-form Ti13Nb13Zr alloy 

samples were subjected to the wear test in simulated body fluid environment by using a 

specially developed abrasion test system on the lathe using the UHMWPE component as the 

counter material. During the experiments, the mass loss of the UHMWPE component was 

measured per million cycles using a precision balance. Optical microscope and SEM 

examinations were carried out for the characterization of the wear on the free-form sample 

surfaces. It was determined that a total mass loss of 15.45 mg occurred at the end of 5 million 

cycles in the UHMWPE component working with the uncoated sample, while this loss was 6.75 

mg in the UHMWPE component working with the coated sample. It has been understood that 

the wear on the surface of the multilayer coated sample surface has different characteristics in 

different parts of the surface, being abrasive at the peaks and adhesive near the edges. As a 

result of the EDX analyzes carried out to understand in which layers the delamination damage 

occurred in the coating layers, it was determined that the layer delamination damage occurred 

in the TaN layer. The total amount of delamination layer was calculated with the multi-point 

polygon method in the Image Focus program and it was determined that it occurred in 8.73% 

of the total coating surface area. 

Keywords: Free-form surface, Ti13Nb13Zr, Multilayer coating, Wear 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde gelişmiş endüstriyel ürünlerin hemen hemen hepsinde düz ya da geleneksel 

eğrilerle oluşturulan yüzeyler yerine serbest şekilli yüzeyler kullanılmaktadır [1]. Serbest şekilli 

yüzey kullanımı tasarımcıya sistem performansını artıran, yenilikçi, esnek ve üretilebilir yüzey 

tasarımı imkanı sunmaktadır. Bu nedenle bu yüzeyler, havacılık, astronomi, otomotiv 

endüstrisinde, tıbbi cihazlarda, optik, spor ve sağlık malzemelerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır [2-4]. Serbest şekilli yüzeylere sahip farklı endüstrilerde kullanılan farklı 

ürünlerin yüzeyine korozyon, aşınma dayanımını artırmak, biyouyumluluğunu artırmak, optik 

performansını artırmak gibi çeşitli amaçlarla ince film kaplamalar yapılmaktadır [5-8]. Bu 

kaplamaların karakterizasyon deneyleri ise genellikle düz yüzeye sahip aynı malzeme üzerine 

biriktirilen ince filmlerde gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucunda, özellikle tribolojik 

uygulamalarda kullanılan serbest şekilli yüzeylere sahip yüzeyi kaplanmış ürünlerin kullanım 

ömürleri deneysel çalışmalar sonucunda öngörülen kullanım ömürlerinden farklı olmaktadır.  

Serbest şekilli yüzeylere sahip malzemeler üzerine biriktirilen ince filmlerin karakterizasyonu 

ve mekanik özellikleriyle ilgili literatürde az sayıda çalışma olduğu ve bu çalışmaların büyük 

çoğunluğunun düz yüzeyler üzerine eğrisel ince filmler (kiral ve sculptured) biriktirilmesi 

çalışmaları olduğu görülmüştür [9-17]. Kvasnicka ve arkadaşları 30° kenar eğimine sahipkesici 

bıçakların kenarlarına farklı radyuslar verip, ardından PVD yöntemle 1.8-2.5 µm arasında 

değişen kalınlıklarda TiN ince filmlerle kaplamışlardır. Yaptıkları karakterizasyon deneyleri 

sonucunda; 5-10 µm aralığında çok düşük radyus değerlerinin olduğu bölgelerde kaplama 

başarısızlığı, diğer bölgelerde ise kaplama morfolojisinin değişen radyus değerleriyle 

farklılıklar gösterdiğini tespit etmişlerdir [18]. Liu vd. ise eğrisel yüzeye sahip CSMX4Ni süper 

alaşımı numune yüzeyini üç farklı ara tabakaya sahip en üst tabakada ytteria takviyeli zirkonya 

ile kaplamış, farklı eğriselliğe sahip 7 noktada morfolojik analizler yapmışlardır. Analizler 

sonucunda yüzeyin farklı noktalarında kaplama kalınlık ve morfolojisinin farklılık gösterdiğini 

bildirmişlerdir [19]. Hirata vd. DLC (Elmas benzeri karbon) ince filmleri çukur geometrisine 

sahip altlıklar üzerine plazma iyon implantasyonuyla (PII) yöntemiyle kaplamışlardır.  

Karakterizasyon deneyleri sonucunda film kalınlıklarının çukurun tepe noktasında en yüksek 

değeri aldığını, en düşük kalınlık değerini ise çukurun iç duvarında aldığını tespit etmişlerdir 

[20]. Reyna vd. biyomedikal alanda ortopedik eklem implantları uygulamalarında yaygın 

kullanımı olan CoCrMo alaşımı femoral diz implantı bileşeni yüzeyini PVD yöntemle çok 

tabakalı olarak kaplamışlar, diz aşınma simülatöründe simüle edilmiş vücut sıvısı içerisinde 

aşınma deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaları sonucunda, yüzeyi çok tabakalı kaplanmış 

alaşımın, kaplanmamış CoCrMo alaşımı diz implantına kıyasla 3 kat daha yüksek aşınma 
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dayanımı gösterdiğini ve metal iyon salınımı seviyelerinin yüksek oranda indirgendiğini 

bildirmişlerdir [21]. 

Bu çalışmada B-spline eğri uydurma yöntemi kullanılarak tasarlanan serbest şekilli yüzeye 

sahip Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyine PVD yöntemle Ti/TiN/TiC/TiCN/TaN kaplama 

mimarisine sahip çok tabakalı ince filmler biriktirilmiştir. Yüzeyi kaplanmamış ve kaplanmış 

numuneler aşınma deneyine tabi tutularak aşınma özellikleri ve kaplamaların aşınma 

özelliklerinin yüzey eğrisilleğiyle ilişkisi incelenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOT 

Deneysel çalışmada kullanılan serbest şekilli numunelerin yüzey modellenmesinde Bspline eğri 

uydurma yöntemi kullanıldı. Kullanılan Bspline eğrisi 2. dereceden bir fonksiyon olup, kontrol 

noktası eğrilik yarıçapı 14 olarak belirlendi. Eğri uydurmada kullanılan knotlar rastgele seçilip, 

baz fonksiyonlarının hesaplanılması MATLAB programında program yazılarak 

gerçekleştirildi. Eğrinin oluşturulmasında kullanılan knot değerleri Tablo 1’de, kontrol 

noktaları Tablo 2’ de verilmiştir.  Eğrinin programda çizdirilmesinden sonra bilgisayar destekli 

tasarım programı kullanılarak eğrinin katı modeli oluşturulmuştur ve bu model Şekil 1’ de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Eğri Uydurmada Kullanılan Knot Değerleri 

Knot t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 

Değeri 1 3 5 7 9 11 13 

 
Tablo 2. Eğri Uydurmada Kullanılan Kontrol Noktaları 

Eğri Kontrol Noktaları 

R14 B0(20,20) B1(25,30) B2(45,30) B3(70,20) 

 

 
Şekil 1. Serbest Şekilli Numunenin CAD Programında Tasarlanmış Katı Modeli 
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Çalışmada altlık malzeme olarak kullanılan Ti13Nb13Zr alaşımı malzeme 1 metre boyunda 20 

mm çapında çubuk şeklinde, Baoji Future Titanium Company (Çin) şirketinden ticari olarak 

olarak temin edildi. Numuneler lazer kesim yöntemiyle 6 mm kalınlığında kesildikten sonra, 

lazer kesim sırasında yüksek ısıdan etkilenen bölgenin giderilmesi için kaba zımparalama 

işlemi yapıldı. Serbest şekili numunelerin üretiminin hidrolik preste yapılabilmesi amacıyla, 

SOLIDWORKS programında tasarlanan dişi ve erkek kalıplar 5 eksenli CNC tezgahında AISI 

1040 çeliği kalıp malzemesi kullanılarak imal edildi. 6 mm kalınlığında kesilmiş olan 

Ti13Nb13Zr alaşımı numuneler sıcaklık ve zaman kontrollü ısıl işlem fırınında 200 °C ‘ ye 10 

dakikada çıkarak ve bu sıcaklıkta 10 dakika bekletilerek ısıl işleme tabi tutulduktan sonra 

hidrolik prese yerleştirildi. Daha sonra 860 MPa hesaplanmış basınç altında serbest şekilli 

numunelerin imalatı tamamlandı. PVD yöntemle yapılan kaplama uygulamalarında altlık 

malzemelerin yüzey pürüzlülüklerinin oldukça düşük olması gerekmektedir. Bu nedenle 

numunelerin yüzeyleri imalat sonrası polisajda ayna benzeri formuna getirildikten sonra ultra 

saf suda 15 dakika süreyle ultrasonik yıkamaya tabi tutularak kaplama prosesine hazır hale 

getirilmiştir.  

Serbest şekilli yüzeye sahip Ti13Nb13Zr alaşımı numunelerin yüzeyine biriktirilen çok tabakalı 

ince filmlerin kaplama prosesi Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Laboratuarlarında bulunan kapalı alanda dengesiz manyetik sıçratma (CFUBMS) cihazında 

(Teer Coatings, İngiltere) gerçekleştrilmiş olup, kaplama mimarisi Şekil 2’ de verilmiştir. 

Alaşım yüzeyine çok tabakalı ince filmlerin kaplanılmasında önce, 2,66 Pa basınç altında, 14 

sccm Ar gazı akış hızında, -800 bias voltajında 30 dakika süreyle iyon temizleme işlemi 

yapılmıştır. Çok tabakalı ince filmlerin Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyine adhezyonunun 

sağlanması için öncelikle ince bir titanyum tabakası biriktirilmiştir. Ardından altı defa tekrar 

eden TiN/TiC/TiCN ara tabakaları biriktirilmiş, en üst yüzeye ise TaN tabakası kaplanmıştır. 

Yüzey kaplama işlemlerinde, tüm tabakaların biriktirilmesinde çalışma basıncı 3,34 Pa,  Argon 

akış hızı 7 sccm, bias voltajı -70 olarak uygulanmıştır. Azot gazı akış hızı TiN ve TiCN 

tabakalarının biriktirilmesinde 7 sccm, TaN tabakasının biriktirilmesinde ise 14 sccm olarak 

verilmiştir. Hedef malzemelere uygulanan akım değerleri Ti, C ve Ta hedefler için sırasıyla 4.5, 

2 ve 4 Amper olup, filmlerin biriktirme süreleri ise Ti, TiN, TiC,TiCN ve TaN tabakaları için 

sırasıyla 10, 4, 4, 4 ve 70 dakikadır. 
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Şekil 2. Yüzey Kaplama Mimarisinin Şematik Gösterimi 

 

Ti13Nb13Zr alaşımı, Ti6Al4V alaşımının implant uygulamalarında kullanımında, bileşiminde 

sahip olduğu Al ve V elementlerinin insan vücudunda salınımı sonucunda sitotoksik etkileri 

olduğundan bu alaşıma alternatif olarak geliştirilmiş olan bir alaşım olup halihazırda bir 

biyomalzeme olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, alaşımın aşınma dayanımının 

tespit edilmesinde ortam sıvısı olarak Kokubo’nun reçetesine göre hazırlanılan simüle edilmiş 

vücut sıvısı kullanılmışıtr [22]. Karşıt malzeme olarak ise ortopedik eklem implantı 

uygulamalarında yaygın kullanım alanı olan ve genellikle bir metal alaşımı karşıt malzeme ile 

çalışan ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) bileşen kullanılmıştır. 

UHMWPE bileşen, serbest şekilli yüzeye sahip Ti13Nb13Zr numune ile aynı yüzeye 

eğriselliğine sahip bir oyuk şeklinde işlenmiştir. Aşınma deneyleri üniversal torna tezgahında, 

Ti13Nb13Zr alaşımı numune gezer puntaya, UHMWPE aynaya bağlanarak, simüle vücut sıvısı 

haznesi içerisinde; 105 dev/dak. sabit dönme hızında toplam 5 milyon çevrimde 

gerçekleştirilmiştir. Deneylerde metal alaşımı malzemeden UHMWPE malzemeye uygulanan 

kuvvet, gezer puntaya bağlanan dinamometre vasıtasıyla kuvvet puntanın ileri hareketiyle 

kontrol edilerek 800 N olarak ayarlanmıştır. Her bir milyon çevrimde simüle edilmiş vücut 

sıvısı yenilenmiş, UHMWPE bileşende meydana gelen kütle kaybı hassas terazide ölçülerek 

kaydedilmiştir. Şekil 3’ de aşınma deney düzeneğinin görüntüsü verilmiştir.  
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Şekil 3. Aşınma Deneyi Düzeneği 

 

Serbest şekilli numune yüzeylerinde meydana gelen aşınmaların karakterizasyonu için Munzur 

Üniversitesi Teknoloji Laboratuarlarında bulunan optik mikroskop ve taramalı elektron 

cihazında analizler yapılmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Yüzeyi kaplanmamış ve kaplanmış numunelerle karşılıklı çalışan polietilen bileşenlerde aşınma 

deneylerinde meydana gelen kütle kayıpları Tablo 3.’ de verilmiştir. Tabloda yüzeyi 

kaplanmamış Ti13Nb13Zr alaşımı ile karşılıklı çalışan polietilen bileşen P0 olarak, yüzeyi 

kaplanmış Ti13Nb13Zr alaşımı ile karşılıklı çalışan polietilen bileşen P14 olarak gösterilmiştir.  

Tablo 3. UHMWPE Bileşenlerde Meydana Gelen Aşınma Miktarları 

Numune 

Çevrim 

106  2x106 3x106 4x106 5x106 

Aşınma Miktarı (miligram) 

P0 1.25 3.45 6.28 10.52 15.45 

P14 1.12 2.25 4.65 5.68 6.75 

 

Tablo verileri incelendiğinde; her iki numunede ilk bir milyon çevrimde yaklaşık bir aşınma 

miktarı olduğu, ancak artan çevrim sayısıyla beraber P0 numunesinde 2 milyon çevrimden 

sonra aşınma miktarındaki artışın ivmelendiği görülmektedir. 5 milyon çevrim sonunda P0 

numunesinde 15.45 mg kütle kaybı tespit edilmişken, yüzeyi Ti/TiN/TiC/TiCN/TaN ince 

filmlerle 20 tabakalı  kaplanmış olan Ti13Nb13Zr alaşımıyla karşılıklı çalışan P14 bileşende 

bu değer 6.75 mg olarak ölçülmüştür. Ti13Nb13Zr alaşım yüzeyine yapılan çok tabakalı 

1393



 

 

seramik kaplamanın etkisiyle polietilen bileşende meydana gelen kütle kayıbının 2.28 kat 

azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç literatür verileriyle uyumludur, seramik malzemeler 

tribolojik uygulamalarda doğası gereği sahip oldukları yüksek sertlik ve yüksek elastikiyet 

modülleri sayesinde  daha yüksek aşınma dayanımına sahiptirler [23]. Ayrıca bu çalışmada 

aşınma deneyinin simüle edilmiş vücut sıvısı ortamında yapıldığından, yüzeyi kaplanmamış 

olan Ti13Nb13Zr alaşımı tribokorozyon etkisine, yüzeyi seramik bileşenlerle kaplanmış olan 

alaşıma kıyasla daha yüksek oranda maruz kalmıştır. Çünkü metal malzemelerin korozyona 

afinitesi seramik malzemelere kıyasla daha yüksektir.  

Yüzeyi kaplanmamış ve kaplanmış Ti13Nb13Zr alaşımı numunelerde aşınma deneyinde 

meydana gelen aşınmaların karakterizasyonu için optik mikroskop ve SEM incelemeleri 

yapılmıştır. Şekil 4’ te yüzeyi kaplanmamış Ti13Nb13Zr alaşımının aşınma deneyi sonrasında 

yüzeyinden alınan optik mikroskop görüntüsü verilmiştir. Görüntü incelendiğinde aşınmanın 

yüzeyin farklı bölgelerinde farklı karakterde olduğu görülebilmeketedir. Yüzeyin tepe 

noktasında ve çevresinde abrasif aşınma izleri belirgin bir biçimde görülmekle beraber, 

aşağılara doğru inildikçe bu çizgilerin yoğunluğu azalmaktadır. Her ne kadar aşınma deneyleri 

simüle edilmiş vücut sıvısı ortamında gerçekleştrilmiş olsa da metal bileşen ile polietilen 

bileşen arasında simüle vücut sıvısının yer yer kaybolmasından kaynaklı yüzeyin tepe 

noktasının çevresinde polietilen bileşenin metal bileşene yapışarak yandığı görülmektedir. 

İlaveten, metal numune yüzeyine farklı noktalarda polietilen bileşenin yapıştığı 

görülebilmektedir. Bununla birlikte yüzeyde bazı aşınma korozyonu meydana geldiğide 

şekilden anlaşılmaktadır.  

 

 
Şekil 4. Yüzeyi Kaplanmamış Ti13Nb13Zr Alaşımının Aşınma Deneyi Sonrası Optik Mikroskop Görüntüsü 
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Yüzeyi Ti/TiN/TiC/TiCN/TaN çok tabakalı kaplanmış numunenin aşınma deneyi sonrası optik 

mikroskop görüntüsü Şekil 5’ te verilmiştir. Bu numune yüzeyinde de yüzeyin tepe noktasında 

ve çevresinde abrasif aşınma çizgileri belirgin biçimde görülmektedir. Tepeden kenarlara doğru 

eğimin azalmasıyla beraber bu aşınma çizgilerinin kaybolduğu görülmektedir. Aşınmanın 

yüzeyin tepe noktalarında abrasif karakterde, kenarlara doğru yaklaştıkça adhezif karakterde 

olduğu anlaşılmaktadır. Kenara yakın bölgelerde ince film kaplamanın delaminasyona uğradığı 

görülmektedir. Delaminasyon ince bir çizgi şeklinde başladığı, düzensiz bir şekilde 

genişleyerek ilerlediği, kenardan maksimum 2 mm uzaklığa kadar genişlediği ve daha sonra 

yeniden incelerek sona erdiği şekilde görülebilmektedir. Bu numune yüzeyinde de, deneyde 

karşıt malzeme olarak kullanılan UHMWPE bileşenin yapıştığı bölgeler tespit edilmiştir. İnce 

film kaplamalarda  meydana gelen deformasyonunun hangi tabakalarda meydana geldiğinin 

analizi için delaminasyon bölgesinde yapılan EDS elementel dağılım haritası Şekil 6. ‘ da 

verilmiştir. Görüntü incelendiğinde, açık gri renkli alanın tabaka delaminasyonun meydana 

gelmediği TaN tabakası olduğu anlaşılmaktadır. Delaminasyonun olduğu bölgede yoğun olarak 

Titanyum, az miktarda karbon ve daha az miktarda azot olduğu şekilden anlaşılmaktadır. Bu 

sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde delaminasyonun yalnızca TaN tabakasında meydana 

geldiği anlaşılmaktadır. Delaminasyona uğrayan toplam tabaka miktarı İmage Focus 

programında çok noktalı poligon yöntemiyle hesaplanılmış ve toplam kaplama yüzey alanının 

%8.73’ünde meydana geldiği belirlenmiştir 

 
Şekil 5. Yüzeyi Kaplanmış Ti13Nb13Zr Alaşımının Aşınma Deneyi Sonrası Yüzeyinin Optik Mikroskop 

Görüntüsü 
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Şekil 6. Yüzeyi Kaplanmış Numunenin Aşınma Deneyi Sonrası Delaminasyon Bölgesinden Alınan EDS 

Elementel Dağılım Haritası 

 

4. SONUÇLAR 

Serbest şekilli Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyi TiN/TiC/TiCN/TaN ince filmlerle toplamda 20 

tabakalı olarak, kapalı alanda dengesiz manyetik sıçratma tekniği ile başarılı bir şekilde 

kaplanılmıştır. Yapılan aşınma deneyleri sonuçları incelenildiğinde; 

 Yapılan yüzey kaplamasıyla aşınma deneyinde karşıt malzeme olarak kullanılan 

UHMWPE bileşende meydana gelen aşınma dayanımı 2,28 kat artırılmıştır. 

 Yüzeyi kaplanmış numunenin aşınma deneyi sonucunda, yüzeyin tepe noktalarında 

herhangi bir tabaka hasasrı meydana gelmediği ancak kenara yakın bölgelerde TaN tabakasının 

delaminasyona uğradığı görülmüştür.  

 Bu durum kaplama prosesi sırasında eğrisel yüzeyin tüm bölgelerinin, plazmadan 

homojen ve etkin bir biçimde yararlanamadığını göstermektedir. Numuneler kaplama prosesi 

esnasında hedef malzeme yüzeylerine dik konumda yerleştirildiklerinden tepe noktalar 

plazmaya en yakın, kenar noktalar ise en uzak konumda kalmışlardır. Bunun sonucunda da 

kenar bölgeler plazmadan etkin bir biçimde yararlanamadığı ve bu bölgelerde biriken filmlerin 

adhzeyonu daha düşük olduğu anlaşılmıştır. 
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ÖZET 

ASTM F-1713 Ti13Nb13Zr alaşımı yüksek biyouyumluluğu, korozyon dayanımı ve mekanik 

özelliklerinin yanında düşük elastisite modülüne sahip olması ve yapısında sitotoksik bileşenler 

içermemesi nedeniyle  son zamanlarda biyomedikal alanda ön plana çıkmaktadır. Bu 

özelliklerine rağmen görece düşük aşınma dayanımı onun yapay eklem implantı 

uygulamalarında kullanımını kısıtlamaktadır. PVD yöntemle altlık malzemeler üzerine 

biriktirilen ince seramik filmlerle malzemelerin ana özelliklerinden ödün verilmeden aşınma, 

korozyon dayanımı gibi özellikleri geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada, Ti13Nb13Zr 

alaşımının aşınma dayanımını artırmak için, alaşım yüzeyi kapalı alanda dengesiz manyetik 

sıçratma tekniği kullanılarak çok tabakalı ince filmlerle kaplanmıştır. Ti13Nb13Zr alaşımı 

üzerine biriktirilen ince filmlerin altlık malzemeye adhezyonunun sağlanması için ilk önce ince 

bir titanyum film tabakası biriktirilmiştir. Tekrar eden ara tabakalarda TiN/TiCN ve TiC/TiCN 

ara katmanları ayrı ayrı kullanılarak en üst yüzeyde TaN tabakası olacak şekilde toplamda 10 

tabakalı ince filmler biriktirilmiştir. Bu şekilde toplam tabaka sayısı ve üst yüzey tabakası aynı, 

tekrar eden ara tabakaları farklı iki kaplama mimarisiyle, farklı ara tabaka kullanımının aşınma 

dayanımına etkileri araştırılmıştır. Biriktirilen ince filmlerde meydana gelen fazların analizi için 

XRD analizleri gerçekleştirilmiştir. Numune yüzeylerinde on farklı noktadan ölçümler 

yapılarak sonuçların aritmetik ortalaması alınarak ortalama mikrosertlik değerleri elde 

edilmiştir. İnce filmlerin yüzey pürüzlülüğü değerleri atomik kuvvet mikroskobunda yapılan 

analizlerle belirlenmiştir. Aşınma deneyleri ball-on-disk tribometre cihazında karşıt malzeme 

olarak alümina küre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyi sonrası numune 

yüzeylerinde aşınma derinlikleri atomik kuvvet mikroskobu kullanılarak belirlenilmiş ve 

hacimsel aşınma oranları hesaplanmıştır. Aşınmaların karakterizasyonu ise taramalı elektron 

mikroskobunda yüzeylerden görüntüler alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan karakterizasyon 

deneyleri sonucunda yüzeye çok tabakalı kaplama yapılmasının sonucunda aşınma dayanımının 

43 kat artırıldığı tespit edilmiştir. Tekrar eden ara tabaka olarak TiC/TiCN kullanılan numunede 

ise TiN/TiCN kullanılan numuneye kıyasla yaklaşık olarak 1.8 kat artırılmış aşınma dayanımı 

elde edilmiştir. TiN’ e kıyasla daha yüksek sertliğe ve elastikiyet modülüne sahip olan TiC 

tabakasının tekrar eden ara tabakalarda kullanımının bu özellikleri sayesinde daha yüksek 

mikrosertlik, daha düşük yüzey pürüzlülüğü ve bunun sonuncunda daha yüksek aşınma 

dayanımı sağladığı anlaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Ti13Nb13Zr, PVD, Çok tabakalı kaplama, Aşınma 
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THE EFFECT OF DIFFERENT INTERMEDIATE LAYERS ON WEAR 

RESISTANCE IN TaN-BASED MULTILAYER THIN FILMS DEPOSITED ON 

Ti13Nb13Zr ALLOY 

 

ABSTRACT 

ASTM F-1713 Ti13Nb13Zr alloy has recently come to the fore in the biomedical field due to 

its high biocompatibility, corrosion resistance and mechanical properties, as well as having a 

low modulus of elasticity and not containing cytotoxic components in its structure. Despite 

these favorable features, its relatively low wear resistance restricts its use in artificial joint 

implant applications. With the thin ceramic films deposited on the substrate materials with the 

PVD method, properties such as wear and corrosion resistance can be improved without 

compromising the main properties of the materials. In this study, in order to increase the wear 

resistance of the Ti13Nb13Zr alloy, the alloy surface was coated  with multilayer thin films via 

close field unbalanced magnetron sputtering system. In order to ensure the adhesion of the thin 

films deposited on the Ti13Nb13Zr alloy to the substrate, a thin titanium film layer was first 

deposited. TiN/TiCN and TiC/TiCN interlayers were deposited separately as repeating bilayers, 

and a total of 10 layers of thin films were deposited, with a TaN layer on the top surface. In this 

way, the effects of using different interlayers on wear resistance were investigated with two 

coating architectures with the same total number of layers and the same top surface layer, but 

different repeating intermediate layers. XRD analyzes were carried out for the analysis of the 

phases formed in the deposited thin films. The average microhardness values were obtained by 

taking the arithmetic average of the results by making measurements from ten different points 

on the sample surfaces. The surface roughness values of the deposited thin films were 

determined by atomic force microscope analysis. Wear tests were performed on a ball-on-disc 

tribometer device using an alumina sphere as the counter material. The wear depths on the worn 

sample surfaces were determined using atomic force microscopy and the volumetric wear rates 

were calculated. The characterization of the wear was carried out by taking images from the 

worn surfaces in a scanning electron microscope. As a result of the characterization 

experiments, it was determined that the abrasion resistance was increased 43 times as a result 

of multi-layer coating on the surface. For the sample that TiC/TiCN used as the repeating 

intermediate layer, approximately 1.8 times increased abrasion resistance was obtained 

compared to the sample using TiN/TiCN. It was understood that the use of the TiC layer as the 

repeating intermediate layer, which has a higher hardness and modulus of elasticity compared 

to TiN, provides higher microhardness, lower surface roughness, and, as a result, higher wear 

resistance thanks to these properties. 

Keywords: Ti13Nb13Zr, PVD, Multilayer coating, Wear 
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1. GİRİŞ 

Titanyum ve alaşımları düşük yoğunluk, yüksek mekanik özelliklerinin yanında yüksek 

biyouyumluluk, östeointegrasyon ve korozyon dayanımı nedeniyle biyomedikal alanda yaygın 

olarak kullanılmaktadırlar [1]. Bu alanda en yaygın kullanılan titanyum alaşımı Ti6Al4V 

alaşımı iken alaşımın içerdiği Al ve V elementlerinin vücut sıvısına salınımı neticesinde çeşitli 

sitotoksik etkilere neden olarak insan sağlığına zarar verdiği tespit edilmiştir [1-4]. Bu nedenle 

bu alaşımın mekanik ve biyouyumluluk açısından özelliklerine yakın özellikte ve sitotoksik 

bileşenler içermeyen titanyum alaşımları geliştirilmiştir [5-9]. Bu alaşımlardan Ti13Nb13Zr 

alaşımı yüksek biyouyumluluğu, korozyon dayanımı ve mekanik özelliklerinin yanında düşük 

elastisite modülüne sahip olması ve yapısında sitotoksik bileşenler içermemesi nedeniyle  son 

zamanlarda biyomedikal alanda ön plana çıkmaktadır. Alaşım halihazırda ASTM F-1713 

standartıyla bir biyomalzeme olarak kullanılmaktadır, ancak diğer metalik biyomalzemelere 

kıyasla görece düşük aşınma dayanımı onun yapay eklem implantı uygulamalarında 

kullanımını kısıtlamaktadır [1,5,10-11].  

Malzemelerin kütlesel mekanik özelliklerinden ödün verilmeden yalnızca yüzeylerine yapılan 

çeşitli yüzey modifikasyonu işlemleriyle sertlik, korozyon dayanımı,aşınma dayanımı gibi 

özellikleri geliştirilebilmektedir [12,13]. Bu alanda çok çeşitli yüzey modifikasyon işlemleri ve 

kaplama işlemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden fiziksel buhar biriktirme (PVD) 

prosesiyle çeşitli altlık malzemeler üzerine yüksek adhezyona sahip ince filmler üretilerek 

malzemenin ana özelliklerinden ödün verilmeden korozyon dayanımı, aşınma dayanımı, sertlik 

gibi özellikleri geliştrilebilmektedir [14]. Bu alanda kaplama bileşenleri olarak geçiş 

metallerinin nitrürlü, oksitli, karbürlü seramik bileşenleri yaygın olarak kullanılmaktadır [15]. 

Çeşitli altlık malzemeler üzerine biriktirilen tek ya da çok tabakalı ince filmlerle malzemelerin 

aşınma, korozyon dayanımlarının artırıldığı çok sayıda çalışmalar mevcuttur [16-19]. Yapılan 

geçmiş çalışmalarda; tek tabakalı kaplamalara kıyasla çok tabakalı kaplamaların daha yüksek 

mekanik özellikler sağladığı tespit edilmiştir. Çok tabakalı kaplamalarda tekrar eden ara 

tabakalarda farklı seramik bileşenlerin kullanımının üst yüzeyde mekanik özellikler açısından 

farklı sonuçlar verdiği geçmiş çalışmalarda bildirilmiştir [20-25].  

Ti13Nb13Zr alaşımının mekanik özelliklerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların önemli 

bir kısımını ilave imalat yöntemleri kullanılan ve ısıl işlemler yapılan çalışmalar olduğu 

anlaşılmaktadır [26-29]. Ti13Nb13Zr alaşımının yüzey özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla 

yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunu ise östeointegrasyon özelliğini ve korozyon 

dayanımını artırma amaçlı çalışmalar olduğu görülmüştür. Kesik vd. Ti13Nb13Zr alaşımı 

yüzeyinde plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) yöntemiyle oksit tabakaları oluşturarak, 
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Ringer çözeltisi içerisinde elektrokimyasal korozyon dayanımını ölçmüşlerdir [30]. Çalışmaları 

sonucunda, modifiye edilmiş yüzeylerde kaplanmamış alaşıma kıyasla oldukça yüksek 

korozyon dayanımı elde etmişlerdir. Sowa vd. Ti13Nb13Zr alaşımının biyoaktivitiesini 

artırmak amacıyla yüzeyini Ca ve P esaslı tabakalarla kaplamışlardır [31]. Çalışmaları 

sonucunda alaşım yüzeyinde oluşturdukları gözenekli nanotüplerin hücre türleşmesine imkan 

vererek biyoaktivitesini artırdığını tespit etmişlerdir. Urbanczyk vd. ise alaşım yüzeyinde PEO 

yöntemiyle gözenekli TiO2 tabakalarıyla kapladıkları çalışmaları sonucunda artırılmış 

östeointegrasyon ve korozyon dayanımı elde etmişlerdir [32]. Li ve arkadaşları ise alaşım 

yüzeyini filtreleme ark biriktirme yöntemi kullanarak TiN ve çok tabakalı Ti/TiN seramik ince 

filmlerle kapladıkları çalışmaları sonucunda; çok tabakalı kaplamaların sütunlar arası kaymayı 

engelleyerek kaplamaların deformasyonuna karşı tek tabakalı kaplamaya kıyasla çok daha 

yüksek adhezyon sağladığını tespit etmişlerdir [33].  

Bu çalışmada, Ti31Nb13Zr alaşımı tribolojik özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla, kapalı 

alanda dengesiz manyetik sıçratma tekniği kullanılarak Ti/ (TiN/TiCN) /TaN ve Ti/ (TiC/TiCN) 

/TaN çok tabakalı ince seramik filmlerle kaplanılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Materyal 

Baoji Future Titanium Company (Çin) şirketinden ticari olarak olarak temin edilen Ti13Nb13Zr 

alaşımının mekanik özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.  20 mm çapında çubuk şeklindeki 

numuneler lazer kesim yöntemiyle 2.5 mm kalınlığında kesilmiştir. Lazer kesimde yüksek ısıya 

maruz kalan bölgelere kaba yüzey parlatma işlemi uygulanılmıştır. Daha sonra numunelerin 

yüzeylerinin kaplama prosesine hazır hale getirilmesi amacıyla yüzeylerinin parlatılabilmesi 

için bakalit kalıplara alınmıştır. Numuneler bakalit kalıplara alındıktan sonra su zımparasında 

sırasıyla 120 , 600, 1000, 2000 ve 2500 mesh  SiC zımpara kullanılarak yüzeyleri parlatılmış, 

ardından çuha kullanılarak 0.6 µ ve 0.3 µ elmas süspansiyonlarla yüzeyleri ayna parlaklığına 

getirilmiştir. Yüzeyleri etil alkol ile durulanan numuneler 15 dakika süreyle ultrasonik saf suda 

temizlenildikten sonra yüzey kaplama prosesine hazır hale getirilmiştir.  

Tablo 1. Deneylerde Kullanılan Ti13Nb13Zr Alaşımının Mekanik Özellikleri 

 Çekme Mukavemeti 

[MPa] 

Akma Mukavemeti 

[MPa] 

 % Uzama 

 

Kullanılan Alaşım 981 862 13 
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2.2. Metot 

Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyine tribolojik özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla yüzeyine 

biriktirilen, farklı tekrar eden ara tabakalara sahip toplamda 10 tabakalı kaplamaların mimari 

yapıları Şekil 1.’de verilmiştir. Yüzey kaplama işlemleri Atatürk Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Laboratuarlarında bulunan kapalı alanda dengesiz manyetik sıçratma (CFUBMS) 

cihazında (Teer Coatins, İngiltere) yapılmıştır. Numuneler cihaza yerleştirildikten sonra 

kaplama prosesi öncesinde 30 dakika iyon temizleme prosesine tabi tutulmuşlardır. Her iki 

numune yüzeyine öncelikle ince bir titanyum adhezyon tabakası biriktirildikten sonra ara 

tabakalarda A numunesinde TiN/TiCN ve B numunesinde TiC/TiCN tabakaları biriktirilmiş, 

en üst yüzeyde ise her iki numunede TaN tabakası biriktirilmiştir. Yüzey kaplama prosesinde 

kullanılan parametreler Tablo 2 ‘de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Kaplama Mimarilerinin Şematik Gösterimi 

 
Tablo 2. Kaplama Parametreleri 

 Tabaka 

Parametre 
İyon 

Temizleme 

Ti TiN TiC TiC

N 

TaN 

Çalışma Basıncı (Pa) 2,66 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 

Ti Hedef Akımı (A) - 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

C Hedef Akımı (A) - - - 2 2 - 

Ta Hedef Akımı (A) - - - - - 4 

N2 Gaz akış hızı 

(sccm) 
- - 7 - 7 14 

Ar Akış hızı (sccm) 14 7 7 7 7 7 

Bias Gerilimi (V) -800 -70 -70 -70 -70 -70 

Süre (dk) 30 10 8 8 8 70 
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Mikrosertlik ölçümleri, 125 gf yük 15 saniye süreyle yüzeyi kaplanmış ve kaplanmamış 

numunelerin yüzeylerinde 10 farklı noktaya uygulanarak, elde edilen değerlerin ortalaması 

alınarak ortalama Vickers mikrosertlik değerleri tespit edilmiştir. Numunelerin yüzey 

pürüzlülüğü ölçümleri ise Fırat Üniversitesi merkezi araştırma laboratuarlarında bulunan 

atomik kuvvet mikroskobunda (Park XE, İngiltere) temaslı olarak ölçülmüştür.  Aşınma 

deneyleri Ball-on-disk tribometre cihazında (Teer POD, İngiltere)10 cm/s doğrusal hızda, 1 N 

statik yük altında, aşındırıcı alümina küre kullanılarak 50 m toplam kayma mesafesinde 

gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyi sonrası numunelerin yüzeyinde aşınma bandı derinliği 

atomik kuvvet mikroskobunda ölçülerek hacimsel aşınma oranları hesaplanmıştır. İnce 

filmlerin yüzeylerinde meydana gelen aşınmaların karakterizasyonu İnönü Üniversitesi 

Bilimsel Teknolojik Araştırma Merkezi Laboratuarında bulunan LEO EVO LS 10 taramalı 

elektron mikroskobunda görüntüler alınarak gerçekleştrilmiştir.  

 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

3.1. XRD Analizleri 

Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyine biriktirilen çok tabakalı ince filmlerde meydana gelen faz 

yapılarının belirlenebilmesi amacıyla λ = 0.132 Å dalga boyunda 2θ= 3-80° dönme açısı 

aralığında 2.0º dak-1 derece tarama hızında X ışını kırınımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. 

Deneyler sonucunda elde fazlar Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Numunelerin XRD Faz Analizi Sonuçları 

 

Şekilde sarı renkli grafik yüzeyi kaplanmamış olan Ti13Nb13Zr alaşımının faz analizini 

göstermekte olup, alaşımın ağırlıklı olarak β-Ti fazlarını içerdiği, bununla beraber α’-Ti 

fazlarını da içerdiği görülmektedir. Yüzeyi kaplanmış numunelerin faz analizi sonuçları 

incelendiğinde ise, biriktirilen filmlerin kalınlığı çok ince olduğundan altlık malzemede mevcut 

olan α’-Ti ve β-Ti fazlarının piklerinin bu numunelerde de mevcut olduğu görülmektedir. 

Bununla beraber, her iki numunede de; aynı açılarda Ta4N, TaN ve TaN1.13 fazlarının pikleri 

tespit edilmiştir. Her iki numune yüzeyinde aynı fazların bulunması, her iki numunenin üst 

tabakasında bulunan TaN tabakasının aynı kaplama parametreleriyle başarılı bir şekilde 

biriktirildiğinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.  

3.1. Mikrosertlik ve Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri 

Yüzeyi kaplanılmamış Ti13Nb13Zr alaşımı numune ve yüzeyi kaplanmış A ve B numunlerinin 

mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğü değerleri Tablo 3’ de verilmiştir. Tablo verileri 

incelendiğinde, A numunesinde 880,94 Vickers olarak ölçüldüğü ve bu değerin yüzeyi 
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kaplanmamış olan Ti13Nb13Zr numunenin 444,60 Vickers olan mikrosertlik değerini yaklaşık 

2 kat artırdığı görülmektedir. Tekrar eden ara tabaka olarak TiN/TiCN yerine TiC/TiCN ara 

tbakalarının kullanıldığı B numunesinde ise mikrosertlik değeri 989,50 Vickers olarak 

ölçülmüştür. Aynı kaplama mimarisinde ve tabaka sayısında tekrar eden ara tabaka olarak TiN 

yerine TiC ince filmlerin biriktirilmesiyle mikrosertlik değerinin arttığı tespit edilmiştir. Bu 

durum TiC seramiğinin TiN ‘ e kıyasla daha yüksek mikrosertlik ve daha yüksek elastikiyet 

modlüne sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çok tabakalı ince filmlerin 

yüzeylerindeki mikrosertlik değerlerinde, biriktirilen ince filmlerin kalınlığı, adhezyonu, 

biriktirme yöntemi gibi parametrelerinde etkisi olmakla birlikte, altlık malzemenin ve ara 

tabakalardaki ince filmlerin sertlik ve elastikiyet modülleri daha belirleyici olmaktadır. Bu 

açıdan mikrosertlik sonuçlarının literatür ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 3. Mikrosertlik ve Yüzey Pürüzlülüğü Sonuçları 

Numune Ti13Nb13Zr 

alaşımı 

A B 

Mikrosertlik  

(Vickers) 
444,60 880,94 989,50 

Yüzey Pürüzlülüğü 

R
a
 (nm) 55,862 25,219 23,458 

 

Atomik kuvvet mikroskobunda temaslı olarak belirlenen yüzey pürüzlülüğü ölçümleri sonuçları 

incelendiğinde, yüzeyi kaplanılmamış olan Ti13Nb13Zr alaşımının Ra ortalamam yüzey 

pürüzlülüğü değeri 55,862 nm olarak belirlenilmiştir. Bu değer, A ve B numuneleri için 

sırasıyla 25,219 nm ve 23,458 nm olarak ölçülmüş olup en düşük yüzey pürüzlülüğü ara tabaka 

olarak TiC/TiCN ince filmler biriktirilen B numunesinde elde edilmiştir.  

3.2. Aşınma Deneyi Sonuçları 

Yüzeyi kaplanmamış olan Ti13Nb13Zr alaşımının aşınma deneyi sonrası yüzeyinden alınan 

SEM görüntüsü Şekil 3’ de verilmiştir. Şekil incelendiğinde, abrasif aşınma partikülleri ve 

aşınma oluklarıyla beraber, yer yer adhezif aşınmalarda meydana geldiğinden aşınmanın hem 

abrasif hem de adhzeif karakterde olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3. Yüzeyi Kaplanmamış Numunenin Aşınma Bandı SEM Görüntüsü 

 

Şekil 4’ de, A ve B numunelerinin aşınma deneyi sonrasında yüzeylerinin 500x büyütmede 

alınmış SEM görüntüleri verilmiştir. Görüntüler incelendiğinde her iki numune yüzeyinde 

meydana gelen aşınmaların abrasif karakterde olduğu; aşınma yönüne paralel abrasif aşınma 

olukları ve abrasif aşınma partikülleri içeridiği görülebilmektedir. Yine her iki numune 

yüzeyinde de oksitlenmiş abrasif aşınma partikülerinin varlığı tespit edilmiştir.  

 

 
Şekil 4. A ve B numunelerinin Aşınma bandı SEM Görüntüleri 

 

Ti13Nb13Zr alaşımı yüzeyine biriktirilen ince filmlerin tribolojik özelliklerinin 

belirlenebilmesi amacıyla yapılan ball-on-disk deneyi sonucunda elde edilen sürtünme 

katsayıları ve aşınma oranları Tablo 4’de verilmiş olup, aşınma oranları aşağıdaki bağıntıya 

göre hesaplanmıştır; 
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𝑊𝑟 =
𝑉

𝐹𝑛. 𝑆
 

Bağıntıda; V aşınma hacmini [mm3], Fn deney sırasında uygulanan yükü [N], S deney sırasında 

toplam kayma mesafesini [m],  Wr ise hesaplanan aşınma oranını temsil etmektedir.  

Tablo 4. Aşınma Deneyi Sonuçları 

Numune Ti13Nb13Zr 

Alaşımı 
A B 

Sürtünme Katsayısı 0,508 0,199 0,152 

Aşınma Oranı 

(x10-7) [mm3/Nm] 
571 13,04 7,15 

 

Yüzeyi kaplanmamış Ti13Nb13Zr alaşımının alümina küre ile yapılan aşınma deneyinde 

sürtünme katsayısı 0,508 olarak elde edilmiştir. A numunesi için ölçülen değer sürtünme 

katsayısı değeri 0,199 olup alaşım yüzeyine kaplamanın etkisiyle, aynı karşıt malzeme ile aynı 

şartlarda aşınma deneyine tabi tutulması sonucunda sürtünme katsayısının yaklaşık olarak 2.5 

kat azaldığı tespit edilmiştir. Bu değer tekrar eden ara tabakalarda TiN yerine TiC kullanılan B 

numunesinde daha 3 katından daha fazla düşük elde edilmiştir. Numunelerin yüzeylerinde 

meydana gelen hacimsel aşınma oranları sonuçları incelendiğinde, yüzeyi kaplanılmamış olan 

Ti13Nb13Zr alaşımında 571x10-7 [mm3/Nm] aşınma oranı hesaplanılmıştır. Alaşım yüzeyine 

yapılan çok tabakalı ince seramik kaplamalarla aşınma oranının Ti/(TiN/TiCN)x4 /TaN 

kaplama mimarisine sahip numune de 43 kat azaldığı, Ti/(TiC/TiCN)x4/TaN kaplama 

mimarisine sahip numunede 79 kat azaldığı tespit edilmiştir. A ve B numunelerinin aşınma 

deneyi sonuçları kendi aralarında kıyaslandığında tekrar eden ara tabaka olarak TiN/TiCN 

yerine TiC/TiCN kullanımının aşınma dayanımını artırdığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçların 

mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarıyla uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  

 

4. SONUÇLAR 

Ti13Nb13Zr alaşımı altlık malzemelerin yüzeyleri tekrar eden ara tabakaları farklı olan 

TiN/TiCN/TaN ve TiC/TiCN/TaN ince filmlerle toplamda 10 tabakalı olarak, kapalı alanda 

dengesiz manyetik sıçratma tekniği ile başarılı bir şekilde kaplanılmıştır. Yapılan kaplamaların 

karakterizasyon ve tribolojik testleri sonuçları incelendiğinde; 

 Kaplama yapılmış yüzeylerin mikrosertlik değerlerinin arttığı, yüzey pürüzlülük 

değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

 Alaşım yüzeyinin çok tabakalı kaplanması sayesinde aşınma dayanımının oldukça 

arttırıldığı tespit edilmiştir. 
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 Bu sonuç; alaşımın yüzeyinin çok tabakalı kaplanması sonucunda artırılmış mikrosertlik 

ve azaltılmış yüzey pürüzlülüğünün bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 

 Tekrar eden ara tabakalarda TiN/TiCN yerine TiC/TiCN kullanılması sonucunda ise 

daha yüksek mikro sertlik, daha düşük yüzey pürüzlülüğü ve bunun sonucunda da daha yüksek 

aşınma dayanımı elde edilmiştir. Bu sonuç TiC seramiğinin TiN seramiğine kıyasla daha 

yüksek sertlik ve daha yüksek elastikiyet modülüne sahip olması ile ilişkilendirilmektedir. 
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ABSTRACT 

A century ago, Jules Verne had announced that the water to be used as fuel would create an 

inexhaustible source of light and heat. This claim, which seemed like a dream at the time, is 

getting closer and closer to the truth with the decrease in oil and natural gas reserves in the 

world. Already, scientists are seriously investigating ways to produce hydrogen from its almost 

endless reserves on our planet. Alwin M. Weinberg, director of the Oak Ridge national 

laboratory affiliated with the United States Atomic Energy Commission, is right to say that 

“hydrogen, which enables man to go to the moon, will undoubtedly be one of our most 

important energy sources in the next fifty years.” Hydrogen will most likely be the fuel of 

tomorrow. The hydrogen that atomic reactors will produce in industrial times will cost less than 

oil and natural gas, which are on the verge of depletion and are becoming more and more 

expensive. Then, unlike electricity, hydrogen can be stored and does not pollute the 

environment because it produces only energy and water vapor when burning. In this study, the 

combustion behavior of hydrogen fuel with other fuels in a combustion chamber was 

investigated with a computer simulation model. 

Keywords: Hydrogen Fuel, Hydrogen Combustion, Hydrogen Energy, Computational 

Solutions
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1. INTRODUCTION 

Hydrogen is the lightest and most abundant of the elements in nature. It is colorless, odorless, 

and tasteless. It is not toxic. It carries vital value by entering the combination of water. However, 

it reminds the broad public of the hydrogen bomb that could destroy the human race. On this 

occasion, let's not forget that all fuels are dangerous. But hydrogen is probably less dangerous 

than propane if the necessary precautions are taken.  

Until the last fifty years, in many parts of the world, in the heating and lighting of houses and 

in the operation of factories, abundant air gas, which is obtained from hard coal or coke and has 

50% hydrogen in its composition, was used. Currently, many industrial sewage systems – such 

as the 290-kilometer-long Ruhr network in West Germany – can easily deliver large quantities 

of hydrogen. In the United States, in the Chicago area, especially insulated tank trucks or 

wagons carry liquid hydrogen nonstop at 254 degrees below zero. It has also been used in space 

research for more than thirty years in the country for hydrogen atomic tests – especially for 

launching missiles. One of the reasons why this gas is no more dangerous than other fuels is 

that it is 14 times lighter than air. If it leaks from somewhere, even if it catches fire, the flames 

will rise and disappear.  

Hydrogen is obtained from water by various known methods and is still produced in advanced 

countries in the industrial age. Canada, India, and Egypt, which have cheap electricity, produce 

hydrogen under favorable conditions and use it to make chemical fertilizers for their agriculture. 

In order for this gas to be widely used as fuel, it is sufficient to establish the necessary 

production facilities. Although this is a big undertaking and a very high investment, it presents 

no technical difficulties. 

 

2. HYDROGEN ECONOMY 

Switching from fossil fuels to hydrogen will significantly reduce air pollution in cities, 

eliminate dependence on foreign oil sources and prevent the accumulation of greenhouse gases 

that threaten our planet with major climate change.  

Considering these benefits, many governments, especially the USA, EU, and Japan, have 

invested billions of dollars in programs for the development and market launch of hydrogen 

technology. Automakers and energy companies are also spending billions of dollars developing 

and displaying fleets of hydrogen-powered cars and fuel stations. Many policy planners see the 

transition from oil to hydrogen as a challenging but inevitable fate. Some experts, too, are 

concerned that governments will fuel disillusionment in the field, as they did with synthetic 

fuels in the 1980s, by diverting research to expensive technology demonstrations before the 
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technology is ready to market. everyone is in agreement. The reasons are very clear. First of 

all, world oil production is expected to peak in the next few decades, and prices are expected to 

rise even though stockpiles will last longer. In a few more decades, it is inevitable that natural 

gas will reach the production ceiling. Coal, tar sand, and other fossil fuels will continue to 

proliferate for another century; but these dirty fuels have a heavy environmental bill; For 

example, using coal instead of natural gas for electricity generation means twice as much carbon 

dioxide emissions into the atmosphere. If these resources are to be used to provide propulsion, 

they must first be converted to liquid or gas. Since this requires energy expenditure, it means 

more cost. Moreover, even if we have as many fossil fuels as we want, it is doubtful that we 

will want to use all of them. The use of fossil fuels has increased the CO2 concentration in the 

atmosphere from 280 parts per million (ppm) to 370 parts per million. If action is not taken, 

this concentration is expected to exceed 550 ppm by the end of the century. 

 

3. COMBUSTION SIMULATION TECHNOLOGY 

In most cases, when selecting a mixed material, there is no need to change the physical 

properties because the solver retrieves the properties, reactions, etc. of the species from the 

material database. However, some properties may not be defined in the database. When you 

select a material, you are prompted to set the required properties, then you can assign 

appropriate values to those properties. You can also check the values of other properties in the 

database to see if they are right for your particular application. If you are unraveling a reaction 

stream, you usually need to determine the specific heat of the mixture as a function of 

composition and the specific heat of each component as a function of temperature. You can do 

the same for other properties. By default, the specific heat of most solids in the database is a 

piecewise polynomial function of temperature, but you can specify another temperature-

dependent function if you know of a function that is more suitable for your application. 
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4. MATERIALS AND METHODS 

Geometry domain is shown in Figure 1. 

 
Fig.1: Geometry domain (Inlet air = 0,6 m/s Inlet fuel = 82 m/s, Outlet pressure = 0, Temperature = 

300 K). 

 
Table 1. Analysis steps. 

Step name  Ansys Meshing  Ansys Fluent  

Design modeller (Sketching)  Element size  Check Mesh  

Create Rectangles  Edge Sizing  Axisymmetric Model  

Dimensions  Face Meshing  k-epsilon Turbulence Model  

Generate Plane from Sketch  Create Named Selection  Select Species  

Projection tool                                                       Boundary Conditions  

                                                                            Initialization 

                                                                                                             Run Calculation  

                                                                                                             Create Contour  

                                                                                                             Create full domain  

 

5. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The results of the H2, fuel oil, gas oil, and wood combustion are shown in Figures 1  and Figure 

2. The maximum values of comparison are summarized in Table 2. 

The difference in pressure distributions obtained with fuel types is due to the different 

combustion behavior of air-fuel mixtures. The distribution of fuel types in the air directly affects 

this distribution. As shown by the straight lines in the figures, the pressure decreases with 

distance in the horizontal direction as the fuel is depleted at the start of the combustion chamber. 

Ignition times of fuels reveal this difference. The most important factor here is the formation 

time of the moment when the air and fuel mix at the maximum rate for the combustion reaction 

to start. Ignition time (this is more evident in gas oil) is another factor that determines the 

pressure distribution. After the combustion has started, the combustion of wood with the highest 

volatile substance content was followed by hydrogen, fuel oil, and gas oil, respectively, 

compared to other fuels. This situation increased the irregularity of the pressure curves due to 

wood-burning throughout the combustion chamber. In hydrogen combustion, the pressure 

distribution is most evident in the combustion chamber. The late ending of the combustion may 
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have been due to the irregularity of the pressure distribution lines since the spread of the 

combustion heat is also irregular. Therefore, small reductions of pressure magnitudes along the 

horizontal axis of the combustion chamber produce larger proportional reductions along the 

duct, or a constant at the estimated average pressure across the duct can be determined by a 

change in the fuel/air ratio (Cecere et al., 2011; Goldfeld, 2021; Ivankin et al., 2019; Stalker et 

al., 2005). 

As in the pressure distribution, it is expected that the reaction temperature is high and decreases 

along the axis in the region where the combustion process ends. On the other hand, it can be 

said that the reaction rate of gas oil, whose combustion process ends early, is completed at an 

earlier distance. On the other hand, it can be said that fuel oil continues the reaction at a longer 

distance. Although wood with hydrogen and high volatile matter has a decreasing reaction value 

around the axis, this situation occurred in the radial direction with fuel oil and gas oiled. The 

fact that the heat transfer takes place outside the reaction completion zone is because the air/fuel 

mixture is not ideal along the axis (Gao et al., 2021). However, since the amount of water in the 

fuel creates a higher thermal capacity during combustion, it reduces the reaction heat (Karpilov 

& Pashchenko, 2021). The major reason for the reduction in the heat of combustion throughout 

the combustion chamber is the rapid depletion of the fuel. However, this is not enough to 

compensate for the energy consumed by the spread of heat throughout the room. The reaction 

temperature of the fuel mixture decreased in the axial direction in the combustion of hydrogen 

and wood, and in the radial direction in the combustion of gas oil and fuel oil. This indicates 

that the direction of heat flow through the combustion chamber changes (Zhang et al., 2018). 

 
Table 2. Results of heat of reaction for different fuel/air cases. 

 

Fuel 

type/value  

Pressure 

(pascal)  

Velocity 

(m/s)  

Temperature 

(K)  

Heat of 

reaction (W)  

H2  3.16  82.23  2484.07  46.20  

Fuel oil  212.30  82.05  2076.24  354.98  

Gas oil  5586.94  90.89  1046.92  107.06  

Wood  15.45  82.00  2088.81  116.57  

 

The Table 2 is shown that H2 is the most favorable fuel among the fuel types. First of the reason 

is the lowest heat of reaction, the highest temperature, lower velocity, and the lowest pressure 

in the chamber.  
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Figure 1. H2, Fuel oil, Gas oil, and Wood (left to right, respectively) pressure fractionation in the chamber of 

combustion. 

 

 
Figure 2. H2 Fuel oil, Gas oil, and Wood (left to right, respectively) heat of reaction fractionation in the chamber 

of combustion. 

 

6. CONCLUSIONS  

The results shown that H2 combustion has the most economic and environmental outputs. No 

carbon emission, lowest burning cost and eco-friendly solution for the industry as well. The 

fact that the fuel/air mixture shows a regular decrease along with the combustion chamber and 

the reaction heat decreases in the combustion chamber axis is another reason for preferring 

hydrogen. The fact that the reaction heats of other fuels do not decrease homogeneously and 

increase radially can be explained by the fact that the homogeneous mixture does not mix 

ideally throughout the combustion chamber. 
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ABSTRACT 

The list of economic and political challenges facing the hydrogen economy is long. Still, the 

most glaring obstacles are the technical ones. At the top of the list is the necessity of finding a 

simple and inexpensive way to produce hydrogen. As is often stated, hydrogen is not a fuel per 

se like coal or oil. Like electricity, it is an energy carrier that must be produced using another 

power source. Hydrogen is the most abundant element in the universe. However, almost all of 

the hydrogen found on Earth is bound to other elements within molecules, such as hydrocarbons 

or water. Hydrogen atoms must be cleaved from these molecules to form dihydrogen gas (H2). 

H2 is the form that hydrogen must take before it can be used in fuel cells. Fuel cells then 

recombine hydrogen and oxygen and generate electricity in the process. However, when fuel is 

converted from one source, for example, oil, to another, such as electricity or hydrogen, energy 

is wasted and therefore has a monetary cost. For this purpose, the effect of the mixture ratio 

determined in the BMW hydrogen fuel vehicle engine on the combustion parameters was 

investigated. 

Keywords: Hydrogen Fuel, BMW Hydrogen 7 Mono Fuel, Hydrogen Energy, Combustion 

Cost
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1. INTRODUCTION 

Currently, the cheapest way to produce hydrogen is to decompose natural gas into H2 and CO2 

using steam and catalysts. However, although this technology has been in use for decades, the 

efficiency of today's steam converters does not exceed 85%. This means that 15% of the energy 

in natural gas is lost as waste heat during conversion. As a result, according to the calculations 

of the experts of the US Department of Energy, the production cost of hydrogen, which will 

provide energy equal to the energy released by one gallon (about 4 liters) of gasoline, is $5. 

Techniques used to extract hydrogen from coal, oil or water are even more inefficient. With 

renewable sources such as solar or wind energy, it is also possible to decompose water without 

producing CO2. But these technologies are even more expensive. For example, the cost of 

generating electricity with solar energy is 10 times the cost of producing the same amount of 

power with a coal plant. The energy in hydrogen will always be more expensive than the 

resources used to produce it. Hydrogen, but cleaner air, lower levels of greenhouse gases, etc. 

competitiveness can be weakened by such advantages. These advantages will not provide a 

large demand for hydrogen energy for now (Al-Yafei et al., 2021; Xiao et al., 2018). 

 

2. HYDROGEN ENERGY OVERVIEW 

Hydrogen is the lightest element in the periodic table. It consists of only one proton and one 

electron. The binding energy of the electron to the proton is about 13.6 eV. Hydrogen has a 

strong electropositive character against it, that is, it tends to get rid of its electron. For example, 

when an electronegative elemental like oxygen comes together, it reacts and releases about 1.3 

eV of energy per atom. Hydrogen is therefore a substance with a high mass-energy density (142 

kJ/g) and contains even more energy per gram than liquid hydrocarbons (47 kJ/g). These are 

the reasons why it is preferred as the fuel of upper-stage rockets in space flights. Since 

combustion produces water vapor as a product, it does not release pollutants or greenhouse 

gases into the atmosphere. On the other hand, it is the most abundant element in nature. It makes 

up more than 90% of the visible matter in the universe (Kumar et al., 2021; Xiao et al., 2018). 

 

3. HYDROGEN COMBUSTION 

There are also critical choices about how to burn hydrogen. If it is burned in internal combustion 

engines and oxygen is given quickly, besides water vapor as a waste product, carcinogenic 

greenhouse gases such as nitric oxides are also released. If only water vapor is desired to come 

out, oxygen must be supplied slowly to the combustion chamber, that is, the air must be pumped 

carefully. But in this case too, the rate of energy withdrawal from the event, that is, the power, 
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decreases. Therefore, it makes the most sense to burn hydrogen in fuel cells to take advantage 

of the high efficiency of up to 50-60%. But that requires waiting for the relevant technology to 

become affordable. However, now it is possible to make internal combustion engines burn 

hydrogen for a small cost and start using this fuel. But still, automobile manufacturers do not 

want to produce a car whose fuel is not yet available, and energy companies do not want to 

invest in a fuel that does not have a user. To break this deadlock, some advocate that hydrogen 

should be produced from fossil fuels, at least until photovoltaics become economical, and that 

it should already be introduced as automobile fuel, to be used in internal combustion engines, 

at least until fuel cells become economical (Kumar et al., 2021; Xiao et al., 2018; Zangeneh & 

Alipoor, 2021). 

 

4. HYDROGEN FUEL TECHNOLOGY 

Unlike electric vehicles that store electrical energy in batteries, hydrogen fuel cell vehicles meet 

the needs of electric motors from burning hydrogen gas. In this way, only water vapor is 

released into the environment. For this purpose, the vehicle has two electric motors, one 

connected to the front wheels and the other to the rear wheels. The hydrogen tanks are at the 

back and the fuel cell is at the front, where the engine is in gasoline vehicles. Hydrogen tanks 

are at the back and the fuel cell is at the front, in gasoline vehicles, it is where the engine is. It 

can accelerate to 100 km/h in less than 7 seconds. The maximum speed of the vehicle is 

generally 200 km/h. The advantage of vehicles over electric vehicles is that the fuel filling time 

is very short. While the charging time of electric vehicles is measured in hours, hydrogen-fueled 

vehicles take about 4 minutes. Sufficient hydrogen filling stations are needed for this (Kumar 

et al., 2021; Xiao et al., 2018; Zangeneh & Alipoor, 2021). 

 

COMBUSTION SIMULATION TECHNOLOGY (MODELING SPECIES 

TRANSPORT AND REACTIONS) 

Finite model of laminar flow: The effects of turbulent fluctuations are ignored and the reaction 

rate is determined by the Arrhenius equation.  

Eddy Propagation Model: The reaction rate is assumed to be controlled by turbulence, avoiding 

the long Arrhenius chemical reaction rate calculation. 

Eddy dispersal concept (EDC) model: Detailed chemical Arrhenius kinetics can be incorporated 

into turbulent flames. 

For gas phase reactions, the rate of reaction is defined volumetrically, and the rate at which 

chemical species are formed and destroyed becomes a source term in species protection 
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equations (Baraldi et al., 2007; Halouane & Dehbi, 2017). 

6. MATERIALS AND METHODS 

Geometry domain is shown in Figure 1.  

 
Figure 1. Geometry domain (Inlet air = 65.8 m/s Inlet hydrogen = 7.09 m/s, Outlet pressure = 0, Temperature = 

26.85 oC). 

 
Table 1. Analysis steps. 

Step name Ansys Meshing Ansys Fluent 

Space claims (Sketching) Element size Check Mesh 

Create Rectangles Edge Sizing k-omega SST Model 

Dimensions Face Meshing Select Species 

Generate Plane from Sketch Create Named Selection Boundary Conditions 

Projection tool  Initialization 

  Run Calculation 

  Create Contour 

  Create full domain 

 

7. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The results of the H2, fuel oil, gas oil, and wood combustion are shown in Figures 1-6. The 

maximum values of comparison are summarized in Table 2. The reason for the high flame speed 

is that the pressure increase in the combustion chamber is very fast. With the increase of the 

hydrogen/air mixture ratio, the fuel is delayed in the initial regions of the combustion chamber. 

This leads to a decrease in the flame velocity with a decrease in the pressure increase (Xiao et 

al., 2018). 
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Table 2. H2-air Ansys-Fluent results. 

Mix type Velocity (m/s) Temperature (K) 

Normal (1, 0,23) 73.36 3930.90 

BMW 7 (1, 0,21) 69.40 2834.58 

 

The Table 2 is shown that BMW 7 mixture type is more favorable fuel than the conventional 

mixture ratio. First of the reason is the lowest maximum temperature, and the second is lower 

velocity. The mixing speed is directly related to the combustion of the fuel/air mixture. In the 

BMW 7 hydrogen engine, this distribution is evenly distributed on both sides of the combustion 

chamber. The same is not true at the normal combustion rate. In this case, the BMW 7 engine 

created a more efficient combustion condition (see Figure 2). As can be seen in the Figure 3, 

which is the temperature distribution graph, it is seen that when the hydrogen air-fuel mixture 

ratio is 0.21, the maximum temperature occurs around the ignition zone, but when the mixture 

is 0.23 it occurs in the ignition zone. This shows that since the reaction does not take place in 

the combustion chamber, there is a serious heat loss, and the heat dissipation does not occur in 

the combustion chamber. As in the velocity distribution, the problems arise when the ratio of 

the mixture is 0.23 in the mass distribution. In this case, it can be thought that the fuel and air 

do not mix effectively. This is also evident in the temperature distribution. Failure to form a 

good mixture result in the fuel starting to react in the ignition zone (See Figure 4) As seen in 

Figure 5, when the H2/air ratio is 0.21, the oxygen depletion distribution was perfectly around 

the ignition zone. In the 0.23 state, where the mixture was not ideal, the oxygen depletion was 

irregular. In this case, we conclude that the most ideal combustion is in the BMW 7 engine. 

 

 
Figure 2. Comparison between BMW 7 and conventional air-H2  for mixture velocity fractionation in the 

chamber, respectively. 

 
Figure 3. Comparison between BMW 7 and conventional air-H2  for the temperature fractionation in the 

chamber, respectively. 
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Figure 4. Comparison between BMW 7 and conventional air-H2  for the H2 mass fractionation in the chamber, 

respectively. 

 
Figure 5. Comparison between BMW 7 and conventional air-H2  for the O2 mass fractionation in the chamber, 

respectively. 

 

8. CONCLUSIONS 

The results shown in Figure 1-3 that BMW 7 H2-air mixing type combustion has the most 

economic and environmental outputs. lowest burning cost and eco-friendly solution for the 

industry as well. The most important indicator of this situation is that both the temperature 

distribution and the O2 consumption are regular throughout the combustion chamber when the 

H2/air mixture is 0.21. 
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OHFF333 ANACINA AŞILI ARMUT ÇEŞİTLERİNDE FARKLI TERBİYE 

SİSTEMLERİNİN PERFORMANSI 

 

 

Emine KUCUKER 

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Siirt-Türkiye 

 

Erdal AGLAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van-Türkiye 

 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Tokat koşullarında OHF333 anacına aşılı Deveci ve Santa Maria armut çeşitlerinde 

yürütülmüştür. Araştırmada, tek sıralı 3,5x1,0 m mesafe ile dikilen fidanlara Vertical Axis, Tek 

Kollu Kordon ve Y Palmet terbiye sistemleri uygulanmıştır. Tel-herek kombinasyonu üzerinde 

geliştirilen ağaçların; vejetatif gelişimi, verim ve meyve kalite performansları incelenmiştir. En 

yüksek verim değerleri vertical axis terbiye sisteminde saptanmıştır. Taç hacmi, Y-Palmet ve 

Vertical Axis sisteminde daha yüksek çıkmıştır. Meyve ağırlığı ve kimyasal özellikler yalnızca 

çeşitler arasında farklılık göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Armut, OHF333, terbiye sistemi, büyüme ve verim  
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THE GROWTH YIELD AND FRUIT QUALITY OF SOME PEAR CULTIVARS IN 

DIFFERENT TRAINING SYSTEMS 

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out with Deveci and Santa Maria pear cultivars grafted on OHF333 pear 

rootstocks in Tokat ecological conditions. In the study, Vertical Axis, One Arm Cordon and Y 

Palmette, training systems were applied on the trees planted with 3,5x1,0 m intervals where all 

the trees. The vegetative growth, yield and fruit quality performances of the trees constituted on 

wire-stake combination system were analyzed. The highest yield values were detected on 

Vertical Axis training system. Canopy volume was higher in Y-Palmet system and Vertical 

Axis system. Fruit mass and chemical properties showed difference only between varieties. 

Keywords: Pear, OHF333, training system, growth and yield. 
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GİRİŞ 

Armut (Pyrus communis L.), elmadan sonra dünyada en fazla kültürü yapılan ılıman iklim 

meyve türüdür (Özçağıran ve ark., 2004). Son yıllarda elma fiyatlarındaki düşüşler üreticileri 

yeni armut plantasyonları kurmaya sevketmiştir (Vercammen, 2011). Armut yetiştiriciliğinde; 

modern bahçe kurulumundaki tesis masrafları en önemli maliyet kalemini oluşturmaktadır.  Bu 

durum da yatırım masraflarını hızlı bir şekilde karşılamak için, meyve büyüklüğü, verim 

etkinliği ve kalitenin artırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Yüksek yoğunluklu dikim 

sistemleri ile kurulan armut bahçelerinde verim ve meyve kalitesinde önemli iyileşmeler 

olmaktadır. Bir armut bahçesi planlandığında; temel hedeflerden bir tanesi erkenci üretimin 

başarılmasıdır (Webster, 2002).  

Santa M. ve Deveci armut çeşitleri Türkiye’de yoğun üretim potansiyeline   sahip çeşitler 

arasındadır. Her iki çeşitte kontrollü budamanın yapılması, özel meyve dallarının üçte birinin 

ortadan kaldırılması kalite ve verimliliğin sürekliliği amacıyla tavsiye edilmektedir. Dikimden 

sonra iyi bir ağaç kuruluşu, erken olgunluğa ulaşmaya yardımcı olacaktır. Bu nedenle, terbiye 

sistemi sadece verimi artırmak için değil, aynı zamanda daha büyük meyve boyutları ile karlılığı 

artırmak için de önemli bir anahtardır.  

Anaç kullanımı çoğu fizyolojik olayda olduğu gibi, ağaçların canlılık kontrolü yoluyla daha 

yönetilebilir hale getirilmesi için de önemlidir (Sansavini ve Musacchi, 2002). OHF333 Ayva 

(Cydonia oblonga Mill.) anaçları rutin olarak kış hasarı, ateş yanıklığı (Erwinia amylovora 

Burill) enfeksiyonları ve armut düşüşünden muzdarip olduğundan, Kuzey Amerika'daki armut 

anacı ülkemizde önemli bir sorun teşkil eden ateş yanıklığına dayanıklılığı son yıllarda bu anacı 

Türkiye’de popüler hale getirmiştir.   

Ağacın gölgelenme düzeyini belirlemede etkin bir rol oynayan terbiye sistemleri ağaçtaki 

üretim potansiyelini artırmak için anahtar rol oynamaktadır (Lakso ve Robinson, 1997). Bu 

nedenle armut üretiminde terbiye sistemlerinin ele alındığı pek çok çalışma bulunmaktadır 

(Deckers, 1992; Sansavini ve Musacchi, 1993; Corelli-Grappadelli, 2000; Wertheim et al., 

2001; Elkins ve DeJong, 2002; Musacchi, 2008; Robinson, 2008; Sosna ve Czaplicka, 2008; 

Turner et al., 2008; Monney ve Evéquoz, 2009; Vercammen, 2014; Heijerman et al., 2015), 

benzer şekilde Verim, ışık girişi ve ağaç yoğunluğu arasında pozitif ilişki olduğunu bildiren pek 

çok araştırma bulgusu bulunmaktadır. Tüm bu araştırmalar hiçbir terbiye sisteminin tüm 

koşullarda tek başına yeterli ve etkin olmadığını bildirmektedir (Vercammen, 1999; Kappel ve 

Brownlee, 2001; Elkins ve DeJong, 2002; Sansavini ve Musacchi, 2002; Robinson, 2008). Bu 

nedenle çeşit, anaç, ekolojik koşullar, terbiye sistemi gibi bileşenler bir bütünün parçaları olarak 

ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.  
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Terbiye sistemlerinin kullanımı, armut ağaçlarının büyümesini ve meyve üretimini manipüle 

etmek için etkili bir tekniktir. Bununla birlikte, şu anda armut ağaçları için kullanılan çoğu 

terbiye sistemi, armut ağaçlarında terbiye sistemlerinin etkisini belirlemeye uönelik 

çalışmaların sınırlı olmasından dolayı elma ağaçlarından uyarlanmıştır (Elkins et al., 2007). 

Armut ağaçları, yüksek verim ve iyi meyve kalitesi üretmek için elma ağaçlarından yaklaşık 

%20 daha fazla ışığa ihtiyaç duyar (Elkins et al., 2007), bu durum terbiye sistemlerinin 

uygulanmasında dikkate alınması gereken bir faktördür.  

Üreticilere farklı terbiye sistemlerinin uygulanabilirliğini ve etkilerini gösterebilmek adına 

armut bahçelerinde terbiye sistemleri ile yapılan çalışmalar çalışmamıza değer katmaktadır. Bu 

çalışma, OHF333 anacı üzerine aşılı Santa Maria ve Deveci armut çeşitlerinde bahçe 

kuruluşunun ilk 3 yılında armut ağaçlarının büyüme ve meyve verimi üzerine farklı terbiye 

sistemlerinin etkisini araştırmak için kurulmuştur. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bitki materyali 

Çalışma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait Araştırma 

ve Uygulama Bahçesindeki bodur armut bahçesinde (40o20'02.19"kuzey ve 36o28'30.11" doğu) 

2013 yılı büyüme döneminde yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan Santa Maria/OHF333 ve 

Deveci/OHF333 çeşit anaç kombinasyonu Kasım 2009’de sıra arası 3,5 m, sıra üzeri 1,0 m olacak 

şekilde araziye dikilmiştir. Bahçe telli terbiye sistemi ile dizayn edilmiş ve ağaçlar, Y-palmet, 

Vertical Axis ve Tek kordon sistemlerine göre terbiye edilmişlerdir. 

OHxF 333 anacı: 

Serinin ticari olarak kullanılan en önemli anacıdır.  Dünyanın birçok yerinde bu  bireylerle  

yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, birçok hastalığa dayanımının iyi  olması  ve  orta  

kuvvette  gelişim  östermesi  nedeniyle OHxF  333  diğerlerine  göre  daha  üstün  bulunmuştur.  

Bu nedenle armut için dünyada  en  yaygın  kullanılan  klon anaçlarındandır. Ülkemizde de 

kullanılmaktadır. Yarı-bodur bir anaçtır, kök yayılımı bu serideki birçok anaca göre çok azdır. 

Armut ağacının standart büyüklüğünü ½ veya 2/3’üne kadar bodurlaştırılabilir. Bu bodurlaşma 

yaz budamaları ile daha da arttırılabilir. Aşı uyuşması iyidir ve üzerine aşılı çeşitlerin  erken  

meyveye  yatmasını  sağlar.  Kış soğukları ile kumlu ve killi topraklara çok toleranslıdır. Armut 

ateş yanıklığı hastalığına karşı çok dayanıklı, bakteriyel kanser ve kök funguslarına karşı 

oldukça dayanıklı bir anaçtır (Hepaksoy, 2019).  
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Çeşit Özellikleri 

Santa Maria çeşidi İtalyan orijinlidir. Williams ve Coscia melezidir. Ülkemizde çok yaygın 

olarak üretilmektedir. Orta kuvvette ve dik gelişir. Meyvesi yazlık çeşitlere nazaran oldukça iri, 

boyun kısmı uzunca, alt kısma doğru genişler, piramit görüntüsü verir. Ağaç olarak oldukça 

verimlidir. Meyve kalitesi çok iyi olup, sulu ve lezzetli bir yapıdadır. Meyveler Temmuz ayında 

olgunlaşır. Depolama süresi Ekim ayına kadardır. Renklenme ve olgunlaşma homojen gelişir. 

Et rengi beyazdır. Çeşit BA 29, MC ve OHF 333 ile uyuşma gösterir (Engin, 2011). 

Deveci Armut Çeşidi Deveci armut çeşidinin kökeni Anadolu’dur. Ağaçlar orta kuvvette büyür 

ve yayvan olarak gelişir. Meyve büyüklüğü iri-çok iri arasında değişmektedir. Meyve şekli 

basık, alt kısmı geniş, boyunsuz, çiçek çukuru derindir. Meyve yüzeyi hafif girintili çıkıntılı 

olup kabuk kısmı incedir. Zemin rengi sarı, güneş gören kısmı pembemsi olabilmektedir. 

Meyve eti beyaz, tatlı, gevrek, sulu, orta kalitededir. Ekim ayının ortası hasat edilir. Yeme 

olumuna gelmesi için belli bir süre bekletilmelidir. Depolama süresi çok uzundur. Son yıllarda 

en çok tercih edilen kışlık armut çeşididir. Verimliliği iyi olup, kendine kısırdır. Dölleyici 

olarak, Akça, Devoe, Passe Grassane, B.P. Morettini, Packhams, Triumph ve June Gold 

kullanılabilir. Anaç olarak, BA 29, MC ve OHF 333 önerilmektedir (Engin, 2011). 

 

YÖNTEM 

Terbiye Sistemleri 

Vertical Axis Terbiye Sistemi 

Kordon sistemi bir ana gövde ve bu ana gövde boyunca oluşmuş yan dallardan meydana gelir. 

Oluşan bu yan dallarda meyve verimi için yaz ve kış budamasının her ikisi de yapılır. Vertical 

Axis sistemi küçük bir bahçe için ideal bir terbiye şeklidir. 75 cm sıra üzeri ve 2 m sıra aralığı 

mesafe ile bahçe kurulur. Dikimde dallı fidan tercih edilir. Birinci tel hizası yerden 30 cm 

yükseklikten oluşturulur. 2. tel hizası 1. telden 60 cm yüksekten oluşturulur. Ana gövde olarak 

lider dal ve kısa yan dallarda dikimde budama yapılmaz. 10 cm’den daha uzun yan dallardan 

3-4 tomurcuk üzerinden budama yapılır. Yaz döneminde; Lider dal maksimum yüksekliğe 

ulaştığında zayıf bir sürgüne budanır. Oluşan yeni yan sürgünlerde üç yaprak bırakılarak 

budanır. Odun ve meyve dallarında oluşan yan sürgünlerde birer yaprak bırakılacak şekilde 

budama yapılır. Kış döneminde; ana gövde destek sistemine belli aralıklara bağlanmalıdır. 

Meyve dallarında uygulanacak ilk adım uzun sürgünlerin kısaltılmasıdır. Merkezi lider (lider 

dal) telin en üst noktasına ulaşana kadar budanmaz, yeniden büyümeyi teşvik etmek için zayıf 

sürgüne doğru kesim yapılır (Brickel and Joyce, 1996) 
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Tek Kollu Kordon Terbiye Sistemi 

Tek kollu kordon sistemi oluşturmak için ana gövde veya uygun bir yan dal telli sisteme 

yatırılarak oluşturulur. Oluşan bu terbiye sisteminde hem yaz hem de kış budaması yapılır. 

Dikim mesafesi ise sıra üzeri 1 m, sıra arası ise 3 m olması gerekir. Bu sistemde; dikimde 

genelde iyi bir yan dal oluşmuş fidanlar kullanılmalıdır. Tel üzerine yan dal veya ana gövde 

yatırılarak telli sisteme bağlanır. Yatırılan dalda, gereksiz olan dallar çıkartılır 

Yaz ve kış döneminde; yatırılan ana gövde üzerinden çıkan sürgünlerde fazla oluşan yan 

sürgünler çıkarılır. Fazla kesim yapılmaz. Bazen de budama sadece yaprak alınarak bırakılır. 

Kış budamasında ise yaşlı ve kırık sürgünler çıkarılır (Brickel and Joyce 1996). 

 

Y Palmet Terbiye Sistemi 

Y Palmet sistemi soğuk iklimin hakim olduğu bölgelerde güneş gören açık bir dallanma yapısı 

ile ideal bir terbiye sistemidir. Bu sistemin uygulandığı ağaçlar geç donlardan ve kötü hava 

şartlarından daha az etkilenir. Dikimde çok zayıf dallara sahip genç bir fidan kullanılıyorsa yan 

dal gelişimini teşvik etmek için toprak seviyesinden 45 cm yukarısından tepe kesimi 

yapılmalıdır. Dikimde dallı fidan kullanıldığında yan dalların eşit kuvvette olması tercih 

edilmelidir. Seçilen yan dallar bambu kazıklara 40-45 derecelik açı ile bağlanır ve ana dallarda 

tepe kesimi yapılır. Bu dallar Y palmet sisteminin kollarını oluşturur. Ağaç üzerinde istenmeyen 

tüm sürgünler kesilir. Ana kollar üzerinde Y palmet oluşması için en az iki adet yan sürgün 

oluşumu şarttır. Bahar döneminde; toprak seviyesinden itibaren 25 cm yükseklikten karşılıklı 

iki yan dal bırakılarak üstteki dalın (2. dalın) üzerinden kesim yapılır. Oluşturulan yan dalların 

hizasında 45o lik açı ile oluşturulan yan dallarda yaklaşık 40 cm uzunlukta bir göz üzerinden 

kesim yapılır. Seçilen ana dalların altında oluşan tüm sürgünler budanır veya elle koparılır. Yaz 

döneminde; Ana dallar boyunca iyi bir Y görünümü oluşur. Yan sürgünler telli sisteme 

bağlanarak Y Palmet görünümü verilir. İstenmeyen yan sürgünler budanır. Ana kolların alt 

kısımlarında oluşan istenmeyen tüm sürgünler kesilir (Brickel and Joyce 1996). 

Araştırmada İncelenen Parametreler ve İstatistik Analiz: Dinlenme periyodunda her ağaçta 

aşı yerinin 15 cm üzerinden gövde çaplarının kumpas (Model No; CD6CSX, Mitutoyo, Japan) 

ile her iki yönden ölçülmesi ve ortalamasının alınması ile ortalama gövde çapı (R) belirlenmiş 

ve “Alan=πr2 ” formülü kullanılarak çeşit gövde kesit alanları (mm2) hesaplanmıştır yine 

dinlenme döneminde her iki yönden tacın en değerlerinin belirlenmesinin ardından ilk ana 

daldan itibaren taç yüksekliği ölçülerek tacın geometrik şekline göre taç hacmi (m3) (V= πr2 h 

2-1) hesaplanmıştır. Her bir ağaçtan elde edilen tüm ürünün tartılması ile ağaç başına verim (kg 

ağaç-1) ve ağaç başına verim değerinin dekara düşen ağaç sayısı ile çarpılması ile dekara verim 
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(kg da-1) elde edilmiştir. Ağaç başına verimin gövde kesit alanına oranlanması ile verim 

etkinliği (kg cm-2), her ağaçtan alınan 10 adet meyvenin 0.01 g hassaslıktaki terazide (Radvag 

PS 4500/C/1, Poland) tartılması ile ortalama meyve ağırlığı (g) hesaplanmıştır. Her tekerrürden 

alınan 10 adet meyvenin ekvatoral bölgesinde üç farklı yerden kabuk kesilmiş ve penetrometre 

(model FT–327; MoCormick Fruit Tech, Yakima, WA) ile 11.1 mm’lik uç kullanılarak meyve 

eti sertliği (MES) (kg) ölçülmüştür. Meyve eti sertliği ölçülen meyvelerden elde edilen ve filtre 

kağıdından süzülen meyve sularından alınan örneklerin SÇKM içerikleri el refraktometresiyle 

(PAL-1, McCormick Fruit Tech., Yakima, Wash.) % olarak belirlenmiştir. İstatistik Analiz: 

Deneme tam şansa bağlı deneme deseninde faktöriyel düzende 2 çeşit ve 3 terbiye sisteminde 

3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde 6 ağaç kullanılmıştır. SAS paket programı 

kullanılarak varyans analizi yapılmış uygulama ortalamaları Duncan çoklu karşılaştırma testi 

ile karşılaştırılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Meyve dalı sayısı Santa maria çeşidinde VA ve YP sisteminde benzer iken TK sistemde önemli 

oranda düşük değere sahip olmuştur. Incelenen özellik Deveci çeşidinde tüm sistemlerde 

önemli fark oluşturmuş, en yüksek değer Y-Palmette sisteminde saptanmıştır. Gövde kesit alanı 

değerleri Santa M. çeşidinde tüm terbiye sistemleri arasında önemli fark oluştururken, Deveci 

çeşidinde; ilk yıl değerleri benzer olmasına rağmen sonraki yıllarda en yüksek değer YP 

sisteminde saptanmıştır. Taç hacmi değerleri her iki çeşitte; VA ve YP sistemlerinde benzer 

sonuçlar verirken, TK sistemle aradaki fark önemli bulunmuştur.  

Bizim bulgularımız taç yapısına çeşit ve terbiye sisteminin etkili olduğunu (Barritt, 1987; 

Barritt, 1998; Robinson et al., 1991; Yıldırım, 2002) bildiren bulguları desteklemektedir. Yine; 

Slender S./ M9, Y-trellis/M26, Merkezi Lider/M9/MM106 ve Merkezi Lider/M7 

kombinasyonları kullanılarak terbiye sistemlerinin taç hacmi üzerine etkilerinin incelendiği bir 

çalışmada, Merkezi Lider/M7 (11,6 m3 ağaç-1) sisteminde taç hacmi en yüksek, Slender 

Spindle./M9 (2,6 m3 ağaç-1) sisteminde ise en düşük değerde olduğu belirlenmiştir (Robinson 

et al., 1991). 
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Çizelge 1. Farklı armut çeşitleri için üç terbiye sisteminde meyve dalı sayısı, gövde kesit alanı ve taç 

hacmi değerleri 
Çeşit Terbiye 

Sistemi 

Meyve ağırlığı (g) Gövde Kesit Alanı (cm2) Taç Hacmi (m3) 

  2012 2010 2011 2012            2011 

Santa M. Va 38a 1,75a 2,86b 5,72a 1,52a 

 Tek kollu 22b 1,04c 2,11bc 3,98b 0,41b 

 Y palmet 43a 1,17b 3,58a 5,27a 1,99a 

Deveci Va 36b 0,96a 2,10b 4,54a 2,08a 

 Tek kollu 15c 1,19a 2,45b 3,78b 0,89b 

 Y palmet 49a 1,51a 3,05a 5,76a 2,14a 

Aynı harfle gösterilen çeşit ya da terbiye sistemi ortalaması arasındaki fark önemli değildir (p>0,05) 

 

 

Ağaç büyüklüğüne göre verimi ifade etmenin en basit yolu gövde kesit alanına düşen verimi 

belirlemektir (Westwood, 1995). Ağaca verim değerleri hem çeşitler hem de terbiye sistemleri 

arasında önemli fark oluşturmuştur. Santa M. çeşidinde VA sistemi en yüksek verim değerlerine sahip 

olmuş bunu YP ve TK sistemleri takip etmiştir. 2. yılda tüm sistemler arasında verim değerleri fark 

oluşturuken, 1. ve 3. yılda YP ve TK sistemler benzer değerlere sahip olmuştur. Benzer şekilde Deveci 

çeşidinde her üç yılda en yüksek verim değerlerine VA sistemi sahip olmuştur (Çizelge 2). Verim 

etkinliği değerleri incelendiğinde hem Deveci hem de Santa M. çeşidinde VA ve TK sistemleri 

benzer değerlere sahip olmuş ve YP sistemine göre önemli oranda yüksek değerler vermiştir. 

Szczygie ve Mika (2003), farklı terbiye sistemlerinin ağacın verim değerlerini etkilediğini ifade 

etmişlerdir. Bu konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar da ağaç başına verim ve verim etkinliği 

bakımından terbiye sistemleri arasındaki farklılıkların, ağaç sıklığı ve anacın aynı olduğu 

durumlarda daha az olduğu ancak farklı anaç ve dikim yoğunluklarında etkinin daha net ortaya 

çıktığı ve aynı sıra aralığındaki uzun ağaçların kısa ağaçlara göre daha fazla ışık tuttuğu ve daha 

verimli oldukları vurgulanmıştır (Barritt 1989; Palmer, 1989; Callesen, 1993; Barritt 1998; 

Barritt, 2000; Wertheim et al., 2001). 

Çizelge 2. Farklı armut çeşitleri için üç terbiye sisteminde ağaca ve dekara verim ve verim etkinliği 

değerleri 
Çeşit 

 
Terbiye 

Sistemi 

Verim (kg) Kümülatif verim 

(kg,ağaç-1) 

Verim etkinliği 

(kg,cm-²) 

  2010 2011 2012 2012 2011 

Santa M. Va 5,34a 7,24a 8,5a 21,08a 3,69a 

 Tek kollu 3,11b 4,78c 5,12b 13,01b 3,27a 

 Y palmet 3,17b 5,61b 6,58b 15,36b 2,91b 

Deveci Va 3,02a 5,80a 7,71a 16,53a 3,64a 

 Tek kollu 2,31b 4,02b 5,14c 11,47c 3,03a 

 Y palmet 2,51b 5,96a 6,71b 15,18b 2,64b 

Aynı harfle gösterilen çeşit ya da terbiye sistemi ortalaması arasındaki fark önemli değildir (p>0,05) 

 

Terbiye sistemleri ve çeşitler arasında meyve ağırlığı değerlerinde önemli farklılıklar 

saptanmıştır. Santa M. çeşidinde TK sistem diğerlerine göre daha iri meyveler oluşturmuş ve 

aradaki fark önemli bulunmuştur. Deveci çeşidinde ise; ilk iki yıl TK ve YP sistemleri arasında 
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meyve ağırlığı bakımından benzer sonuçlar alınmış denemenin son yılında tüm sistemler 

arasında farklılık önemli bulunmuştur. En yüksek değer TK (355g) en düşük değer VA (255g) 

sisteminde tespit edilmiştir. SÇKM değerleri incelendiğinde; Santa M. çeşidinde terbiye 

sistemleri arasında fark benzer çıkarken; Deveci çeşidinde TK ve YP sistemleri benzer 

değerlere sahip olup VA sistemine göre önemli oranda yüksek değerlere sahip olmuştur. Deveci 

çeşidinde tüm terbiye sistemlerinde sertlik değerleri genel olarak benzer bulunmuştur. Santa M. 

çeşidinde ise tüm yıllarda TK sistemde en yüksek meyve eti sertliği değerleri ölçülmüştür.  

Nitekim terbiye sistemlerinin meyve karakterleri üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çok 

çalışmada, terbiye sisteminin meyve kalite kriterleri üzerine etkisinin olmadığı, bu özelliklerin 

daha çok çeşit özellikleri ve ekolojik koşullardan etkilendiği bildirilmiştir (Otaga, 1990; 

Antognozzi et al., 1993; Widmer ve Krebs, 2001). 

Çizelge 3. Farklı armut çeşitleri için üç terbiye sisteminde meyve ağırlığı, SÇKM ve meyve eti sertliği 

değerleri 
Çeşit 

 

Terbiye 

Sistemi 

Meyve ağırlığı (g) SÇKM Sertlik 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Santa M. Va 172b 180b 179b 7,9a 8,5a 8,4a 8.00b 7.20a 8.8a 

 Tek kollu 194a 208a 211a 10,0a 8,8a 8,0a 9,73a 8,17a 7,93a 

 Y palmet 175b 186b 185b 8,8a 7,0a 8,7a 8,06b 6,2b 8,06a 

Deveci Va 230b 226b 255c 9,0b 8,9b 9,5b 9,0a 7,9b 9,0a 

 Tek kollu 330a 321a 335a 13,5a 10,9a 11,3a 9,5a 9,1a 8,88a 

 Y palmet 318a 301a 314b 11,2a 10,9a 11,0a 9,7a 10,01a 10,2a 

Aynı harfle gösterilen çeşit ya da terbiye sistemi ortalaması arasındaki fark önemli değildir (p>0,05) 

 

SONUÇ 

Yapılan çalışmayla bodur anaç ve modern terbiye teknikleri kullanılarak denemenin ilk 

yıllarında verim alınabilmiştir. Vertical Axis sistemi en yüksek kümülatif verim değerlerine sahip 

olmuştur. Vertical Axis ve Y palmet sistemleri en fazla gövde kesit alanı ve taç hacmi değerlerine sahip 

olmuştur. Dal eğme teknikleri kullanılarak uygulanan terbiye sistemleri erkencilik açısından 

faydalı bir uygulama sağlamıştır. Verim değerlerine hem çeşit etkisi hem de terbiye 

sistemlerinin etkisi önemli çıkmıştır.  
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HASAT ÖNCESİ AVG UYGULAMALARININ BRAEBURN (MALUS COMMUNİS 

L.) ELMA ÇEŞİDİNDE SOĞUKTA DEPOLAMA SÜRESİNCE MEYVE KALİTE 

PARAMETRELERİNE ETKİSİ 
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Erdal AGLAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van-Türkiye 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada farklı dozlarda AVG uygulamalarının Braeburn elma çeşidinde hasat sonrası 

meyve kalite parametrelerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; 75, 150 ve 225 

mg/ L-1 AVG uygulamaları kontol uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. Tahmini hasattan 4 hafta 

önce AVG uygulamaları yapılmıştır. Depolama süresince en fazla ağırlık kaybı 125 mg L-1 

AVG uygulamasından tespit edilmiştir. Meyve sertliği değerlerindeki düşüşler kontrol 

uygulamasında önemli fark oluştururken, diğer uygulamalarda fark önemsiz bulunmuştur.  

SÇKM değerlerini AVG uygulamaları önemli oranda korumuştur. 

Anahtar kelimeler: Malus communis L., ağırlık kaybı, asitlik, meyve sertliği 
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PRE-HARVEST AMİNOETHOXY VİNYLGLYCİNE (AVG) SPRAY MAİNTAİNS 

FRUİT QUALİTY OF APPLES (MALUS COMİNNUS L. CV. BRAEBURN) DURİNG 

COLD STORAGE 

 

 

ABSTRACT 

In the study, the effect of AVG application at different concentrations on the post-harvest fruit 

quality of apple cultivar (Malus communis L.)was incestigated. The study consisted of four 

applications, 75, 150 and 225 mg L-1 AVG and control. AVG was applied 4 weeks before 

anticipated harvest. He highest weight loss during storage was determined from 125 mg L-1 

AVG application. While the decreases in fruit firmness values made a significant difference in 

the control application, the difference was found to be insignificant in other applications. AVG 

doses preserved the SCKM values significantly.  

Keywords: Malus cominnus L., weight loss, acidity, fruit firmness  
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde elma üretimi son yıllarda sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Üretimde meydana 

gelen bu artışın temel nedenlerinin başında, yetiştiricilerin yüksek verime sahip yeni çeşitleri 

tercih etmesidir. Ancak, yeni çeşitlerin yetiştiricilikte kullanılması ile birlikte üreticiler üretim 

aşamasında birçok olumsuzluk ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu olumsuzlukların başında, 

üretimde verim kaybına neden olan hasat önü dökümleri gelmektedir Hasattan önce dökülen 

meyveler yeterli renklenmeye, iriliğe, olgunluğa ve kimyasal içeriğe ulaşamadığı için üreticiye 

hiçbir ekonomik kazanç sağlamamaktadır. Bunun yanı sıra yaşanan en önemli problemlerden 

bir diğeri ise hasat sonu muhafaza süresinde yaşanan kalite kayıplarıdır.  

Meyveler hasat sonrası yaşamlarını devam ettirirler ve hasattan sonra özellikle elma gibi 

klimakterik meyvelerde solunum hızında artış meydana gelir.  

Meyvede olgunlaşma ve yaşlanma hızlanır, bu durum önemli metabolik kayıplara neden olur.  

Meyvelerde hasat sonrası solunum hızı kontrol altına alınması ile meyve kalitesi korunarak 

depolama ve raf ömrü süresi uzatılabilir. Bu amaç doğrultusunda, birçok meyve türünde 

modified atmosphere packing, yenilebilir kaplama, irradiation treatment, acibenzolar-S-methyl 

treatment, chemical preservation and acidic electrolyzed oxidizing water dipping gibi birçok 

uygulama yapılmaktadır. 

AVG, 1970’li yıların başında keşfedilen ve doğal olarak meydana gelen bir etilen 

engelleyicisidir (Greene, 2002). Hasat önü döküm meyvenin etilen düzeyi ile 

ilişkilendirilmektedir (Greene, 2006). Bu yüzden, meyvenin etilen düzeyi dökümün şiddetini 

belirlemektedir (Byers, 1997; Greene ve Schupp, 2004). AVG’nin kullanımı ile bitkide pek çok 

fizyolojik ve biyokimyasal faaliyet düzenlenmektedir. AVG, vejetatif gelişimin ve 

çiçeklenmenin düzenlenmesi (Elfving et al., 1990), olgunlaşmanın geciktirilmesi (Byers, 1997; 

Stover ark., 2003), renklenmenin, meyve eti sertliğinin, meyve iriliğinin artırılması (Wang ve 

Dilley, 2001; Williams, 1980) ve elmada hasat önü dökümün engellenmesi (Bangerth, 1978; 

Greene ve Schupp, 2004) amacı ile kullanılmaktadır. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışma; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 

Araştırma Merkezi’nde bulunan MM106 anacı üzerine aşılı Braeburn elma çeşitlerinde 

yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre dizayn edilmiştir. Deneme 

ağaçları sıra arası 3.5 m, sıra üzeri 1.5 m olacak şekilde dikilmiştir. Deneme alanın toprak yapısı 

killi, kumlu ve siltli bir yapıya sahiptir. Sulama ihtiyacı toprak nem içeriği takip edilerek, tarla 

kapasitesi nem içeriğinde yaklaşık 4.0 L/h sulama yapılmıştır. Sulama boruları ağacın her iki 
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yanında 1 adet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Deneme alanında gübreleme Nisan, Mayıs, 

Haziran ve Temmuz aylarında dekara 10 kg azot, 15 kg potasyum oksit (K2O, %60), 15 kg 

amonyum sülfat (NH4SO4), 5 kg mono amonyum fosfat (MAP), 15 kg potasyum sülfat (K2SO4) 

ve Ağustos ayı içerisinde dekara 4.5 kg olacak şekilde kalsiyum nitrat (CaNO3) uygulaması 

şeklinde yapılmıştır. Mantari hastalıklara karşı (karaleke vb.) Flint WG 50, meyve iç kurdu için 

Calypso OD 240 ve kırmızı örümcek için Mesurol WP 50 kullanılmıştır. Bahçe telli terbiye 

sistemi ile teçhiz edilmiş ve ağaçlar, vertical axis sistemine göre terbiye edilmiştir. Deneme 

bahçesine dolu ve güneş yanığına karşı file sistemi (siyah renkli file tercih edilmiştir) 

kurulmuştur. 

Çalışmada Braeburn elma çeşidinde hasat sonu muhafazayı korumak amacıyla bir içsel etilen 

engelleyicisi olan AVG kullanılmıştır. Bu amaçla, % 15 AVG içeren ReTain 

(ValentBioScience Corp. Libertyville, III), tahmini hasat tarihinden 4 hafta önce (13 Ekim 

2012) ve 3 farklı dozda (75,125 ve 225 mg L –1 ) uygulanmıştır. ReTain çözeltisi hazırlanırken 

yüzey gerilimini azaltmak ve bitkiye uygulanan materyalin etkinliğini artırmak amacıyla 

‘Regulaid’ yayıcı yapıştırıcı [% 0.1 v/v (Kalo Inc., Overland Park, KS66211)] kullanılmıştır. 

Kontrol amacıyla kullanılmış ağaçlara sadece su (pH=6.48)+yayıcı yapıştırıcı uygulaması 

yapılmıştır. Her bir ağaca uygulanacak sprey miktarı araştırıcıların (Anonim, 2010) geliştirmiş 

olduğu formül ile hesaplanmış ve bu çerçevede her bir ağaca 180 mL sprey uygulaması 

yapılmıştır. Bu miktarın belirlenmesinde ağacın şekli (konik ve yuvarlak), ağacın yüksekliği ve 

sıra arası mesafe dikkate alınmıştır. Uygulamalar plastik sırt pompası ile yağışsız, rüzgârsız ve 

sabah erken vakitte yapılmıştır. Uygulamaların birbirinden etkilenmemesi için ağaçlar arasında 

en az bir ağaç tampon olarak bırakılmıştır.  

İncelenen Özellikler  

2.1. Meyve Ağırlığı: Meyve ağırlığı, 0.01 g hassasiyete sahip dijital terazi (Radvag PS 

4500/C/1, Poland) ile ortalama olarak gram cinsinden belirlenmiştir.  

2.2. Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM): SÇKM miktarı, meyve suyu 

örneğinde dijital el refraktometresi (PAL-1, McCormick Fruit Tech., Yakima, Wash.) ile 

ölçülmüştür. 

2.3. Titre Edilebilir Asitlik (TA): Meyve suyundan 10 ml alınan örnekler, üzerine 10 ml saf 

su ilave edilmiş ve örnekler 8.1 pH değerine ulaşana kadar 0.1 N sodyum hidroksit (NaOH) ile 

titrasyonunda harcanan NaOH miktarı esas alınarak malik asit cinsinden (g.malik asit 100 g -1 

) ifade edilmiştir. 
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2.4. Meyve Eti Sertliği: Meyve eti sertliği, meyvenin ekvatoral bölgesi üzerinde üç farklı 

yerden kabuğu kesilmiş ve penetrometrenin (Effegi marka, model FT–327; MoCormick Fruit 

Tech, Yakima, WA) 11.1 mm’lik ucu ile kg olarak ölçülmüş ve daha sonra değerler Newton’a 

(N) çevrilmiştir.  

2.5. İstatistiksel Değerlendirme: incelenen tüm parametreler 4 farklı dönemde analize tabi 

tutulmuş ve tekerrürde 10 meyvede ölçümler yapılmıştır. Verilerin ortalamaları SAS 

programına göre değerlendirilip istatistik analize tabi tutulmuştur. Ortalamalar arasındaki 

farklılıkların önem (p<0.05) kontrolü Duncan çoklu karşılaştırma testi ile yapılmıştır. 

Şekillerde hata çubukları % 5 önem seviyesine göre yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Meyve Ağırlığı: Farklı dozda AVG uygulamaların meyve ağırlığı üzerine etkisi çizelge 

1’de gösterilmiştir. 6 aylık depo süresi sonunda en fazla meyve ağırlık kaybı kontrol 

uygulamasında tespit edilmiştir. Meyve ağırlığı bakımından uygulamalar arasında en yüksek 

değeri (300.10 g) 225 mg L –1 AVG dozu, en düşük değeri (231.29 g) ise 125 mg L –1 AVG 

dozu vermiştir. 

Depolama sırasında büyük ekonomik kayıplar ile sonuçlanan (Sandhya, 2010) ve % 25-30 

kadar çıkabilen ağırlık kaybı, meyvenin yüzey hacim oranına ve atmosferin bağıl nemine bağlı 

olarak suyun transpirasyon yoluyla buharlaşması ile ilgilidir (Kader and Yahia, 2011). 

Depolama süresi ile orantılı olarak solunum ve transprasyondan kaynaklı olarak meyvede 

ağırlık kaybı artar.  

Çizelge 1. Meyve ağırlığı değeri üzerine AVG uygulamalarının etkisi 
 Çeşit  Uygulama 

(mg L–1 ) 

HASAT 
  

Meyve ağırlığı (g) 
(15.01.2012) 

Meyve ağırlığı (g) 
(04.03.2012) 

Meyve ağırlığı (g) 
(15.05.2012) 

Braeburn K 319.63A 289.11B 265.44C 255.15D 

75, AVG 319.30A 281.58AB 278.66AB 275.89AB 

125, AVG 319.60A 234.75B 232.98B 231.29B 

225, AVG 319.60A 318.25A 311.44A 300.10A 

Aynı sütunda aynı küçük harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. Aynı satırda aynı büyük harfle gösterilen ortalamalar 
arasındaki fark önemli değildir (P<0.05). 

 

3.2. Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı: Hasat zamanının belirlenmesinde önemli 

kriterler olan SSC ve titratable acidity meyvenin yeme kalitesini etkileyen en önemli 

özelliklerdir. Meyvede olgunluğun ilerlemesi ile basit şekerlerde çözünmemiş polisakkaritlerin 

hidrolizi sonucu SSC oranı artarken, meyvede asitlik azalır (Abd El-Gawad et al., 2019). Bu 

açıklama ile uyumlu olarak, depolama ve raf ömrü süresi ile orantılı bir şekilde SSC değerleri 

yükseldi, titratable acidity oranında ise azalma kaydedildi. AVG uygulamasının meyvedeki iç 

atmosferi düzenleyerek solunum hızını azalttığını ve dolayısıyla depoda titre edilebilir asitlik 

düşüşünü yavaşlattığını bulmuşlardır. Reque et al. (2014). Depolama süresinde AVG 
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uygulanmış meyvelerde SSC oranında artış daha düşük iken, asitlik değerleri daha yüksekti. 

Yani bu meyvelerde olgunluk indeksinin daha düşük olduğu ve bu çalışma ile meyvede 

olgunluğu yavaşlatan bu uygulamaların hasat sonrası ömrü uzatmak için kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır.   

Çizelge 2. SÇKM  değeri üzerine AVG uygulamalarının etkisi 
 Çeşit Uygulama 

(mg L–1 ) 

HASAT 

  

SÇKM 

(15.01.2012) 

SÇKM 

(04.03.2012) 

SÇKM 

(15.05.2012) 

Braeburn K 13.67B 14.07A 14.53A 15.13A 

75, AVG 12.50C 12.84B 13.60B 14.30A 

125, AVG 12.10B 12.33B 12.70A 13.17A 

225, AVG 12.10A 12.67BA 12.87A 13.10A 

Aynı sütunda aynı küçük harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. Aynı satırda aynı büyük harfle gösterilen ortalamalar 

arasındaki fark önemli değildir (P<0.05). 

 

3.3. Titre Edilebilir Asitlik: Hasat dönemlerinin ve değişik uygulamaların TA değeri üzerine 

etkisine ilişkin bulgular Çizelge 3’de verilmiştir. Hasat dönemleri dikkate alındığında tüm 225 

ve 75 mg L-1 AVG uygulamalarının TA değerleri arasında benzerlik tespit edilmiştir. Tüm 

analiz dönemlerinde AVG uygulamalarında konrol uygulamasına göre daha yüksek TA değeri 

elde edilmiştir. TA içeriği meyvenin olgunlaşma düzeyi ile yakından ilişkilidir. Olgunlaşma 

hızlandıkça meyvenin TA içeriği azalmaktadır. AVG, meyvede olgunlaşmayı geciktiren bir 

büyümeyi düzenleyicidir (Bangerth, 1978; Stover ve ark., 2003; Rath ve ark., 2006). Nitekim 

çalışmamızda olgunlaşmanın AVG dozları ile geciktirilmesine bağlı olarak TA içeriği kontrol 

uygulamasına göre yüksek çıkmıştır.  

Çizelge 3. TA değeri üzerine AVG uygulamalarının etkisi 
 Çeşit  Uygulama 

(mg L–1 ) 

HASAT 

  

MA1 

(15.01.2012) 

MA2 

(04.03.2012) 

MA3 

(15.05.2012) 

Braeburn K 319.63A 289.11B 265.44C 255.15D 

75, AVG 319.30A 281.58AB 278.66AB 275.89AB 

125, AVG 319.60A 234.75B 232.98B 231.29B 

225, AVG 319.60A 318.25A 311.44A 300.10A 
Aynı sütunda aynı küçük harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. Aynı satırda aynı büyük harfle gösterilen ortalamalar 

arasındaki fark önemli değildir (P<0.05). 

 

3.4. Meyve Eti Sertliği: Meyve eti sertliği üzerine etkisine ilişkin bulgular Çizelge 4’de 

verilmiştir. Depolama süresince tüm uygulamalarda et sertliğinde doğrusal bir azalış meydana 

gelmiş ve bu azalış yalnızca 200 mg L–1 AVG uygulamasında fark oluşturmazken diğer 

uygulamalarda fark önemli bulunmuştur. Muhafaza süresi sonunda en yüksek et sertliği (6.47 

kg) 225 mg L –1 AVG uygulamasından elde edilmiştir. Et sertliği, en önemli olgunluk 

parametrelerinden biridir. Meyve olgunlaştıkça et sertliği azalış göstermektedir. AVG bir etilen 

inhibitörüdür. Etilen engelleyicileri ile meyvede etilen üretimi azaltılmakta ve meyve etinde 

yumuşamaya neden olan enzim aktivitesi yavaşlamaktadır (Jobling et al., 2003). Nitekim 

Schupp ve Greene (2004), Yuan ve Li (2008) ve Escalada ve Archbold (2009) yaptıkları 
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çalışmalarda AVG’nin et sertliğini muhafaza etmede, kontrol uygulamasına göre daha etkin 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çizelge 4. Meyve eti sertliği üzerine AVG uygulamalarının etkisi 
 Çeşit  Uygulama 

(mg L–1 ) 

HASAT 

  

Meyve eti sertliği 

(kg) 

(15.01.2012) 

Meyve eti sertliği 

(kg) 

(04.03.2012) 

Meyve eti sertliği 

(kg) 

(15.05.2012) 

Braeburn K 7.43A 4.97B 4.57C 4.27D 

75, AVG 7.67A 5.96B 5.83B 5.57B 

125, AVG 6.97A 6.33BA 6.10BA 5.90B 

225, AVG 7.97A 6.93A 6.70A 6.47A 

Aynı sütunda aynı küçük harfle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemli değildir. Aynı satırda aynı büyük harfle gösterilen 

ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P<0.05). 

 

4. SONUÇ: Meyve kalite özellikleri üzerine farklı dozda AVG uygulamalarının etkisinin 

incelendiği çalışmamızda, AVG uygulamaları nişastanın şekere dönüşümünü geciktirmiştir. 

SÇKM değeri üzerine uygulamaların etkisi farklı olmuştur. AVG uygulamaları muhafaza 

süresince kontrol uygulamasına göre SÇKM değerini korumuştur. AVG uygulamaları hem TA 

üzerine hem de meyve eti sertliği üzerine olumlu bir etki göstermiştir. AVG’nin meyve eti 

sertliğini muhafaza etmesi hasat sonrası ürünlerin pazar ömrünü artıracağı tespit edilmiştir.  
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ÖZET 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak tarımsal üretim hızındaki yavaşlamanın artan dünya 

nüfusunu beslemede yetersiz kalacağı 20 yıldan beri yapılan üretim-nüfus tahminlerinde ortaya 

konulmaktadır. 2020 yılının başından itibaren yaşanan Covid-19 pandemisiyle birlikte Dünya 

genelinde gıda güvenliği meselesi daha çok hissedilir olmuş ve gıda fiyatlarında çok ciddi 

artışlar meydana gelmiştir. Bu nedenlerle önemli bir gıda ürünü olan buğdayda verim artışı ve 

stabilitenin hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada farklı CIMMYT 

deneme setlerinden seçilmiş 40 adet farklı ekmeklik buğday hattı materyal olarak kullanılmıştır. 

Geç ekim yapılarak bitkilerin sıcaklık stresine maruz kalmaları sağlanmış ve gelişmenin ilk 

dönemlerinden itibaren sulama yapılarak kuraklık stresi elemine edilmiştir. Çalışmada tane 

verimi, bin tane ağırlığı, protein oranı, nişasta içeriği ve glüten indeksi özellikleri incelenmiştir. 

Genotipler arasında nişasta içeriği haricinde tüm özelliklerde önemli farklılıklar meydana 

gelmiştir.  İncelenen buğday genotiplerinin bin tane ağırlığı 19.5 ile 34.6 g arasında, protein 

içeriği % 15.1 ile18.9 arasında, glüten içeriği 33.0 ile 45.5 arasında tane verimi ise 152.6 ile 

372.5 kg/da arasında değişim göstermiştir. Bin tane ağırlığı yönünden G14 ve G41 genotipleri, 

protein içeriği yönünden G1 ve G44 genotipleri, Gluten içeriği yönünden G24 ve G1 

genotipleri, tane verimi yönünden G32 ve G43 genotipleri ön plana çıkarak standart çeşitlere 

üstünlük sağlamıştır. Çalışma sonucunda G1, G22, G31, G18 ve G43 genotipleri hem verim 

hemde kalite özellikleri yönünden ön plana çıkarak sıcak stresli koşullara uygun buğday 

genotipleri olarak bölge verim denemelerinde denenmek üzere seçilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Buğday, verim, protein, glüten indeks ve sıcaklık stresi 

 

  

1449

mailto:mehmety@dicle.edu.tr
mailto:ferhatkizilgeci@artuklu.edu.tr
mailto:fozturk@sirnak.edu.tr


 

 

AN ASSESSMENT OF THE YİELD AND QUALİTY OF CIMMYT ORİGİN BREAD 

WHEAT GENOTYPES UNDER HEAT STRESS ENVİRONMENT 

 

 

ABSTRACT 

The decline in agricultural production rate due to global climate change will be insufficient to 

feed the growing world population, according to 20-year food production-population growth 

projections. Food safety has been more visible around the world as a result of the Covid-19 

pandemic, which has been present since the beginning of 2020, and there have been significant 

increases in food costs. In order to meet this demand, it is critical to enhance the yield and 

stability of wheat, which is a critical food commodity, in a short period of time. 40 distinct 

bread wheat lines were studied in this research, which were chosen from several CIMMYT trial 

sets. Plants were subjected to heat stress as a result of the late sowing, and drought stress was 

mitigated by irrigation during the early phases of development. Grain yield, thousand grain 

weight, protein ratio, starch content, and gluten index features were evaluated in the study. With 

the exception of starch content, there were statistically significant differences between 

genotypes. The results showed that a thousand grain weight ranged between 19.5 and 34.6 g, 

protein content ranged between 15.1 and 18.9 %, gluten content ranged between 33.0 and 45.5, 

and grain yield ranged between 152.6 and 372.5 kg/da. Genetically superior to standard 

varieties in terms of thousand-seed weight, protein content, gluten content, and grain yield were 

the G14 and G41 genotypes, the G1 and G44 genotypes, the G24 and G1 genotypes, and the 

G32 and G43 genotypes, respectively. G1, G22, G31, G18, and G43 genotypes emerged as the 

most promising in terms of yield and quality parameters, and they were chosen to be tested in 

regional yield trials in order to establish wheat genotypes suitable for high stress conditions. 

Keywords: Wheat, protein, gluten index, heat stress 
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                   GİRİŞ  

Ekmeklik buğday, durum buğdaya göre iklim ve toprak istekleri bakımından daha az seçici  

olduğundan  dolayı  dünyada  ve Türkiye’de   geniş   alanlarda   üretimi yapılabilmektedir    

(Karaman, 2020; Karaman  ve  ark.,  2020).  Ayrıca buğday tanesi yüksek protein ihtiva 

etmesinden dolayı, insan beslenmesinde önemli bir yer almıştır. Yerel çeşitlerin, yeni tarım 

uygulamalarında (sürdürülebilir veya organik tarım) kullanımının artırılması ve iklim 

değişikliklerinin gıda üretimi, gıda kalitesi ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkilerinin 

azaltılmasında rol   alması beklenmektedir (Gitay ve ark., 2001; Parry ve  ark.,  2004;  Atkinson  

ve  ark.,  2008). 

Gıda üretimin önemli ölçüde verim kaybına yol açan yüksek sıcaklık stresinin etkisinin ve 

yoğunluğunun küresel iklim değişikliği ile artması beklenmektedir (Talukder vd., 2014). 

Buğday, dünya tahıl üretiminin %30'unu oluşturan ve dünya nüfusunun beslenme 

gereksinimlerinin %36'sını karşılayan önemli bir tahıl ürünüdür (Cossani ve Reynolds, 2012; 

Prerna ve Sengar, 2013). Dünya çapında 10 yılda ortalama %0,3'lük bir sıcaklık artışıyla, 2050 

yılına kadar Güney Asya'da %50'lik bir verim düşüşüne yol açması beklenmektedir (IFPRI, 

2009). Dünya buğday verimi, 1980'lerden bu yana küresel sıcaklık artışının bir sonucu olarak 

%5 oranında azalmıştır (Lobell vd., 2011). Sıcaklıkta buğdayın optimum gündüz sıcaklığının 

(15-20°C) üzerinde bir derecelik artışın verimin %3-4 oranında düşürdüğü bulunmuştur 

(Wardlaw vd, 1994). Bu çalışmada sıcak stresli çevrede ekmeklik buğday ileri hatlarının verim 

ve kalite yönünden uygun olanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.  

 

                   MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma, 2020-2021 buğday yetiştirme sezonunda Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi 

Teknopark araştırma ve uygulama sahasında sulu şartlarda yürütülmüştür. Bitkiler gelişme 

dönemi boyunca kuraklık stresine sokulmayacak şekilde yağmurlama sulama sistemiyle 

sulanmıştır. Araştırmada materyal olarak bölgede yaygın olarak yetiştirilen 2 adet ticari çeşit 

(Babil ve Dinç) ve CIMMYT (Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi)’ten temin 

edilen 40 adet ileri ekmeklik buğday hattı kullanılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü 2020-2021 

sezonu ve uzun yıllara ait bazı iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü 

2020-2021 yetiştirme sezonunda aylık ortalama sıcaklık değerleri Mayıs ayına kadar artış 

göstermiştir, Mayıs ayında ortalama sıcaklığın 24,6 °C olduğu görülmektedir. Ortalama 

sıcaklık değeri uzun yıllar ortalaması seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Toplam yağış 

miktarı (178,5mm) olarak ölçülürken, en yüksek 57,9 mm ile Mart ayında ölçülmüş ve toplam 

yağış miktarı ise uzun yıllar ortalamasının gerisinde gerçekleşmiştir. İklim verileri genel olarak 
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değerlendirildiğinde denemedeki arpa genotiplerinin aşırı sıcak ve kurak geçen bir sezonda 

yetiştiği anlaşılmaktadır. 

 
                   Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü Diyarbakır ili 2020-2021 buğday yetiştirme sezonu ve uzun yıllar 

ortalamasına ait iklim değerleri (Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim Verileri 2020-21) 

 Yıl/Ay Kas. Ara. Oca. Şub. Mar. Nis.  

May. 

Ort/Top 

Ort. 

Sıcaklık (°C) 

2020/21 11,6 5.7 5.1 8.2 9.5 17.2 24.6 11.71 

Uzun Yıllar 9,6 4.1 1.8 3.8 8.5 13.9 19.3 8.71 

Yağış  

Miktarı (mm) 

2020/21 54,7 30.8 46.0 32.9 57.9 7.3 3.6 178.5 

Uzun Yıllar 55,2 84.6 82.5 79.0 76.4 81.0 54.0 457.5 

 

Çalışma alanından alınan toprak örneklerinde makro ve mikro besin elementlerini 

belirleyebilmek amacıyla toprak analizleri yaptırılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre, çalışma alanı topraklarının kil içeriği %63,30 ile 

killi-tınlı bir yapıda olduğu, pH değerinin 8.15 ile hafif alkali bir özellik taşıdığı, azot (N) 

yüzdesinin %0,04 değeri ve organik madde miktarları ile düşüklük gösterdiği belirtilmiştir. 

Çizelge 2. Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanına ait toprak analiz sonuçları 

Analiz Adı  Sonuçlar 

Saturasyon (%) : 63.20 Killi Tınlı 

Tuzluluk (Saturasyon Çamuru) (dS/m) : 1.03 Tuzsuz 

% Tuz (Hesaplama ile) TS 8334 : 0.042 Tuzsuz 

pH (Saturasyon Çamuru) : 8.15 Hafif Alkali 

Kireç (Kalsimetrik) (%) : 10.59 Orta 

Organik Madde (Walkey Black) (%) : 0.77 Düşük 

Azot (Hesaplama İle) (%) : 0.04 Düşük 

Fosfor (Olsen Spektrometre) (ppm) : 6.00 Düşük 

Potasyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 493.26 Çok Yüksek 

Kalsiyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 10693.12 Çok Yüksek 

Magnezyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 616.32 Orta 

Sodyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 14.37 Düşük 

Demir (DTPA-ICP) (ppm) : 8.86 Çok Yüksek 

Bakır (DTPA-ICP) (ppm) : 1.72 Orta 

Mangan (DTPA-ICP) (ppm) : 23.10 Orta 

Çinko (DTPA-ICP) (ppm) : 0.29 Düşük 

 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 

her parsel 1.2 m x 4 m= 4.8 m2 olacak şekilde ayarlanmıştır. Ekim işlemi metrekareye 500 

tohum hesabıyla 8 Ocak tarihinde deneme mibzeri ile yapılmıştır. Ekimle birlikte, taban gübresi 

olarak 6 kgda-1 saf azot (N) ve 6 kgda-1 saf fosfor (P2O5) uygulanırken, 6 kgda-1 saf azot (N) ise 
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sapa kalkma periyodunda üst gübre olarak verilmiştir. Yabancı otlarla mücadelede herbisit 

kullanılmıştır. Hasat işlemi parsel biçerdöveri ile 3.8 m2’lik alana denk gelecek şekilde 23 

Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tane verimi parselden elde edilen tohumların 

tartılıp kg/dekar oranına dönüştürülmesiyle belirlenmiştir.  

Protein oranı (%), yaş gluten oranı (%), nişasta oranı (%), değerlerini belirlemek için taneler 

öğütme işlemine tabi tutulmadan Grain Sense cihazıyla ölçülmüştür (Silva ve ark., 2008). 

Çalışma sonunda elde edilen değerler Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre JUMP Pro 13 

(SAS İnstitute Inc., US) istatistik paket programı yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuş ve 

ortalamalar arasındaki istatistiki farklılıklar LSD testi ile ortaya konmuştur (Peterson, 1994). 

 

                   BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada değerlendirilen 42 ekmeklik buğday genotipine ait varyanz analiz sonuçları 

incelendiğinde tane verimi, bin tane ağırlığı, glüten oranı ve protein oranı yönünden genotipler 

arasında önemli farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 3). Genotiplerin tane verimi değerleri 152.6 

ile 372.5 kg/da arasında değişim göstermiş ve 9 adet ileri hat standart genotiplerden daha 

yüksek verime sahip olmuştur(Çizelge 4). Bin tane ağırlığı değerleri 19.9 ile 34.7 g arasında 

değişim göstermiş G12, G14 ve G41 genotiplerinin standart çeşitlerden daha yüksek tane 

ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir.  Protein oranı değerleri % 15.1 ile 18.9 arasında değişim 

gösterirken, 25 hattın istatistiksel olarak standartlardan daha yüksek protein oranına sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Gluten miktarının % 33.0 ile %42.5 arasında değiştiği belirlenirken, 9 

hat glüten yönünde hatlardan daha yüksek değere sahip olmuştur.  

 

             Çizelge 3. İncelenen özelliklere ait kareler ortalamaları deneme faktörlerinin    istatistiksel 

önemlilikleri ve değişim katsayıları 

 

*) 0.05 düzeyinde önemli; **) 0.01 düzeyinde önemli; öd) önemsiz; D.K; değişim katsayısı 

 

Nişasta içeriği haricinde incelenen diğer özelliklerde çok geniş varyasyon bulunmuştur. 

Ekimden itibaren hasata kadar tüm ayların uzun yıllar ortalamasından daha yüksek ortalama 

sıcaklığa sahip olduğu ve geç ekim nedeniyle özellikle başaklanma sonrası dönemlerin 

normalden daha sıcak periyoda denk geldiği göz önüne alındığında (Çizelge 1) hatlar arasında 

 

İncelenen özellikler 

 Kareler ortalaması D.K 

 Tekerrür Çeşit Hata 

Tane verimi  3710 öd 449040** 2476 18.7 

1000 tane ağırlığı  266.8* 2157.6** 16.83 14.8 

Glüten oranı  46.9 791.6** 7.70 7.27 

Protein oranı  13.2* 149.4** 1.64 7.57 

Nişasta miktarı  22.0 öd 702.5 öd 14.3 4.67 
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tane verimi ve kalite özellikleri yönünden yüksek değere sahip olmaları nedeniyle sıcağa 

tolerans mekanizmalarına sahip oldukları söylenebilir. 

Sıcak koşullarda yetiştirilen ekmeklik buğdaylarda özellikler arası ilişkiler incelendiğinde tane 

verimi ile kalite özellikleri arasında olumsuz ilişki bulunduğu gözlemlenmiştir (Çizelge 5). 

Kalite özellikleri ise kendi aralarında olumlu yönde ilişkili bulunmuştur. Bin tane ağırlığı 

verimle olumlu kalite özellikleriyle olumsuz ilişki göstermiştir. Bu durum sıcak stresli 

koşullarda yüksek verimli ve kaliteli genotipleri yakalamanın zor olacağını göstermektedir. 

Yıldırım ve ark. (2010) 25 ekmeklik buğday genotip ile yürüttükleri çalışmalarında verim ve 

protein içeriği arasında önemli ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir. Bulgularımızla benze 

olarak sıcaklık stresli koşullarda protein içeriği ile glüten içeriği arasında pozitif ilişki 

bildirilmiştir (Yıldırım ve ark., 2018). 
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Çizelge 4. Ekmeklik buğday genotiplerinde tane verimi (TV), bin tane ağırlığı (BTA), Gluten oranı, 

tane protein oranı (PO) ve Nişasta içeriği ortalamaları ve LSD değerleri 
 

Genotipler 

Tane Verimi 

(kg da-1) 

Bin Tane Ağırlığı 

(g) 

Protein Oranı 

(%) 

Nişasta miktarı 

(%) 

Glüten oranı 

(%) 

BABİL 252.4 30.2 17.1 81.1 38.3 

DİNÇ 280.6 29.3 16.3 82.0 36.6 

G-1 286.5 30.4 18.9 72.4 42.1 

G-10 238.2 24.9 17.6 80.4 39.9 

G-11 315.0 30.9 16.8 81.9 38.4 

G-12 340.8 32.6 16.1 82.3 36.2 

G-13 253.0 28.9 17.1 82.2 38.5 

G-14 282.4 34.7 17.0 81.2 38.1 

G-15 241.3 19.9 18.4 79.8 40.8 

G-16 224.2 24.6 15.7 82.9 36.2 

G-17 277.3 26.0 17.2 81.0 38.8 

G-18 284.8 23.6 17.3 80.8 38.8 

G-19 239.2 27.1 15.7 82.3 35.3 

G-2 214.6 28.2 18.1 80.1 41.4 

G-20 193.8 25.9 17.1 80.9 38.2 

G-21 209.8 31.9 17.5 80.8 39.0 

G-22 284.1 28.3 18.5 82.2 35.8 

G-23 220.7 23.9 16.8 81.1 37.9 

G-24 240.3 22.9 18.2 79.3 42.5 

G-25 241.0 26.6 16.5 81.7 37.0 

G-26 262.4 32.2 17.1 80.9 38.3 

G-27 267.1 27.3 17.3 73.4 38.7 

G-28 200.6 26.9 18.2 79.0 41.4 

G-29 212.7 24.5 17.6 80.6 38.4 

G-3 318.7 29.2 15.8 82.6 35.4 

G-30 285.7 29.4 16.0 82.2 35.8 

G-31 292.3 31.6 17.4 80.7 38.9 

G-32 372.5 32.7 16.3 81.9 37.1 

G-33 310.4 30.9 16.3 82.0 36.4 

G-34 191.4 25.8 16.2 82.0 36.3 

G-35 263.6 27.5 16.6 81.5 37.1 

G-36 320.6 26.3 16.6 81.6 37.7 

G-37 358.5 27.8 15.6 82.8 33.0 

G-38 213.1 24.4 17.6 80.1 41.8 

G-39 286.4 33.4 16.4 81.9 36.7 

G-4 274.3 22.2 15.1 81.9 36.5 

G-40 210.6 25.3 17.6 81.3 39.3 

G-41 348.3 34.2 16.3 81.9 36.6 

G-42 289.2 27.8 16.0 82.3 36.0 

G-43 372.1 28.8 17.1 81.5 37.4 

G-44 152.6 22.3 18.8 79.2 41.9 

G-45 196.2 21.5 18.8 79.2 42.0 

Genel Ort. 264.8 27.7 17.0 80.9 38.2 

LSD 35.2 2.90 0.91 2.67 1.96 

Not: Aynı sütünki farklı küçük harfler ve italik koyu büyük harfler 0.05 düzeyinde önemlilik düzeyini 

göstermektedir 
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Çizelge 5. İncelenen özelliklere ait korelasyon katsayısı değerleri 

Özellikler Bin Tane Ağırlığı Protein Oranı Nişasta miktarı Glüten oranı 

Protein Oranı -0.269**    

Nişasta miktarı 0.173* -0.464**   

Glüten oranı -0.313** 0.841** -0.499**  

2Tane Verimi 0.393** -0.398** 0.188* -0.478** 
*) 0.05 düzeyinde önemli; **) 0.01 düzeyinde önemli 

 

4. SONUÇ 

Genel olarak değerlendirildiğinde G11, G36 ve G43 hatlarının sıcak stresli koşullarda hem 

verim hem de kalite yönünden standart çeşitlere üstünlük sağlaması nedeniyle çoklu 

lokasyonlarda çeşit adayı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Bu 

hatlarla birlikte standart genotiplere üstünlük sağlayan diğer hatlar sıcak koşullara dayanıklı 

çeşit geliştirme ıslah çalışmalarında ön ıslah materyali olarak değerlendirilebilecektir.  

 

  

1456



 

 

5. KAYNAKLAR 

Cossani C.M.. Reynolds M.P. (2012). Physiological traits for improving heat tolerance in 

wheat. Plant Physiol. 160:1710-1718. 

Wardlaw. I. F.. Dawson. I. A.. Munibi. P.. Fewster. R. (1989). The Tolerance of Wheat to High 

Temperatures during Reproductive Growth. I Survey Procedures and General Response 

Patterns. Aust. J. Agric Res.. 40: 1-13. 

Yıldırım M., Kılıç H., Kendal E., & Karahan T. (2010). Applıcabılıty Of Chlorophyll Meter 

Readıngs As Yıeld Predıctor In Durum Wheat, Journal of Plant Nutrition, 34:2, 151-

164, DOI: 10.1080/01904167.2011.533319. 

Yıldırım, M., Barutçular,C., Koç, M., Dizlek, H.,Hossain A., Islam, M.S., Toptaş, İ., Başdemir, 

F., Albayrak, Ö., Akıncı, C., El Sabagh, A.,(2018). Assesment of grain quality of wheat 

genotypes grown under multiple environments using GGE biplotanaliysis. Fresenius 

Environmental Bulletin, 27(7):4830-4837. 

Gitay, H., Brown, S., Easterling, W., Jallow, B. (2001). Ecosystems and their goods and 

services. In: McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J. and White, K.S., 

Eds., Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of 

Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 237-342. 

Parry, M.L., Rosenzweig, C., Iglesias, A., Livermore, M., Fischer, G. (2004). Effects of climate 

change on global food production under SRES emissions and socio- economic 

scenarios. Global Environmental Change, 14: 53-67. 

Atkinson, M., Kettlewell, P.S., Poulton, P.R., Hollings, P.D. (2008). Grain quality in the 

Broadbalk wheat experiment and the winter North Atlantic oscillation. Journal of 

Agricultural Science, 146: 541-549. 

IFPRI. (2009). International Food Policy and Research Institute. Annual Reports. ISBN. 

0896297853. 

Karaman.  M. (2020).  Yazlık ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tarımsal 

özellikler bakımından değerlendirilmesi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences. 4:68 

-81.   

 Karaman. M., Seydoşoğlu. S., Çam. B. (2020). Diyarbakır ili koşullarında augmented deneme 

deseninde ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin tarımsal özellikler 

yönünden incelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics. Engineering. Natural    & 

Medical Sciences. 7(9): 195 - 205. 

1457

https://doi.org/10.1080/01904167.2011.533319


 

 

Lobell. DB..Schlenker. W.. Costa-Roberts. J. (2011). Climate trends and global crop production 

since 1980. Science 333: 616–620. 

Peterson. R. G. (1994). Agricultural Field Experiments Desin and Analysis. Marcel Dekker.Inc. 

409 p. Corvallis. Oregon. 

Prerna. K.A., Sengar. R.S. (2013). Evaluation of heat and drought Tolerance of wheat cultivars. 

through physiological. biochemical and molecular approaches. Res. J. Agril. Science.4: 

139-145. 

Silva. C. F. L., Milach. S. C. K.. Silva S. D. A.. & Montero. C. R. (2008). Near infrared 

reflectance spectroscopy (NIRS) to assess protein and lipid contents in Avena sativa L. 

Crop Breed. Appl. Biotechol.. 8. 127- 133.   

Talukder. A.S.M.H.M.. McDonald. G.K.. Gill. G.S. (2014). Effect of short-term heat stress 

prior to flowering and early grain set on the grain yield of wheat. Field Crops Research 

160: 54–63. 

  

1458



 

 

GEÇ EKİMLE SICAK STRESİNE MARUZ BIRAKILAN FARKLI EKMEKLİK 

BUĞDAY GENOTİPLERİNİN DİYARBAKIR YETİŞTİRME KOŞULLARINDA 

SELEKSİYONU 

 

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım 

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

 mehmety@dicle.edu.tr 

Orcid No: 0000-0002-6953-4479 

 

Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi 

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu, Tohumculuk Bölümü,  

ferhatkizilgeci@artuklu.edu.tr 

Orcid No:  0000-0002-7884-5463 

 

Doç. Dr. Ferhat Öztürk 

Şırnak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla bitkileri Bölümü 

 fozturk@sirnak.edu.tr (Sorumlu Yazar) 

Orcid No: 0000-0002-2743-4285 

 

 

ÖZET 

Buğday insan beslenmesinde hem karbonhidrat hemde protein ihtiyacının karşılanmasında 

önemli bir paya sahiptir. Buğday çeşit verim denemesi Dicle Teknokent arazisinde sulu 

koşullarda 2021 yılında yürütülmüştür. Çalışmada IWWIP deneme setlerinden seçilen 31 

ekmeklik buğday hattı ile Empire ve Lucillia ekmeklik buğday çeşitleri materyal olarak 

kullanılmıştır. İncelenen tane verimi, bin tane ağırlığı, protein oranı ve glüten indeksi özellikleri 

yönünden genotipler arasında önemli farklılıklar belirlenirken, nişasta içeriği bakımından fark 

oluşmamıştır. Kontrol amaçlı kullanılan Empire ve Lucillia standart çeşitlerinin bin tane ağırlığı 

29.4 g olmuş ve 4 hat bu ortalamadan daha yüksek bulunmuştur. Protein içeriği yönüyle 18 hat, 

glüten içeriği yönüyle 16 hat standart ortalamalarını istatistiki olarak geçmiştir. Tane verimi 

176.0 ile 414.5 kg/da arasında değişim gösterirken, standart çeşit ortalaması 333.8 kg/da olarak 

bulunmuştur. Sıcak stresli koşullarda tane verimi bakımından 4 hattın standartları geçmiş 

olması bu hatların hem çeşit adayı olma potansiyeline sahip olduğunu hem de sıcağa 

dayanıklılık ıslahında anaç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Yapılan korelasyon 

analizi sonuçlarına verim, bin tane ağırlığı ve nişasta içeriği özellikleri kendi aralarında pozitif 

ilişkili bulunurken, kalite özellikleri ile negatif ilişkili bulunmuştur.        

Anahtar kelimeler: Buğday, verim, protein, glüten indeks, sıcaklık stresi ve korelasyon analizi 
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THE ADAPTABILITY OF VARIOUS BREAD WHEAT GENOTYPES EXPOSED TO 

HEAT STRESS BY LATE SOWING UNDER DIYARBAKIR GROWTH 

CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

Wheat has a significant role in supplying both carbohydrate and protein requirements in human 

nutrition. Wheat yield experiment was carried out in 2021 under irrigated conditions in Dicle 

Teknokent field. In the study, 31 bread wheat lines selected from IWWIP trial sets and Empire 

and Lucillia bread wheat varieties were used as materials. While there were substantial changes 

in grain yield, thousand grain weight, protein content, and gluten index characteristics between 

the genotypes, there was no difference in starch content. The thousand-grain weight of Empire 

and Lucillia standard cultivars utilized for control purposes was 29.4 g, and four lines were 

higher than this average. There were 18 lines with higher protein content and 16 with higher 

gluten content than the control varieties. While the grain yield varied between 176.0 and 414.5 

kg/da, the standard variety average was found to be 333.8 kg/da. Grain yield tests conducted 

under high heat stress showed that four lines had the potential to become variety candidates and 

useful as parent in the   heat resistance breeding programs. According to the results of the 

correlation analysis, yield, grain weight and starch content properties were found to be 

positively correlated with each other, but negatively correlated with quality properties. 

Keywords: Wheat, protein, Gluten index, heat stress, correlation analysis 
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1.GİRİŞ 

Tahıllar insan diyetinde önemli bir yere sahip olan ekmek ve diğer unlu mamullerin 

hammaddesi olmasının yansıra hayvan beslenmesinde ve gıda endüstrisinde birçok ürüne 

hammadde sağlamaktadır. Dünyada tarımsal üretim için kullanılan alanların yaklaşık yarısında 

tarımı yapılan tahıllar, birçok ülkenin gıda güvenliği ve ekonomisi içinde ciddi önem arz 

etmektedirler. Ülkemizde tahıllar içerisinde en fazla serin iklim tahıllarının yetiştiriciliği 

yapılmaktadır (Sade vd., 1999).Önemli bir kültür bitkisi olan buğday, hem ekiliş alanı olarak 

hem de üretim miktarı bakımından dünyada ve Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Buğday, 

insanlar için gıda ürünü olmasının yanında hayvan beslenmesinde de kullanılmaktadır. 

Dünya’da 216.2 milyon hektar buğday ekilip, 735 milyon ton ürün elde edilmektedir (FAO 

2020). Türkiye’de buğday ekim alanı 7.6 milyon hektar olup, üretimi ise 20 milyon tondur. 

Türkiye’de 1.2 milyon ha ekim alanıyla buğday üretiminde önemli bir paya sahip olan 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday ekim alanlarımızın yaklaşık % 16’sını oluşturmaktadır. 

Bölgede, ekmeklik buğdayın buğday ekim alanı içerisindeki payının % 30-40 olduğu tahmin 

edilmekte ve buğday ekim alanının % 24’ünün Diyarbakır ilinde yer aldığı bildirilmektedir 

(TUİK, 2020). 

Kuraklık ve yüksek sıcaklık stresi, mevcut küresel buğday üretimini ve verim potansiyeli düşük 

koşullarda verimdeki iyileştirmeyi kısıtlayan en önemli iki faktördür. Ayrıca, şu anda yüksek 

verim potansiyeline sahip olan buğday üretim alanlarının gelecekte küresel iklim değişikliği 

nedeniyle stresli koşullara dönüşmesi beklenmektedir (Ortiz vd. 2008; Lopes vd 2012). 

Yüksek sıcaklık stresi yaprakların yaşlanma sürecine bağlı olarak gelişen bazı fizyolojik  ve 

biyokimyasal olayları olumsuz etkiler. Doğrudan veya dolaylı olarak, bitki asimilasyon alanının 

azalması, fotosentetik hız ve pigment kaybı gibi birçok olayı etkiler ve stoma iletkenliğinde 

büyük düşüşe neden olur (Farooq ve ark., 2011). Bu etkiler tane dolum hızı ve süresi ile tane 

ağırlığını olumsuz etkiler. Uzun vadeli iklim projeksiyonlarına göre buğdayın gelecekte de 

önemini koruyacağı tahmin edilmekte olup, yoğun ıslah çalışmalarına rağmen, verimdeki 

artışın 2050'de 9 milyar olması beklenen nüfus artışına ayak uyduramayacağı öngörülmektedir.  

(Stamm ve ark. 2011). 

Yapılan bu çalışmada, Diyarbakır’da geç ekimle sıcaklık stresine maruz bırakılan bazı 

ekmeklik buğday çeşitleri ile ileri kademe ekmeklik buğday hatlarında verim ile kalite 

özellikleri arasındaki ilişkilerin saptanması amaçlanmıştır. 
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                  2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma 2020-2021 buğday yetiştirme sezonunda Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi 

Teknopark araştırma ve uygulama sahasında sulu şartlarda yürütülmüştür. Bitkiler gelişme 

dönemi boyunca kuraklık stresine sokulmayacak şekilde yağmurlama sulama sistemiyle 

sulanmıştır. Araştırmada materyal olarak bölgede yaygın olarak yetiştirilen 2 adet ticari çeşit 

(Empire ve Lucillia) ve CIMMYT (Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi)’ten 

temin edilen 31 adet ileri ekmeklik buğday hattı kullanılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü 2020-

2021 sezonu ve uzun yıllara ait bazı iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırmanın 

yürütüldüğü 2020-2021 yetiştirme sezonunda aylık ortalama sıcaklık değerleri Mayıs ayına 

kadar artış göstermiştir, Mayıs ayında ortalama sıcaklığın 24,6 °C olduğu görülmektedir. 

Ortalama sıcaklık değeri uzun yıllar ortalaması seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Toplam 

yağış miktarı (178,5mm) olarak ölçülürken, en yüksek 57,9 mm ile Mart ayında ölçülmüş ve 

toplam yağış miktarı ise uzun yıllar ortalamasının gerisinde gerçekleşmiştir. İklim verileri genel 

olarak değerlendirildiğinde denemedeki arpa genotiplerinin aşırı sıcak ve kurak geçen bir 

sezonda yetiştiği anlaşılmaktadır. 

Çizelge 1. Araştırmanın yürütüldüğü Diyarbakır ili 2020-2021 buğday yetiştirme sezonu ve uzun 

yıllar ortalamasına ait iklim değerleri (Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim Verileri 2020-21) 

 Yıl/Ay Kas. Ara. Oca. Şub. Mar. Nis.  May. Ort/Top 

Ort. 

Sıcaklık (°C) 

2020/21 11,6 5.7 5.1 8.2 9.5 17.2 24.6 11.71 

Uzun Yıllar 9,6 4.1 1.8 3.8 8.5 13.9 19.3 8.71 

Yağış  

Miktarı (mm) 

2020/21 54,7 30.8 46.0 32.9 57.9 7.3 3.6 178.5 

Uzun Yıllar 55,2 84.6 82.5 79.0 76.4 81.0 54.0 457.5 

 

Çalışma alanından alınan toprak örneklerinde makro ve mikro besin elementlerini 

belirleyebilmek amacıyla toprak analizleri yaptırılmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 2’de 

gösterilmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre, çalışma alanı topraklarının kil içeriği %63,30 ile 

killi-tınlı bir yapıda olduğu, pH değerinin 8.15 ile hafif alkali bir özellik taşıdığı, azot (N) 

yüzdesinin %0,04 değeri ve organik madde miktarları ile düşüklük gösterdiği belirtilmiştir. 
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Çizelge 2. Araştırmanın yürütüldüğü deneme alanına ait toprak analiz sonuçları 

Analiz Adı  Sonuçlar 

Saturasyon (%) : 63.20 Killi Tınlı 

Tuzluluk (Saturasyon Çamuru) (dS/m) : 1.03 Tuzsuz 

% Tuz (Hesaplama ile) TS 8334 : 0.042 Tuzsuz 

pH (Saturasyon Çamuru) : 8.15 Hafif Alkali 

Kireç (Kalsimetrik) (%) : 10.59 Orta 

Organik Madde (Walkey Black) (%) : 0.77 Düşük 

Azot (Hesaplama İle) (%) : 0.04 Düşük 

Fosfor (Olsen Spektrometre) (ppm) : 6.00 Düşük 

Potasyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 493.26 Çok Yüksek 

Kalsiyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 10693.12 Çok Yüksek 

Magnezyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 616.32 Orta 

Sodyum (A. Asetat-ICP) (ppm) : 14.37 Düşük 

Demir (DTPA-ICP) (ppm) : 8.86 Çok Yüksek 

Bakır (DTPA-ICP) (ppm) : 1.72 Orta 

Mangan (DTPA-ICP) (ppm) : 23.10 Orta 

Çinko (DTPA-ICP) (ppm) : 0.29 Düşük 

 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede 

her parsel 1.2 m x 4 m= 4.8 m2 olacak şekilde ayarlanmıştır. Ekim işlemi metrekareye 500 

tohum hesabıyla 8 Ocak tarihinde deneme mibzeri ile yapılmıştır. Ekimle birlikte, taban gübresi 

olarak 6 kgda-1 saf azot (N) ve 6 kgda-1 saf fosfor (P2O5) uygulanırken, 6 kgda-1 saf azot (N) ise 

sapa kalkma periyodunda üst gübre olarak verilmiştir. Yabancı otlarla mücadelede herbisit 

kullanılmıştır. Hasat işlemi parsel biçerdöveri ile 3.8 m2’lik alana denk gelecek şekilde 23 

Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tane verimi parselden elde edilen tohumların 

tartılıp kg/dekar oranına dönüştürülmesiyle belirlenmiştir.  

Protein oranı (%), yaş gluten oranı (%), nişasta oranı (%),   değerlerini belirlemek için taneler 

öğütme işlemine tabi tutulmadan Grain Sense cihazıyla ölçülmüştür (Silva ve ark., 2008). 

Çalışma sonunda elde edilen değerler Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre JUMP Pro 13 

(SAS İnstitute Inc., US) istatistik paket programı yardımıyla varyans analizine tabi tutulmuş ve 

ortalamalar arasındaki istatistiki farklılıklar LSD testi ile ortaya konmuştur (Peterson, 1994). 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

33 ekmeklik buğday genotipinin sıcak stresli koşullarda test edildiği bu çalışmada incelenen 

özelliklerden nişasta içeriği haricindeki diğer özellikler yönünden genotipler arasında önemli 

farklılıklar bulunduğu kareler ortalaması değerlerine göre varyans analizi tablosundan 
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anlaşılmaktadır. (Çizelge 3). Genotiplerin tane verimi değerleri 152.6 ile 372.5 kg/da arasında 

değişim göstermiş ve G47 ve G48 hatlarının standart genotiplerden daha yüksek verime sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. Tüm genotiplere ait tane verimi ortalaması 282.8 kg/da olmuştur 

(Çizelge 4). Bin tane ağırlığı değerleri 20.4 ile 31.5 g arasında değişim göstermiştir. Bin tane 

ağırlığı yönünden standartları geçen hat yoktur. Protein oranı değerleri % 15.3 ile 20.7 arasında 

değişim gösterirken, G55, G59 ve G6 hatlarının istatistiksel olarak standartlardan daha yüksek 

protein oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. Gluten miktarının % 32.6 ile %45.35 arasında 

değiştiği belirlenirken, G49, G5, G59 G6 ve G hatları glüten yönünden ileri hatlardan daha 

yüksek değere sahip olmuştur.  

Nişasta içeriği haricinde incelenen diğer özelliklerde çok geniş varyasyon bulunmuştur. 

Ekimden itibaren hasata kadar tüm ayların uzun yıllar ortalamasından daha yüksek ortalama 

sıcaklığa sahip olduğu ve geç ekim nedeniyle özellikle başaklanma sonrası dönemlerin 

normalden daha sıcak periyoda denk geldiği göz önüne alındığında (Çizelge 1) hatlar arasında 

tane verimi ve kalite özellikleri yönünden yüksek değere sahip olmaları nedeniyle sıcağa 

tolerans mekanizmalarına sahip oldukları söylenebilir. 

Sıcak koşullarda yetiştirilen ekmeklik buğdaylarda özellikler arası ilişkiler incelendiğinde tane 

verimi ile kalite özellikleri arasında olumsuz ilişki bulunduğu gözlemlenmiştir (Çizelge 5). 

Kalite özellikleri ise kendi aralarında olumlu yönde ilişkili bulunmuştur. Bin tane ağırlığı 

verimle olumlu kalite özellikleriyle olumsuz ilişki göstermiştir. Bu durum sıcak sıtresli 

koşullarda yüksek verimli ve kaliteli genotipleri yakalamanın zor olacağını göstermektedir. 

Yıldırım ve ark. (2010) 25 ekmeklik buğday genotipi ile yürüttükleri çalışmalarında verim ve 

protein içeriği arasında önemli ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir. Bulgularımızla benzer 

olarak sıcaklık stresli koşullarda protein içeriği ile glüten içeriği arasında pozitif ilişki 

bildirilmiştir (Yıldırım ve ark., 2018). 

Çizelge 3. İncelenen özelliklere ait kareler ortalamaları deneme faktörlerinin istatistiksel önemlilikleri 

ve değişim katsayıları 

*) 0.05 düzeyinde önemli; **) 0.01 düzeyinde önemli; öd) önemsiz; D.K; değişim katsayısı 

 

 
  

 

İncelenen özellikler 

Kareler ortalaması D.K 

Tekerrür Çeşit Hata 

Tane verimi 13976 445294** 4676 24.1 

1000 tane ağırlığı 140.1 1167.5** 19.2 16.6 

Glüten oranı 20.18 972.4** 8.19 7.7 

Protein oranı 11.87 194.8* 3.28 10.7 

Nişasta miktarı 33.86 326.8 öd 8.08 3.5 
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Çizelge 4. Ekmeklik buğday genotiplerinde tane verimi (TV), bin tane ağırlığı (BTA), Gluten oranı, 

tane protein oranı (PO) ve Nişasta içeriği ortalamaları ve LSD değerleri 
 

Genotipler 

Tane Verimi 

(kg da-1) 

Bin Tane Ağırlığı 

(g) 

Protein Oranı 

(%) 

Nişasta miktarı 

(%) 

Glüten oranı 

(%) 

EMPİRE 305.8 29.9 17.0 81.1 38.3 

G-46 324.8 24.6 16.4 82.4 36.8 

G-47 414.5 23.8 16.1 82.0 32.6 

G-48 341.8 23.2 17.0 81.3 38.2 

G-49 322.3 25.4 18.2 80.0 40.8 

G-5 202.5 20.4 19.7 78.2 41.2 

G-50 316.5 29.7 16.6 81.6 35.8 

G-51 333.5 22.0 14.6 82.8 35.5 

G-52 320.3 24.5 17.7 80.3 39.8 

G-53 272.3 26.9 15.8 82.4 34.2 

G-54 296.0 27.3 16.0 81.9 36.1 

G-55 216.3 28.0 18.1 79.7 40.6 

G-56 192.8 25.2 17.0 80.9 38.3 

G-57 308.3 27.1 16.4 81.7 34.5 

G-58 231.8 27.3 15.3 82.5 35.0 

G-59 191.5 22.9 20.7 77.3 45.3 

G-6 298.3 29.1 15.9 82.4 35.8 

G-60 318.3 28.2 15.9 82.0 34.3 

G-61 236.3 30.3 17.7 80.5 39.5 

G-62 313.3 28.1 16.6 81.7 39.2 

G-63 300.0 29.5 16.7 81.8 37.4 

G-64 177.3 26.3 17.4 80.9 39.2 

G-65 271.0 30.8 17.3 81.0 36.8 

G-66 314.3 25.8 16.5 75.4 39.3 

G-67 293.8 31.5 17.3 80.7 38.8 

G-68 223.0 28.2 16.2 82.0 36.5 

G-69 176.0 21.9 19.0 78.9 42.7 

G-7 268.3 29.1 17.4 80.8 40.8 

G-70 347.3 28.6 16.9 81.2 38.1 

G-71 346.8 22.4 15.7 82.4 33.9 

G-8 222.0 22.1 17.5 80.5 36.6 

G-9 275.8 23.4 17.5 80.7 39.2 

LUCİLLA 361.8 28.9 16.1 82.1 37.5 

Genel Ort. 282.8 26.4 16.0 81.0 37.8 

LSD 48.3 3.09 1.28 2.01 2.02 

 
Çizelge 5. İncelenen özelliklere ait korelasyon katsayısı değerleri 

Özellikler Bin Tane Ağırlığı Protein Oranı Nişasta miktarı Glüten oranı 

Protein Oranı -0.370**    

Nişasta miktarı 0.282** -0.673**   

Glüten oranı -0.251** 0.803** -0.561**  

Tane Verimi 0.253** -0.553** 0.373** -0.524** 

**) 0.01 düzeyinde önemli 

 

4.SONUÇ 

Araştırma neticesinde incelenen özellikler bakımından genotipler arasında istatistiksel 

farklılıklar olduğu ve hatların gerek verim bakımından gerekse incelenen kalite özellikleri 

bakımından geniş bir varyasyona sahip olduğu gözlemlenmiştir. Tane verimi bakımından G47 

ve G48 hatlarının standart çeşitlere ve diğer hatlara üstünlük sağladığı belirlenmiştir. Verimin  

protein ve glütenle ters ilişkili bulunması sıcak stresli koşullarda yüksek verim ve kaliteye sahip 

çeşit geliştirmek için daha çok sayıda genotipin test edilmesi gerektiğini ortaya çıkmaktadır. 
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ABSTRACT 

Silage is among the main ingredients in dairy cattle diets. During bacterial fermentation process, 

chemical composition of forage changes which are frequently accompanied with dry matter 

losses. A major point to improve feed efficiency is reduction of feed losses. Silage is a valuable 

commodity and animal producers should optimise growth, pest control and harvest of crops and 

maximize quality and quantity of the crop harvested and ensiled. Here in this review, some loss 

sources and prevention methods in silages are mentioned with the assistance of international 

published researches to guide more researches on different crop types, additives and silage 

stocking types for the benefit silage producers. 

Keywords: Losses silage, spoilage, carbon losses, dry matter, volatiles   
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INTRODUCTION 

Silage is among the main ingredients in dairy cattle diets and is an important source of nutrients, 

particularly energy and digestible fiber (Queiroz et al., 2018). Year-round access to good quality 

forage is a physiological priority for ruminants and an economic priority for farmers (Duniere 

et al., 2013). Silage is a feed for ruminants produced by preservation of fresh forage crops by 

acidification under anaerobic condition. The ensiling process is mostly depends on chemical 

and microbial composition of the forage. During fermentation process, chemical composition 

changes of forage occur mostly due to bacterial activity. These changes are frequently 

accompanied with losses commonly expressed as dry matter losses (Sakhawat, 2011). 

Producing consistent, high-quality silage requires and attention to management details. 

Harvesting speed, harvest moisture, length of cut pieces, silage distribution and compaction 

greatly effect fermentation process and storage losses (Van Rensburg, 2015). The economic 

damage resulting from aerobic deterioration of silage is an important problem for profitability 

of farms and feeds quality (Tabacco et al., 2011). Efficient feed management is important for 

economic and sustainable agricultural production. A major point to improve the efficiency is 

reduction of feed losses (Köhler et al., 2013). 

Silage shrink is loss of fresh chopped crop between ensiling and feedout which represents a 

nutrient loss. It can degrade air quality (as volatile carbon compounds), surface waterways or 

aquifers (seepage) (Robinson et al., 2016). Regulatory efforts related to silage shrink resulted 

with semi-mandatory mitigations to reduce it. Silage shrink can be defined as losses of wet 

weight, oven dry matter and volatiles lost (Robinson et al., 2016). 

Losses of dry matter and metabolisable energy happen during silage making due to delayed 

harvest, fermentation and aerobic spoilage. Farmers should control silage making operations to 

improve timing of harvest and minimise nutrient losses. Input for production of per unit of milk 

is often higher than optimal from low quality silage. One week delay in harvest of grass is 

estimated to incur a net cost of 13 pence per cow per day of winter feeding. Mowing a dry crop 

and spreading it out to maximise rate of water loss during the wilting period may reduce losses 

in the field. Consolidation of crop in silo to achieve minimum fresh weight density of 700 kg/m3 

and dry matter density of 210 kg/m3 may help to minimise losses during the storage period. 

Paying attention to cover the outermost layer with an oxygen barrier film will be beneficial. A 

feed-out progression rate of at least 1 metre per week in winter and 1.5 to 2 metres per week in 

summer, coupled with harvesting a clean crop with low yeast and mould counts will help to 

reduce losses during feed-out (Wilkinson, 2015). 
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CROP MIXTURES 

Bioactive legumes preserve protein from its degradation during silage process. Addition of 

bioactive legumes generally improve silage quality and to improve the nitrogen value of silage 

(Copani et al., 2014). Osterholz et al. (2019) determined that interseeding alfalfa (Medicago 

sativa L.) into maize (Zea mays L.) harvested for silage is a good method to increase forage 

production and reduce risk of soil and nutrient losses during and after maize silage production.  

Non-legumes also function as a mixture component reducing silage losses. Inclusion of castor 

bean (Ricinus communis) hull in elephant grass silage reduced losses during fermentation 

without compromising the chemical composition with inclusion up to 25% ratio based on the 

natural matter in the study of Furtado et al. (2019). Adding legumes to sugarcane (Saccharum 

officinarum) silage was found a good strategy by Pereira et al. (2019) to improve silage quality 

and reduce losses. Fermentation losses were reduced by adding pigeon pea (Cajanus cajan) to 

sugarcane silage with reduced effluent and gas losses and increased dry matter in their study. 

The inclusion of 28% cottonseed meal in elephant grass silage containing 18% dry metter 

improved the fermentation characteristics of silage more by reducing the moisture content and 

effluent losses in the study of Viana et al. (2013). 

 

EFFECT OF BALING, PLASTIC FILM AND SILO 

Oxygen barrier film system reduces losses from the outer layers of silos and from bales and 

increases the aerobic stability of silage in the outer layers of silos (Wilkinson and Fenlon, 2014). 

The quality of plastic films used for horizontal silos is important to limit losses in the upper 

silage layer. Bernardes et al. (2012) conducted a study to determine the effectiveness of 

different plastic films in reducing the top losses in maize silage. They evaluated: 1) coextruded 

polyethylene/polyamide oxygen barrier film (OB); 2) polyethylene film (PE), 3) polyvinyl 

chloride film (PVC); and 4) coextruded PE/polyvinyl alcohol film (PVOH). These treatments 

differed according to oxygen permeability with values of 75, 722, 982 and 289 cm3 m2 per 24 

hour respectively. OB and PVOH films had better temperature and fermentation profiles than 

the more permeable films. The OB film was effective in reducing the dry-matter losses during 

storage (82 g kg−1), and the PVOH film had an intermediate value of dry-matter loss (101 

g kg−1). PE and PVC films had higher losses (138 and 145 g kg−1, respectively). Oxygen 

permeability of the films promoted a positive correlation with dry-matter losses. The results 

indicate that O2 permeability through the plastic film is a crucial factor for maintaining silage 

quality in the upper layer of the silo when it is perfectly sealed. 
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In the study of Randby and Bakken (2021), grass clover crops were harvested with or without 

application of 4 L t-1 of a formic- and propionic acid-based silage additive and ensiled in one 

bunker silo and 6 round bales per treatment in each of three harvests. Dry matter density was 

much higher in bunkers than in round bales. Total dry matter losses were 17% and 7% in 

bunkers and bales, respectively. Silage dry matter intake index was higher for bale than bunker 

silage. Aerobic stability was higher in bunker than bale silage. With wet crops, higher acid 

dosages seem necessary for bunkers than for bales. In the study of Randby et al. (2020), 

compaction with wheel loader increased dry-matter density with 9% compared with tractor. 

Bunker silo density did not influence silage fermentation. No differences in DM losses were 

found due to weight of packing machine. Bunker silo shoulders got heavily infected by 

Clostridium tyrobutyricum. More silage was wasted from bunkers than from round bales (. 

 

ADDITIVES 

Silage making process can be explained very simply, it is actually very complex and dependant 

on many factors, such as the natural microbial population, harvesting conditions and the sugar 

content of the forage. Consequently, silage quality can be very variable and the only way to 

effectively control the fermentation process is to use an additive. Additives are natural or 

industrial products added in rather large quantities to the forage or grain mass. Additives control 

or prevent certain types of fermentation, thus reducing losses and improving silage stability. In 

order to assist in the fermentation process, various silage additives have been used to improve 

the nutrient and energy recovery in silage, often with subsequent improvements in animal 

performance (Yitbarek and Tamir, 2014). Additives have been available for enhancing silage 

preservation for decades (Muck et al., 2018). Addition of 15% of crude glycerin in sugarcane 

ensilage improved the chemical composition and reduces fermentation losses in the study of 

Rigueira et al. (2017). Addition of each percentage unit of glycerin in the natural material 

reduced by 2.3% and 2.1% to the effluent losses and gases losses, respectively. 

Treating oat silage with L. buchneri delayed the increase in silage temperature upon air 

exposure; nonetheless, all silages presented high aerobic stability in the study of Gomes et al., 

(2019). Hence, inoculation with L. buchneri was not recommended for oat silages with dry 

matter concentrations up to 300 g kg-1 because it increases fermentative losses. Gomes et al., 

(2017) informed that Lactobacillus buchneri increased gas production and dry matter loss 

during fermentation in both wilted and direct-cut oat. Hence, Lactobacillus buchneri might not 

be recommended for treating oat silage with up to 30% of DM. 
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Adding propionic acid and lipase-producing-Lactobacillus plantarum altered the bacterial 

community in alfalfa silage, which in turn reduced the fatty acid diversity and losses of 

polyunsaturated fatty acids, α-tocopherol, and β-carotene in the study of Zong et al. (2021). 

Molasses, propionic acid, and lipase-producing-Lactobacillus plantarum improved 

fermentation quality. 

The effects of adding novel lactic acid bacteria strains (Lactobacilus plantarum; Lactobacillus 

buchneri; Lactococcus lactis; Enterococcus faecium) on the fermentation of lucerne silages was 

studied by Jatkauskas & Vrotniakiene, (2016) under laboratory conditions. Overall, microbial 

inoculants generally had a positive effect on lucerne silage characteristics in terms of lower pH 

and shifting fermentation toward lactic acid with homofermentative lactic acid bacteria. 

Heterofermentative lactic acid bacteria Lactobacillus buchneri had tendency to shift 

fermentation toward acetic acid. All treatments significantly decreased butyric acid content, N-

NH3 fraction and dry matter loss. 

 

HARVEST STAGE 

Three experiments were carried out to determine the effect of harvest maturity and management 

practices on the dry matter losses and morphological changes of round baled rye silage by Kim 

et al., (2015). Rye was harvested at three growing stages (boot, heading and flowering stage) in 

three different conditions i) with wilting (unwilted, short wilting and long wilting), ii) with 

inoculant treatment (untreated, inoculant A and inoculant B) and iii) with three different wrap 

colors (white, black and green). The morphological changes in round bale silage after 2 months 

was heavy in the early harvest and unwilted silage. However, harvesting after the heading stage 

did not change the shape, significantly. Inoculant treatment reduced the morphological changes 

and dry matter losses of round baled rye silage. Dry matter loss was decreased with a delayed 

harvesting date and was significantly reduced by the inoculant. Dramatic changes in the shape 

were observed in all treatment at boot stage. Inoculant treatment resulted in more severe 

changes in the boot stage compared to untreated silage. Black color wrapping had the greatest 

impact among the wrap colors and there were no significant difference in the wrap colors. 

Harvest maturity and wilting periods was highly correlated with morphological change. Result 

of these studies indicated that dry matter content is the most important factor that affects the 

morphological change in round bale silage. 

Silage is a valuable commodity and dairy producers should invest time and effort to coordinate 

growers, pest control advisors, custom harvesters and nutritionists to work towards the same 

goal: maximizing quality and quantity of the crop harvested and ensiled. Prior to harvest, it is 

1472



 

 

very important that the silage team works together 1) to set the harvest date, 2) to explore 

opportunities to improve silage density (adding tractor time, building different silage 

structures), and 3) to decide the desired dry matter, length of chop and kernel processing at 

harvest. During harvest is imperative to monitor the fresh forage material for dry matter, kernel 

processing and chop length as well as ensure that delivery rate is adequate and packing time 

appropriate (Silva-del-Rio & Heguy, 2013). 

 

CONCLUSIONS 

Interseeding or mixed species silages reduce the risk of soil and nutrient losses during and after 

silage production. Inoculation bacteria to silage crop mixture should be fix to each other to 

reduce silage losses. 
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ÖZET 

Son yıllarda öğretmenlerin öğretim hizmetlerini daha iyi yürütmeleri ve mesleki anlamda 

kariyer gelişimlerini ilerletmeleri için bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalardan 

biri “öğretmenlik meslek kanunu” başlığı altında alınan kararlardır. 7354 sayılı kararla 

hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda aday öğretmenlik ve kariyer basamaklarına ilişkin 

maddeler yer almaktadır. Aday öğretmenlik başlığı altında; adaylık süresinin bir ve iki yıl 

arasında olması ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programıyla değerlendirilmesi gibi bazı 

bilgilendirmeler bulunmaktadır. Öğretmenlik kariyer basamaklarında ise, öğretmenin aday 

öğretmenlik süreci ile birlikte öğretmenlik mesleğinde 10 yıl hizmeti bulunması gerekmektedir. 

Ayrıca öğretmen mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak koşuluyla belirlenen Uzman 

Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmalıdır. Uzman öğretmenlik sınavına başvuru 

yapacak öğretmenin herhangi bir disiplin cezası bulunmamalıdır. Uzman öğretmen unvanı için 

yapılan yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almalıdır. Sınavdan başarılı olan öğretmene, uzman 

öğretmen sertifikası düzenlenmektedir. Uzman öğretmen sertifikasının yanı sıra öğretmen, 

başöğretmen unvanı içinde çeşitli sınavlara girmelidir. Bu sınav için de öğretmen, uzman 

öğretmenlikte 10 yıl çalışmalı ve kademe ilerlemesi gibi cezayı gerektirecek durumlar 

almamalıdır. Başöğretmenlik Eğitim Programı için 240 saatten az olmamak koşuluyla mesleki 

gelişime yönelik çalışmalara katılmalıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda, yazılı sınava girmeli 

ve buradan da 70 ve üzeri puan alarak başarılı olmalıdır. Sınav sürecinde başarılı olan 

öğretmene, başöğretmen sertifikası verilmektedir (31750 sayılı Resmi Gazete,  2022). Fakat 

herhangi bir yükseköğretim kurumunun ilgili Anabilim Dalında yüksek lisans programı 

eğitimini ve doktora programı eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olan 

öğretmenler, sertifika almak için hazırlanan yazılı sınavlardan muaf olmaktadır. Böylelikle 

kariyer anlamında mesleki gelişimlerini tamamlamak ve ilerletmek isteyen öğretmene, çeşitli 

alternatifler sunulmaktadır. Tabi yeni bir uygulama olan bu süreçlerin, başarılı olup olmadığı 

ve öğretmenler tarafından nasıl algılandığı önemli görülmektedir. Öğretmenlerin kariyer 

basamaklarında ilerlemek için kendilerini bu eğitimlere nasıl hazırlayacakları ve bu 

eğitimlerden ne anladıkları yapılan bilimsel çalışmalarla belirlenmelidir. Buradan hareketle 

öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanuna ilişkin görüşleri bu araştırmanın problem cümlesini 

oluşturmaktadır. Fenomenoloji desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, Siirt İli 

merkeze bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlere veri toplama 

aracı olarak görüşme formu uygulanmıştır. Formdan elde edilen veriler içerik analizine tabi 

tutulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Aday Öğretmen, Öğretmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu. 
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TEACHER'S OPINIONS ON THE TEACHING PROFESSIONAL LAW 

 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, a number of practices have been carried out for teachers to better carry out their 

teaching services and to advance their professional career development. One of these practices 

is the decisions taken under the title of "teaching profession law". In the Teaching Profession 

Law, which was prepared with the decision numbered 7354, there are articles related to 

candidate teaching and career steps. Under the title of candidate teacher; there are some 

information such as that the nomination period is between one and two years and that it is 

evaluated with the Candidate Teacher Training Program. In the teaching career steps, the 

teacher must have 10 years of service in the teaching profession together with the candidate 

teaching process. In addition, the teacher must have completed the Specialist Teacher Training 

Program for professional development, provided that it is not less than 180 hours. The teacher 

who will apply for the specialist teacher exam should not have any disciplinary punishment. A 

score of 70 or higher must be obtained from the written exam for the title of specialist teacher. 

A specialist teacher certificate is issued to the teacher who is successful in the exam. In addition 

to the specialist teacher certificate, the teacher must take various exams within the title of head 

teacher. For this exam, the teacher should work for 10 years in specialist teaching and should 

not take situations that require punishment such as advancement in level. For the Head Teacher 

Training Program, they must participate in professional development activities for not less than 

240 hours. As a result of the studies, the teacher must take the written exam and be successful 

with a score of 70 and above. The teacher who is successful in the examination process is given 

a head teacher certificate (Official Gazette, Numbered 31750, 2022). However, teachers who 

successfully complete their graduate program education and doctoral program education in the 

relevant department of any higher education institution are exempt from the written exams 

prepared to obtain a certificate. In this way, various alternatives are offered to the teacher who 

wants to complete and advance their professional development in terms of career. Of course, 

whether these processes, which are a new practice, are successful or not and how they are 

perceived by teachers is important. How teachers will prepare themselves for these trainings in 

order to advance in their career steps and what they understand from these trainings should be 

determined by scientific studies. From this point of view, the opinions of teachers on the 

teaching profession law constitute the problem sentence of this research. The study group of 

the research, in which the phenomenological design was used, consists of teachers working in 

schools affiliated to center of Siirt province. An interview form was applied to teachers as a 

data collection tool. The data obtained from the form were subjected to content analysis. 

Keywords: Candidate Teacher, Teacher, Teaching Profession Law. 
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1. GİRİŞ 

Eğitimde yapılan reform ve uygulamaların merkezinde her zaman öğretmen yer almaktadır. 

Öğretmen, topluma rehber olan, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlayan, bireysel ve 

toplumsal anlamda eğitim sisteminin paydaşlarına model olan kişidir. Öğretmen, sınıf içi ve 

dışı uygulamalarla bir ülkenin yeni nesillerine farklı beceriler kazandırmaktadır. Öğrencileri 

geleceğe hazırlayarak onları motive etmektedir. Bu sebeple öğretmenlik uzmanlık gerektiren, 

toplumsal statüsü de ön planda olan, diğer meslek gruplarından ayrılan ve yasal dayanakları 

birçok kanunda vurgulanan bir meslek olarak görülmektedir. Örneğin 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu ile 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’de öğretmenlik mesleğinin yasal boyutuna ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır (TEDMEM, 2018). Günümüzde de bu düzenlemelere ek olarak farklı kanunların 

uygulanması teklif edilmektedir. Bunlardan biri 3 Şubat 2022 tarihinde 7354 Kanun No ile 

Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’dur (31750 sayılı Resmi Gazete, 

2022).  

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda, öğretmen atamaları ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile 

kariyer basamaklarındaki ilerlemelerden söz edilmektedir. Öğretmenlere yönelik görüşlerin yer 

aldığı bu kanun, On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ele alınan başlıklardan biridir 

(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bu başlıkla ilgili 

düzenleme hazırlığı yapılırken;  

 Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu (No.439), Maarif Teşkilâtına Dair Kanun (No.789),  

 Devlet Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun (No.1452),  

 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun (No.1702),  

 Hususi İdarelerden İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve 

Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı 

İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin alacaklarına Dair Kanun (No.4357),  

 Köy Eğitmenleri Kanunu (No.3238),  

  Köy Enstitüleri Kanunu (No.3803),   

 İlköğretim ve Eğitim Kanunu (No.222),  

 Devlet Memurları Kanunu (No. 657),  

  Milli Eğitim Temel Kanunu (No.1739),  

 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK/652) gibi yasal uygulamalar gözden geçirilmiştir (TEDMEM, 2018:5).  
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Öğretmenlik Meslek Kanununda öğretmenlik mesleği ile ilgili bölümde, “öğretmenlik”, 

“öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi”, “aday öğretmenlik”, “öğretmenlik kariyer 

basamakları” gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Kanunda öğretmenlik mesleğinin tanımı 

yapılmış ve çalışma koşulları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi, mesleğe hazırlık gibi 

kavramlara vurgu yapılmıştır. Ayrıca aday öğretmenliğin belirli bir süreci kapsadığı, zorunlu 

haller olmadıkça görev yerlerinin değiştirilemeyeceği, Aday Öğretmen Yetiştirme Programına 

tabi olduğu açıklanmıştır. Programın belirli aşamalarında eğitim alan ve süreci tamamlayanlar 

sonrasında Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Değerlendirmelerde başarılı olanlar, öğretmen olarak atanmaktadır. Atanması yapılmayan ve 

atanma koşullarını sağlamayan, aylıkları kesilen ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi 

cezaları alan, programa mazeretsiz katılmayan öğretmenlerin görevlerine son verilmekte ve üç 

yıl içinde öğretmenlik mesleğine alınmamaktadır (31750 sayılı Resmi Gazete,  2022). 

Öğretmenlik Meslek Kanununda aday öğretmenlik başlığında yer alan bu açıklamalar, 

öğretmenlik mesleği açısından olumlu bir süreç olarak görülmemektedir. Hatta yapılan bilimsel 

çalışma sonuçlarında da (Ekinci, 2010; Topsakal ve Duysak, 2017; Gül, Türkmen ve Aksel, 

2017; Sarikaya, Samancı ve Yılar, 2017; Tunçbilek ve Tünay, 2017; Ulubey, 2018; Kozikoğlu 

ve Soyalp, 2018) aday öğretmenlik sürecinde yapılan uygulamaların aday öğretmenler 

tarafından eleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin bu bakış açıları 20. Milli Eğitim 

Şurasında dikkate alınmış ve şurada Aday Öğretmenlik Sınavının kaldırılmasına yönelik teklif 

sunulmuştur  (MEB, 2021).  

Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de öğretmenlik mesleği ile ilgili çeşitli modellerin 

uygulanması teklif edilmektedir. Mesela OECD tarafından hazırlanan modele göre (Bakınız: 

Şekil 1) öğretmenlik mesleği; hizmet öncesi eğitim ve başlangıç olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır.  

 
Şekil 1. Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Modeli (Koyuncu ve Düşkün, 2020:31) 

1480



 

 

Hizmet öncesi eğitimde; öğretmen adaylarının öğretmen yetiştiren programlara seçilmesi 

amaçlanmaktadır. Seçimler yapılırken, belirli kriterler dikkate alınmaktadır. Kriterlerin ortaya 

konulmasının nedeni, gelecekte iyi öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Bunun içinde çocukların ve 

toplumların gelişiminde öğretmenin belirleyici bir faktör olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim 

fakültesine her öğretmen adayı alınmamaktadır. Böylelikle eğitim sistemleri ve öğretmen 

yetiştirme programları başarılı olan ülkelerde, fakültelere çok aday almak yerine az adayla 

nitelik artırılmaya çalışılmaktadır. Nitelik artırılırken,  adaylara teorik bilgiden çok uygulamalı 

bilgiler verilmektedir. Aday aldığı bilgilerle ve kazanmış olduğu deneyimlerle mesleğe 

başlamaktadır. Türkiye ise bu durum öğretmen adayının eğitim fakültesinden mezun olduktan 

sonra KPSS sınavında başarılı bir not almasıyla mümkün olmaktadır. Sonrasında Aday 

Öğretmenlik Programıyla öğretmenlik mesleğinde deneyim kazanması planlanmaktadır 

(Koyuncu ve Düşkün, 2020). 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda Aday Öğretmenlik Programı kadar dikkat çeken diğer bir 

konu kariyer basamaklarıdır. Aday öğretmenlik sürecini başarılı bir şekilde tamamlayanlar asıl 

memurluğa atanmaktadır. Öğretmen bu süreçten sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda 

belirtilen kariyer basamaklarında ilerleme gösterebilmektedir. Yani aday öğretmenlik süreci 

sonunda 10 yıl hizmeti bulunan, 180 saatten az olmamak koşuluyla Uzman Öğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlayanlar ve diğer koşulları sağlayanlar yazılı sınava girmeye hak 

kazanmaktadır. Sınavdan 70 puan ve üzeri alan öğretmenler, uzman öğretmen olmaktadır. 

Uzman öğretmenin yazılı sınavdan başarılı olması durumunda, uzman öğretmen sertifikası 

verilmektedir. Eğer öğretmen hem yüksek lisans hem de doktora eğitimini tamamlamış ise 

yazılı sınava girmeden uzman ve başöğretmen sertifikası alabilmektedir. Başöğretmen olma 

koşulunda ise; 10 yıllık hizmeti olma, 240 saatten fazla öğretmenlik meslek gelişimine yönelik 

düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlama gibi süreçler yer almaktadır. Bu 

süreçleri tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanmakta ve başarılı olan öğretmene 

başöğretmen sertifikası düzenlenmektedir. Düzenleme işleminde öğretmene, uzman ve 

başöğretmen unvanı atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

verilmektedir. Unvanı alan öğretmen uzman ve başöğretmen için farklı derece almaktadır 

(31750 sayılı Resmi Gazete,  2022).  

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda uzman ve başöğretmen unvanı alan olan öğretmen, çeşitli 

teşvik mekanizmalarından ve ek göstergenin 3.600’a çıkarılması gibi uygulamalardan 

yararlanmaktadır (Aktaş Salman, Düşkün ve  Arık, 2021). Başka bir deyişle unvanı alan 

öğretmenin derece ilerlemesi ve dereceye bağlı ek göstergesi diğer öğretmenlerden farklı 

olmaktadır. Bu konudaki düzenleme aşağıda yer almaktadır. 
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*Kaynak: 31750 sayılı Resmi Gazete,  2022 

                         

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 8.maddesinde 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin 

Tazminatlar başlığının Eğitim, Öğretim Tazminatı bölümünde yer alan % 40’ına ibaresi % 

120’sine, % 20’sine ibaresi % 60’ına şeklinde değiştirilmiştir. Kanundaki 8. madde 15/1/2023 

tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır (31750 sayılı Resmi Gazete,  2022). 

Görüldüğü üzere, dünyada yapılan uygulamaların aksine Türkiye’de öğretmenlik, devlet 

memurları kanunu çerçevesinde bir memuriyet olarak tanımlanmaktadır. Hatta öğretmenlik 

mesleğine özgün bir kanun metni bulunmamaktadır. Sayıları her geçen gün artan öğretmenlerin 

beklentilerine cevap verecek bir Meslek Kanunun hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

konuda geçmişte birçok yasal uygulamaların olduğu görülse de bunlar gündelik ihtiyaçlarla 

defalarda yapılandırılmış ve yapılan değişiklikler sonrasında çok fazla tutarsızlıkla 

karşılaşılmıştır. Dijital bir çağda eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması, öğretmenlik 

mesleğinin hak ve sorumluluklarının bir çatı altında bir üst metne bağlanması beklenmektedir. 

Bu da Öğretmenlik Meslek Kanunun uygulanmasına, açık bir şekilde öğretmenin günün 

koşullarıyla yetiştirilmesine, yasal haklarının tanımlanmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Nitekim TEDMEM profesyonel bir meslek olarak görülen öğretmenlik mesleğinin bir Kanunla 

yeniden ele alınması gerektiğini yaptığı araştırmalarla ortaya koymuştur. 2018 yılında 30 

ülkeden ulusal/yerel düzeyde 73 yasal metin incelemiştir. İncelemelerle Öğretmenlik Meslek 

Kanunu hakkında çeşitli öneriler sunmuştur (TEDMEM, 2021). Bu önerilerin çağa uyumlu bir 

şekilde ele alınması ve birçok öğretmenin görüşlerine başvurulması Öğretmenlik Meslek 

Kanunun başta uygulanabilirliği için önemli görülmektedir. Yani bilimsel çalışmalarla, kurum 

ve kuruluşların raporlarıyla, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkında öğretmen görüşlerin 

alınması amaçlanmalıdır. Özellikle Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında araştırmaların çok 

az olması konunun ve öğretmen boyutunun bu çalışmalarla daha çok incelenmesi gerektiğini 

göstermektedir. Buradan hareketle öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkındaki 

görüşleri araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır.  
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin öğretmen görüşlerini 

belirlemektir. Araştırma amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:   

1. Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin görüşleri nedir? 

2. Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin önerileri nedir? 

 

2. YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Derinlemesine 

araştırmanın yapıldığı araştırmanın çalışma grubunu, Siirt İli merkeze bağlı okullarda görev 

yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır.  

Katılımcılara ait demografik bilgiler Şekil 2’de yer almaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Şekil 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılanlardan katılımcıların %53’ü erkek, %47’si 

kadın’dır. Katılımcıların %17’si Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce, %26’sı Türkçe ve 

%23’ü Matematik öğretmenleridir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Formdaki sorular için uzman görüşüne başvurulmuştur. Taslak 

formda dört soru yer alırken, uzmanlardan gelen eleştiri ve öneriler sonucunda üç soru 

katılımcılara sorulmuştur. Araştırmada kapsam geçerliği sağlamak için soruların Öğretmenlik 

Meslek Kanununa yönelik olmasına dikkat edilmiştir. 15-20 dk arasında yapılan görüşmeler 

yüz yüze yapılmış ve araştırmacı tarafından not edilmiştir. Buradan elde edilen veriler, 

bilgisayar ortamında nitel program kullanılarak, içerik analizine tabi tutulmuştur.  Analizlerde 

8; 26%

7; 23%
5; 17%

5; 17%

5; 17%

Türkçe Matematik İngilizce

Sosyal Bilgiler Fen Bilimleri

14; 

47%16; 

53%

Kadın Erkek
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temalar önceden belirlenen ve araştırmacı tarafından oluşturulan kodlamalarla oluşturulmuştur. 

Kodlamalar kod listesine aktarılarak başka bir uzmanın görüşüne başvurulmuştur. İki uzmanın 

görüşleri çerçevesinde Miles ve Huberman'ın (1994) önerdiği formül kullanılarak güvenirlik 

%88 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada görüşmeler yapılırken, katılımcı isimleri yerine K1, K2, K3, K4, K5,…… K30 şeklinde 

kodlar kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin görüşleri Şekil 3’de yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin görüşleri- Kod-Teori Modeli 

Şekil 3’de görüldüğü üzere, öğretmenlik meslek kanununa ilişkin öğretmen görüşlerinden 

“öğretmenlik kariyer basamakları” ve aday öğretmenlik süreci” olmak üzere iki tema 

oluşturulmuştur. Öğretmenlik kariyer basamakları teması başlığı altında; uzman öğretmen 

(f=12), öğretmenlik (f=18) ve başöğretmen (f=14) alt teması yer almaktadır. Bu alt temalardan 
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uzman öğretmenliğin koşulları,  eğitim kalitesinin yükseltilmesi, 10 yıl çalışma hizmeti ve 

sınavlar şeklinde görüşlerin daha fazla vurgulandığı söylenebilir.  

Aşağıda katılımcı görüşlerinden bazı alıntılar yapılmıştır. 

Bu yeni kanunun koşullarını tam olarak anlamadım. (K3) 

Koşullarına baktığımız zaman bizim için gerekli olan açıklamalar yapılmamıştır. (K5) 

Yazılı sınav yapması doğru değil. Başka değerlendirme koşulları konulabilir. (K11) 

Bu kanun çağdaş öğretmeni profilini çizmiş….(K18) 

Öğretmenin lisansüstü eğitim alması ve bu yönde teşvik edilmesi yaşam boyu süreçte gelişimleri 

için önemli bir adım bence…(K19) 

Öğretmene mesleki anlamda rehber olan bir kanun ama eksiklikler çok…(K21) 

10 yıl çalışma hizmeti olmamış, çünkü 10 yıl olmadan daha önce lisansüstü eğitim yapanlar ne 

olacak? (K13) 

….çalışma yılı koşulu belirleyici bir faktör olmamalı. (K30) 

Biz öğrenci değiliz ki sınava tabi tutuluyoruz. (K22) 

Sınava yapılabilmesi için eğitimin nasıl verileceği, hangi davranışlar ölçüleceği kanunda açık 

değil. (K1) 

Sınavda 70 barajı var mesela bu ölçüt neye göre alındı?... (K24) 

Sınavda sadece geleneksel yollarla ölçme yapılmamalıdır. (K20) 

Bu kanunun verimli sonuçlar ortaya koyacağını düşünmüyorum. Çünkü belirsizliklerle dolu. 

(K26) 

Okul yöneticileri yüksek lisans yaparken bize problem çıkartabiliyor. Hele okulda tek öğretmen 

iseniz boş gününüz olmuyor. O zaman illa eğitim almam mı? gerekiyor. Ben yüksek lisans 

yapmak istemiyorum. (K28) 

…ilk olarak öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapması için okul yönetimi tarafından 

desteklenmesi gerekiyor. 180 saat ya da 240 saat eğitim almak bir uzman ve başöğretmen için 

yeterli bir zaman dilimi değil. (K2) 

Bu güne kadar çok eğitim aldık. Bunların çoğu online…eğer bu da bu şekilde verilirse benim 

için bir anlam ifade etmiyor. (K7) 

Ben kaç yıl yüksek lisans yaptım. Diğer taraftan bir öğretmen belli bir zaman dilimiyle eğitim 

alarak benimle aynı konumda olacak bu eşitlik ilkesine aykırı…(K17) 

Kanunda belirtilen eğitimleri kimler verecek? Bunların uzmanlık alanları ne olacak? Her 

zaman uzmanlardan eğitim almayı isterim. (K27) 

Şekil 3’de aday öğretmenlik süreci temasına ilişkin “aday öğretmenlik tanımı” (f=19), “Aday 

Öğretmen Yetiştirme Programı” (f=16) ve “aday öğretmenlik koşulları” (f=17) alt temaları 
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oluşturulmuştur. Bu alt temalarda öğretmenlik kariyerine başlangıç, sınıf dışı etkinlikler ve 

sınavlar konularına daha fazla vurgu yapıldığı söylenebilir. Katılımcıların bu konudaki 

görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

Aday öğretmenlik kavramı bence öğretmenliğe ilk adım. (K4) 

Bizim zamanımızda bu kavram yoktu ama öğretmenlik mesleğine hazırlıktır. (K6) 

Bir tane aday öğretmene danışmanlık yaptım onla tecrübelerimi paylaştım. (K8) 

Aday öğretmenlik kavramını son yıllarda çok duydum. Hatta seneye kalkacağı söylenmekte. 

Öğretmenlik mesleği için önemli bir adım olarak görüyorum. (K12) 

Aday öğretmenin öğretmenlik mesleğini icra etmesi için gireceği sınavlarda başarılı olması 

beklenmektedir. (K10) 

…bu öğretmenler sınıf içi ve dışı faaliyetlere katılmaktadır. (K9) 

…Koşullarını ve aday öğretmenlik sürecinin mantığını halen anlamış değilim. Çünkü bu 

süreçte öğretmen zaten bir eğitim alıyor, öğretmen adayı iken bir takım stajlarla okulla ilk 

deneyimini yaşamakta. (K14) 

…eğitim sistemini belirli koşullar ve ilkelere bağlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Kişi KPSS 

kazanmış tekrar sınavlara girmesi öğretmenlik mesleğini olumsuz etkilemektedir. (K15) 

Bu programın kalkacağını duyduğumda doğru bir kararın verildiğini anladım. Hem danışman 

öğretmene hem de aday öğretmene yük getiren bir süreç…(K16) 

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa İlişkin Önerileri 

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin önerileri Şekil 4’de yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Öğretmenlerin, Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin önerileri Kod-Teori Modeli 
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Şekil 4’de görüldüğü üzere, öğretmenlik meslek kanununa ilişkin önerilerde öğretmen 

görüşlerinden hareketle “lisansüstü eğitime ilişkin öneriler” (f=3), “yasal boyuta ilişkin 

öneriler” (f=5), “okul türlerine yönelik öneriler” (f=2) ve “teorikten uygulamaya geçişte 

öneriler” (f=7) olmak üzere dört tema oluşturulmuştur. Bu temalara ait katılımcı görüşleri 

aşağıda yer almaktadır.   

Meslek kanununda tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerin aynı koşulları taşıyıp taşımadığı 

belli değil. (K22) 

Ben tezli yüksek lisans yaptım. Şimdi tezsiz yapan öğretmenle ben aynı koşullara mı? sahip 

olacağız bunun belirlenmesi gerekir. (K28) 

…amaç öğretmenleri 21.yüzyılda yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmekse bence lisansüstü 

eğitim koşulları da bu kanunu destekler nitelikte olmalı. Yani özellikle Yükseköğretim ve MEB 

işbirliği yapmalı. Lisansüstü koşullar hafifletilmeli. Örneğin ALES barajı düşürülebilir. (K30) 

…kanunun yasal boyutu eksik.  Özellikle ücret ve derece artışı daha açık ifade edilmeli. (K27) 

10 yıl şartı kaldırılmalı. En azında 5 yıl şartı olabilir…(K9) 

…20 yıl başöğretmen için beklemek mantıklı değil…Yapılacak sınavların içerikleri açık değil. 

Alan sınavı gibi mi? olacak bunlar belirlenmeli…(K12) 

 Birinci derecedeki bir öğretmenin uzman olması ya da yüksek lisans yapması halinde bir 

derece nasıl verilecek? Bunlar belirlenmeli. (K15) 

Derecesi en üst seviyede olan bir öğretmenin bu kanundan ve ya getirilerinden yararlanması 

düşünülmemektedir. Yasal olarak ona katkıları açıkça belirtilmeli…(K16) 

Uzmanlıkta geçirilen süre 3 yıl olsun. 10 yıl hangi beceriler ölçülecek? Kaldık ki 10 yılda birçok 

bilgi ve beceri değişmektedir. (K17) 

…Daha önce uzman olan öğretmenler bu yasadan yararlanmadan bir sınava tabi  olmadan 

başöğretmen olacak. Bunların deneyimleri ile yeni sınava giren öğretmenin deneyimi arasında 

nasıl bir farklılık olacağı açık bir şekilde farklı değerlendirme kriterleri ile ortaya konulmalıdır. 

(K10) 

Bu kanunda öğretmenler arasında sınıf farklılıkları yani özlük hakları bakımından ayrımlar 

olabilir. (K9) 

Özel okuldaki bir öğretmen uzman yâda başöğretmen olduğunda bu sertifikanın ona sağladığı 

yarar ile devlet okulunda çalışan bir öğretmenin hakları aynı olmayacaktır. Bu sebeple okul 

türleri arasında bunun nasıl ortadan kaldırılacağı açık belirtilmeli. (K5) 

Bu kanunda özel okullar çalışan öğretmenlerin hakları tam anlamıyla net değil. Öğretmen 

sınavlarda başarılı olsa dahi maaşına yansıması mümkün değil…(K2) 

Teorik bilgiden ziyade süreç ağırlıklı değerlendirmeler yapılmalı…(K1) 
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Uygulamalı olarak okul yöneticilerine bir değerlendirme hakkı verilerek öğretmen süreç ve 

sonuçta değerlendirilmeli…(K29) 

…3600 ek göstergenin çalışan öğretmene yansıması çok az miktarda olacak. Yani sadece 

emekliliğine etkisi olacaktır.  (K23) 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin öğretmen görüşlerinde, öğretmenlik kariyer 

basamakları ve aday öğretmenlik süreci olmak üzere iki farklı tema oluşturulmuştur. Kariyer 

basamaklarında öğretmenler, uzman öğretmen kavramı içinde kanunun uygulanma koşullarına 

ve sınavlara daha çok vurgu yaparken, avantajlarına daha az yer verdikleri görülmüştür.  

 Öğretmenlik Meslek Kanununda yer alan başlıklardan biri “öğretmenlik” kavramıdır. 

Öğretmenler, araştırmada bu kanunla eğitimde kalitenin yükseltileceğini belirtmişlerdir. Bunun 

sebebi olarak da, öğretmenlerin çağdaş eğitim anlayışla öğrenciye rehber olduğu ve kendini 

yetiştiren öğretmenin bu anlayışla öğrencilere model olacağı düşünülmektedir.  

 Öğretmenlere göre, Öğretmenlik Meslek Kanunda başöğretmenlik başlığı altında en çok 

dikkat çeken konular; öğretmenin hizmet yılının 10 yıl olması ve başöğretmenlik sürecindeki 

sınavlardır.  

 Aday öğretmenlik süreciyle ilgili görüşlerde öğretmenler aday öğretmenin tanımına, 

koşullarına ve Aday Öğretmenlik Programına daha fazla vurgu yapmışlardır.  

 Araştırmada öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanuna ilişkin bir takım önerilerde 

bulunmuşlardır. Bu öneriler; genel çerçevede lisansüstü eğitim, yasal boyut, okul türü ve 

teorikten uygulamaya geçiş şeklindedir.  

Yukarıdaki sonuçlardan hareketle araştırmada şu öneriler sunulmuştur:  

 Öğretmenlik Meslek Kanuna ilişkin detaylı nitel araştırmalara yapılabilir. Bu 

araştırmalarda öğretmen kadar yönetici görüşlerine de yer verilebilir.  

 Öğretmenlerle yapılan çalışmalarda özel ve devlet okullarında görev yapan 

öğretmenlerin kanun hakkındaki görüşleri karşılaştırmalı bir şekilde ele alınabilir.   

 Öğretmenlik Meslek Kanununda yer alan hükümlerin uygulanabilirliğine ilişkin 

görüşler alınabilir. 
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ABSTRACT 
Smart city is a multidimensional and multifaceted concept. The basic components of smart 

cities take place in the literature as smart economy, smart mobility, smart governance, smart 

environment, smart life and smart people. As a result of Industry 4.0, the use of smart 

technologies in businesses has become increasingly common. Although its basis seems to be 

an investment in digital, it can be said that it is actually a trend that is considered on the basis 

of sustainability. For this reason, the basis of these applications is the effective use of resources 

together with technology. Smart city applications; with the trend and change, it started to 

become widespread in the mid-2010s. Examining smart cities together within the scope of smart 

tourism will be beneficial in terms of holism. Because tourists want to see the same service 

conditions from the time they arrive at the destination and start their travels. For this reason, 

integrity is very important in services in the city and facilities. Virtual and augmented reality 

technologies have not only enabled travel destinations, hotels and catering businesses and other 

tourism services to be experienced without going, but also changed marketing strategies along 

with promotion and sales techniques. When the concept of sustainability is considered at the 

level of cities, the search for sustainable alternatives has become vital due to the increase in the 

population living in cities. Because accelerated lifestyle and mobility is one of the biggest 

obstacles to a sustainable future. For this reason, sustainability has become an integral part of 

the definitions made for the smart city. Within the scope of this study, smart cities and smart  
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INTRODUCTION 

The basic requirement for the emergence of the smart city concept is that factors such as low 

carbon economy and energy saving, better service, high quality of life and low cost gain 

importance. With smart cities, solutions to urban problems have increased and this concept has 

gained importance throughout the world. Countries and international organizations have 

included smart practices in their management policies. The most important ability of smart 

cities and smart applications is that systems can connect with each other without the need for 

external human or machine intervention (Elvan, 2017). Smart applications applied in cities are 

concentrated in various fields. These areas are; energy, transportation, technology, 

infrastructure and smart buildings. 

The concept of smart city has taken its final form with the development of various concepts in 

the literature. These concepts (Sinmaz, 2013): 

• Sustainable city 

• Ecological city 

• Low carbon city 

• Livable city 

• Slow city 

• Digital city concepts. 

The concept of smart city is a concept developed to harmonize cities with information 

technologies in the developing and changing world order. 

Cities that are organized in accordance with the increase in urban populations, human needs 

and technological developments; has brought along smart city applications for smart 

transportation, smart energy and smart life. Batty et al. (2012) defined smart cities as the ability 

to support skills such as learning, technological development and knowledge transfer by the 

city. Many countries in the world have adopted this smart city system and developed various 

applications. Many technological developments such as green energy, artificial intelligence, 

internet of things and virtual city application are provided and applied to cities. Smart cities 

also increase the quality of life of the people in the region. In order for the smart system to 

develop and be implemented in the city, all actors playing a role in the development of the city 

must act together (Lehr, 2018). 

After the 1990s, urban visions were discussed, and with the increasing population and 

increasing environmental pollution in the 2000s, smart approaches have become inevitable. 

Smart city systems require large investments in information technologies in order to produce 

smart solutions. The world, which has a population of 7 billion, is expected to reach 9.7 billion 
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in 2050. With the increasing world population, problems such as environmental, carbon 

footprint and pollution are expected to increase. In the light of all these developments, smart 

city systems are predicted to make life easier with their high technological structure and human 

adaptation (Ateş and Erinsel Önder, 2018: 42). 

 

SMART CITIES 

Cities around the world are faced with increasingly complex problems.The rapid growth in the 

urban population causes various technical and infrastructure-oriented problems. These 

problems endanger sustainability while creating significant losses in what makes a city livable, 

such as difficulty in waste management, scarcity of resources, air pollution, human health 

concerns, traffic congestion and deteriorating infrastructure. Increasing awareness of this new 

reality is fueling a growing global interest in developing capabilities to solve these problems. 

Creating and developing smart cities is one of the practices put into action after this interest. 

The three most important problems regarding the necessity of smart city development are 

population density in cities, the difficulties of living in cities and sustainability concerns. 

The “intelligence” of a city is associated with its ability to pool all its resources and work 

effectively with the maximum possible efficiency to fulfill the goals it has set for itself. Smart 

cities with minimal implementation and operating costs are the key to long-term sustainability. 

The need for smart cities is increasing day by day in order to increase the quality of life in the 

city, improve the image of the city, and ensure the efficient use of existing resources in the city. 

Smart applications, which will be shaped according to the needs of the city, should include 

smart energy, smart transportation, smart technology, smart infrastructure and building 

components. 

What is smart energy? Smart energy can be seen as the “Internet of Energy” model. This model 

is based on one or more principles of smart power generation, smart power grids, smart storage 

and smart consumption (Mohanty, 2016: 66). Smart energy systems are also defined as systems 

where flexibility in these different fields can compensate for the lack of flexibility from 

renewable sources such as wind and solar by combining the electricity, thermal and 

transportation sectors (Conolly et al., 2013; Lund, 2014). Reliable, efficient and low-carbon 

energy supply is one of the basic requirements for new generation smart cities (Batty et al., 

2012). 

Smart cities also require smart transportation (Glancy, 2014:1617).Thanks to smart 

transportation, vehicles will be used effectively and dynamic plans can be created by taking 

into account the factors affecting transportation movements. As a result, problems such as 

1493



 

 

traffic density, environmental pollution, cost and workload will decrease (Ling et al., 2017: 

375-379). 

Smart transportation includes various communication and navigation systems in vehicles, 

between vehicles (for example, from one car to another), and between vehicles and fixed 

locations (for example, from vehicle to infrastructure). The smart transportation system 

maximizes the use of vehicles in the system. for example, an airline may increase the number 

of aircraft it owns or the number of trains in a railway company's network. 

Another benefit of smart transportation systems is observed in terms of passengers. The smart 

transportation system allows passengers to easily choose different transportation options for the 

lowest cost, the shortest distance or the fastest route (Mohanty et al., 2016: 64). Electronic toll 

collection, in-car navigation systems, automatic parking systems and dynamic message signs 

are among the most well-known smart transportation system technologies at present (Glancy, 

2014: 1625). 

Reproducing specific examples of smart technologies related to transportation will be 

meaningful in order to explain the breadth of the subject. Special examples of intelligent 

transportation technology include special sensors mounted on vehicles for collision avoidance 

and anti-slip to increase vehicle safety. Thanks to these sensors, it is expected that traffic 

accidents will decrease to a minimum. Automatic passport control at airports is also a new 

technology used in smart transportation. These automatic control systems pass the passport 

control procedure, which is a troublesome process for passengers, in the easiest way. Another 

example can be given regarding taxis. People calling a taxi can use smart applications on smart 

phones to monitor the exact location of the taxi and driver information (Mohanty et al., 2016: 

65). 

In the classical sense, a city's infrastructure is any physical component of the city, such as roads, 

buildings, and bridges that enable the city and its inhabitants to operate. However, in the context 

of smart cities, everything physical, electrical and digital, which is the backbone of the smart 

city, can be considered as the infrastructure of the smart city. Rapid transit system, waste 

management system, road network, railway network, communication system, traffic light 

system, street light system, office space, water supply system, gas supply system, power supply 

system, fire extinguishing system, hospital system, bridges, apartments Every system or service 

such as hotels, digital library, law enforcement and economy system are among the examples 

of smart infrastructure (Mohanty, 2016: 63). With the examples given, it can be said that smart 

infrastructures are more efficient, safe and errors are minimized compared to a classical 

infrastructure. 
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According to Kayapınar (2017: 15) in order for a city to be defined as smart, it must have the 

following elements: 

• Supporting communication, energy distribution and transportation systems with smart 

infrastructure systems, 

• Widespread use of information processing systems in education services, 

• Individuals get detailed information about the work and actions of the management through 

the information processing system, 

• Buildings and structures have all the features of smart buildings, 

• Supporting security in the city with smart security systems that provide instant monitoring 

and evaluation, 

• Delivering health services as soon as possible, 

• Realizing efficiency and productivity in energy use through smart city systems, 

• Planning the smart city elements of housing/building, street and infrastructure areas with smart 

planning methods, 

• Establishing systems that ensure the distribution of city water and the collection and reuse of 

waste water with smart methods, 

• Realization of urban transportation infrastructure with smart systems. 

 

Figure 1: Basic Requirements and Components of the Smart City 
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When all these elements come together, a smart city will find a solution to urbanization that 

creates problems by fulfilling its requirements. 

SMART TOURISM 

The concept of smart tourism has emerged with the combination of information communication 

technologies and smart technology, and many applications, especially within the concept of 

smart city, by adapting the services provided to tourists (Wang et al.2016:310; 

Yavuz,2019:204). Although there are various definitions made within the framework of the 

concept of smart tourism, all definitions converge on a single point. In a simple way, smart 

tourism is a system that uses smart technologies in the stages of creating, presenting and 

marketing smart tourism experiences for tourists, managing and providing feedback 

(Yalçınkaya et al., 2018: 88). 

In addition to collecting information, the concept of smart tourism can offer loyalty and real-

time synchronization, regardless of the area or environment, by offering unique tourism 

experiences with the help of smart technology tools. With this feature, it differs greatly from e-

tourism, which provides information through internet pages before and after travel (Yoo et al., 

2017: 330). In addition, the use of technology under the concept of smart tourism is seen as a 

tool that provides infrastructure support rather than an information system (Blaser, 2019: 17). 

The tourism sector is in an advantageous position in terms of adapting to smart technologies 

due to its innovative, dynamic and open to change structure (Ercan, 2019:537). 

In the concept of smart tourism, smart technologies such as the internet of things, RFID (Radio 

Frequency Identification - RFID) technology, artificial intelligence, big data, augmented and 

virtual reality applications, blockchain, virtual money use and cloud computing systems are 

used that provide interaction between all stakeholders. The internet of things technology and 

the fact that devices are connected to the internet offer tourism businesses the opportunity to 

expand their customer base by observing customer experiences in real time and instantaneously. 

While tourists are making travel planning and reservation processes, a stronger interaction 

occurs between customers and businesses that provide various destination suggestions and 

differences in holiday location selection with artificial intelligence-based applications. It has 

been seen in various researches that the use of these technologies in the entire operational 

process that directly or indirectly touches the customer also reduces the effort of the employees 

of the enterprises and provides efficiency in costs.Virtual and augmented reality technologies 

enable destinations to be traveled, hotels and catering establishments and other tourism service 

points to be experienced without going, and change marketing strategies along with promotion 

and sales techniques. At the international level, blockchain, which is a high-featured record-
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keeping technology, provides instant access to tourism sector-related data and provides real-

time tracking of tourism supply and demand (TURSAB, 2019: 1). Big data, which can provide 

important information about current and potential customers, is of great importance for 

businesses. Among them, user-defined data (userGenerated Content), terminologically called 

"UGC", has great value in terms of tourism and hotel marketing, as it is much more effective 

in the decision-making process of potential customers (Kim et al., 2017: 363). 

RFID technologies provide a much more effective communication opportunity than traditional 

infrared receivers, barcodes or QR codes (Yıldız, 2019: 96). The name of a guest who visit the 

swimming pool, spa, restaurant or bar in the hotel can be reflected on the tablet or computer 

used by the staff. The guest can be greeted by addressing them by name (Karamustafa and 

Yılmaz, 2019:1674). 

Table 1: Usage Areas of Internet of Things Technologies in Smart Hotels 
Location of Objects Sensors Used The Role of the Sensors 

Applications Inside The Hotel Business 

 

 

 

 

 

Hotel Rooms 

Motion Sensor  Energy management systems adjusted when guests are in their rooms or 

according to the environment 

Voice Sensor Activating curtains, lighting and temperature in the room with voice 

commands 

Heat Sensor Automatic adjustment of room temperature for guest comfort 

Security Sensor Opening and locking the door without a key with the help of mobile 

applications 

Wearable Sensor Monitoring the health status of guests in case of exercise in facilities 

with fitness centers or sports areas 

 

Restaurant and 

Lobby Area 

Position Sensor 

Guest communication 

(Blinking Light 

Signaling) 

Checking guest location and sending welcome messages or invitations 

to in-hotel events to new arrivals 

Hotel Units Availability 

compliance message 

Sending a compliance message to hotel guests about the services they 

request to use 

Storages Product tags Examining the expiry dates of the products and controlling the stock 

level 

Applications Outside The Hotel Business 

Hotel Building Heat Sensor Adjusting the energy management system by measuring the outside 

temperature 

 Light Sensor Adjusting the lighting system, curtains and blinds to ensure energy 

efficiency and benefit from daylight at the highest level 

 Watering Systems To ensure that landscape plants are watered according to air 

temperature and humidity. 

Traffic Traffic Sensor Managing the traffic density on the route of the hotel business and 

managing the parking lot 

Social Network Content Sensor Monitoring content in relevant databases to provide immediate 

feedback on business messages from social media 

Monitoring of 

Political, Economic, 

Social and 

Technological Data 

Follow-up of other 

business-related 

information 

(PEST data) 

 

Storage of important data related to the hospitality industry worldwide 

(Legal changes, global economy, social media feedback, tourist arrival, 

weather, upcoming events, etc.) and consideration of business related 

data 

Source: Adapted from Buhalis and Leung, (2018: 48). 
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Table 2: Examples of Using Smart Apps in Hotels 
H

o
te
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w
it

h
 S
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a

rt
p

h
o

n
es

 • With the interface application offered through the mobile application, it offers a hotel 

search function suitable for the person's wishes and financial situation. 

• It ensures the elimination of waiting time in hotel check-in processes (with the help of 

mobile applications). 

• With the NFC system, phones can be used as room keys. 

• The temperature of the room, light, mini-bar, music, etc. to the person staying. It offers 

the opportunity to control the elements of the room inside or outside. 

• Provides general information about the services offered in different units of the hotel 

(pool, spa center, hairdresser, contracted tours, meal times, etc.) and the region where the 

hotel is located. 

• If there are augmented/virtual reality applications owned by the enterprise, it provides 

the opportunity to view them. 

• It provides the convenience of using transactions such as invoice viewing, contactless 

payment, and payment via a credit card application over the phone during check-out 

procedures. 

P
er

so
n

a
li

ze
d

 

S
er

v
ic

es
 

The smart hotel system records the preferences of the guests in the room during their 

stay. This is especially important for repeat guests in large-scale accommodation 

establishments. On the other hand, this system helps to provide service quality and 

customer satisfaction for the personnel of companies that prefer city hotels for meeting or 

business purposes, as well as for individual/group tourists. 

S
m

a
rt

 

C
a
rd

s 

The use of the hotel's money card in shopping made from the units within the hotel business 

provides various advantages for the business and the guest. 

K
io

sk
 

• It offers the opportunity to use all services that can be accessed through the mobile 

application via kiosk. 

• It provides money loading into smart card, balance inquiry operations. 

• Provides information about the services in the hotel and the tourism businesses in the 

vicinity. 

S
m

a
rt

 R
o
o
m

s 

• Provides personalization of water temperature, water flow and music in the bathroom 

with voice commands. 

• It provides automatic adjustment of temperature and humidity level while the customer 

is in the room via sensors in the room. 

• If the guests have a health-related problem, it provides a warning to the health unit. 

• It provides to take precautions regarding possible health problems by making various 

analyzes according to the urine in the toilet. 

• By using the room walls as reflection systems, it enables the creation of personalized 

applications such as guests' meal menus, changing room wall colors, and daily activities. 

R
F

ID
 

T
ec

h
n

o
lo

g
ie

s • The use of RFID-enabled wristbands provides significant security, (especially in large-

scale businesses) so that guests can get under control their children in areas such as 

playgrounds or mini-clubs. 

• Transmitting the minibar usage with the information transferred from RFID readers to 

the relevant units ensures stock control and reduction of cost losses. 

O
th

er
s 

It ensures that the general areas such as pool systems, garden irrigation, general lighting, 

security cameras, etc., belonging to the hotel business, are carried out in a controlled 

manner. 

Source: Adapted fromYalçınkaya et al. (2018: 92). 
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According to Yıldız and Davutoğlu (2019:240) although some of them are used in today's 

hotels, the smart technologies that are thought to be in all hotels in the future are as follows: 

• Face recognition system at the entrance to the rooms, 

• Multiple sensors working in interaction with guests, 

• Talk-back screens for visually impaired guests or guests with vision problems, 

• Touch screens and interactive surfaces in various areas (furniture, wall, lighting, etc.), 

• Smart reservoir and bathroom systems, 

• Systems that automatically emit relaxing music and various aromatic scents when the guest is 

in the room or going to sleep by feeling the stress and emotions, 

• Devices that provide smart interaction to control room temperature, 

• Customizable beds and pillows that provide neuro feedback, 

• Personalized experiences to watch a concert or sporting event while in the room with the 

hologram system. 

 

SMART TOURISM COMPONENTS 

In order for smart tourism to be realized, various components must be present. One of them is 

smart tourism destinations. In this sense, a smart destination can be expressed as a city oriented 

towards the local people, and in terms of tourism, it can be expressed as a place that can be 

oriented towards tourists and passengers. A smart destination is defined as “a platform created 

in mobile end-user tools that applies ICTs such as artificial intelligence, cloud computing and 

the Internet of Things to deliver personalized information and advanced services”. Smart 

destinations are areas equipped with all kinds of technological infrastructure and superstructure 

that can be accessed by everyone, ensure the existence of regions in a sustainable development 

and transfer them to the future, make the adaptation and communication of people who come 

to the region for various reasons simpler, and allow the presence of all the factors mentioned. 

(Topsakal, 2018: 4). 

Another component is the intelligent experience. According to experience, the technological 

platform mainly consists of cloud computing, internet of things and mobile applications 

(Buonincontri & Miccera, 2016). As a result of smart technologies, personalized smart 

experiences have a great importance in the field of tourism. It examines two different levels of 

personalized tourism experiences with smart technologies, information collection and smart 

technology integration for the creation of smart experiences. The related situation is realized by 

mobile connection everywhere, real-time synchronization and being included in the system 

(Gretzel et al., 2015b). 
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SUSTAINABILITY AND SMART TOURISM 

The concept of sustainability was first used in German (nachhaltigkeit) in 1713 in the book 

"SylviculturaOeconomica (Wild Tree Growing Guide)" written by the German mining operator 

and accountant Hans Carl von Carlowitz and published in 1732. The author has used this 

concept in his book regarding the protection of the forestry sector in relation to the management 

of forests. Realizing that the increasing timber needs of the mines in the Saxony region of 

Germany cause great destruction in forest areas, Carlowitz argued that the number of trees 

planted should be more than the number of trees cut for a sustainable forestry (Pittel, 2002; Şen 

et al., 2018). 

Cities play a key role in the fight against climate change. The positioning of new smart 

technologies is seen as a key factor in reducing greenhouse gas emissions and improving the 

energy efficiency of cities. These technologies must be smart, lean, integrated, cost-effective 

and resource efficient and have an impact not only on environmental sustainability goals, but 

also on the well-being and financial sustainability of citizens (Ahvenniemi et al., 2017: 234). 

According to World Tourism Organization, sustainable tourism defined as “The ecological 

system, biodiversity, etc., with which people interact. It is defined as a form of management 

and development that can meet the economic, social and aesthetic needs of all resources, people 

in the visited region and incoming tourists, and at the same time meet the needs of future 

generations” (Yavuz, 2016). In other words, sustainable tourism development has been defined 

as meeting the needs of current tourists and host regions while increasing and protecting 

opportunities for the future (Hacıoğlu, Girgin, & Tetik, 2011). 

While defining sustainable tourism, sustainability is discussed in three main subjects 

(ecological sustainability, social and cultural sustainability, economic sustainability) (Hacıoğlu 

et al., 2011). In this approach, which takes into account the carrying capacity within the 

protection-use balance and includes social participation; is to establish a balance between the 

economic, environmental, social and cultural effects of tourism (Erdoğan and Yağcı, 2002; 

Demir and Çevirgen, 2006; Schloegel, 2007; Nicholas, Thapa, and Ko, 2009; Bramwell and 

Lane, 2011). 

According to Höjer and Wangler (2015: 342), the concept of Sustainable Smart Cities (SSC) is 

considered as a cluster. In this cluster, the concepts of smartness and sustainability should go 

together. Sustainability should be an integral part of the definitions for the smart city. 

Sustainability is sometimes included in the smart city definitions made in the literature, and 

sometimes it is not. However, in order to talk about smart cities, that city must also be a 

sustainable city. Therefore, separating the two concepts (sustainability and smart cities) would 

1500



 

 

not be a very accurate definition. According to the Brundtland definition of smart sustainable 

cities, three important issues come to the fore. These can be listed as follows; 

• To meet the needs of current residents, 

• Not to exceed local and global environmental limitations without compromising the ability of 

future generations to meet their needs, 

• To be supported by information and communication technologies (ICT). 

Considering these three concepts, cities can be made sustainable without the use of information 

and communication technologies, and smart technologies can be used in cities without 

contributing to sustainable development. Nevertheless, smart technologies can be used for 

sustainable development in situations other than cities, but these three aspects need to be used 

together to talk about smart sustainable cities (SSC). In summary, smart sustainable cities can 

be mentioned when smart technologies are used to make cities more sustainable (Höjer and 

Wangel, 2015: 343). 

Shafie et al. (2019), the issue of sustainability in smart tourism destinations was discussed. By 

mentioning the importance of sustainable smart tourism destinations for the tourism sector, a 

model of sustainable smart tourism destinations was developed by the authors by examining 

the studies in the literature. The model provides information that can be used by policy makers 

and others involved in sustainable smart tourism to develop the necessary conditions and 

infrastructures for the effective implementation of sustainable smart tourism destinations 

(Shafiee et al., 2019). 

Smart sustainable cities are a manifestation of sustainable urban development and a strategic 

approach to achieve the long-term goals of sustainability. Accordingly, such a strategy aims to 

achieve the required level of sustainability for operational functioning, planning and 

governance with the support of a range of advanced technologies and big data analytics, new 

applications related to context-aware computing, and pervasive information and 

communication technologies. Achieving this long-term goal requires a planning framework for 

strategic smart sustainable urban development that contributes to the design, development, 

implementation, evaluation and improvement of urban systems, including practical 

interventions, using the latest technologies to coordinate, integrate and unify urban spaces. This 

strategic effort should focus on replenishing resources, reducing energy use, pollution and 

waste levels while promoting social justice, equity, stability and security (Bibri, 2018b). 

Issues such as the recent increase in the population living in cities, environmental problems and 

natural disasters, the gradual decrease of resources on a global scale, and the exceeding of 

destination carrying capacities are some of the obstacles in front of the tourism sector in terms 
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of sustainability. However, there are some obstacles to the creation of sustainable smart tourism 

destinations. Among the obstacles put forward by Höjer and Wangel (2015), management and 

authority issues come to the fore. In their study, they emphasized that destinations should take 

preventive measures for authority and management problems. In addition, destinations need to 

keep up with technological innovations and integrate in a short time. Sustainable smart tourism 

destinations draw attention in terms of destination competitiveness. Considering that tourists 

tend to be more environmentally friendly, economical and technological, it is important for 

destinations to redesign themselves within this framework. Particularly, stakeholders in the 

tourism sector are recommended to develop a marketing strategy in line with the concept of 

"sustainable smart tourism destinations". 

The concept of sustainability leads to social responsibility, increasing the quality of life of 

people and thinking about future generations. This process reveals the need to acquire talents 

and skills to increase the value of companies, cities and society. In order to acquire talents and 

skills, it is necessary to raise awareness of citizens on sustainability. Sustainable cities transform 

society into a responsible and global society where technological developments and innovation 

are effective. The effectiveness of technological developments and innovation is directly 

proportional to the effective use of information and communication technologies. The use of 

technological innovations in the management of destinations reveals the phenomenon of smart 

cities. In addition, the use of information and communication technologies also supports 

sustainable development in order to transform cities into smart ones. In this way, not only will 

the costs be reduced, but it will also be possible to include different stakeholders in the 

management of cities in order to be sustainable and applicable (Solano et al., 2017). 

There are many studies in the literatüre which are related with smart tourism destinations 

(Buhalis and Amaranggana, 2015; Buhalis and Amaranggana, 2013; Lamsfus et al., 2015; 

Curiel et al., 2017) and also sustainability (Tosun and Timothy, 2003; Hacıoğlu et al., 2011; 

Tosun, 2001; Ballı, 2019). These studies are only concerned with the sustainability of the 

destination or the use of smart technologies. In other words, the sustainability of a destination 

by using smart technologies or the use of smart technologies in the destination together with 

sustainable strategies are at the forefront. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The “intelligence” of a city is associated with its ability to pool all its resources and work 

effectively with the maximum possible efficiency to fulfill the goals it has set for itself. Smart 

cities with minimal implementation and operating costs are the key to long-term sustainability. 
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The need for smart cities is increasing day by day in order to increase the quality of life in the 

city, improve the image of the city, and ensure the efficient use of existing resources in the city. 

Sustainable development is to carry the successes related to development to the future by taking 

into account the future generations. Meeting current needs without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs. 

Sustainable smart tourism destinations draw attention in terms of destination competitiveness. 

Considering that tourists tend to be more environmentally friendly, economical and 

technological, it is important for destinations to redesign themselves within this framework. 

Particularly, stakeholders in the tourism sector are recommended to develop a marketing 

strategy within the framework of the concept of "sustainable smart tourism destinations". 

The tourism industry has been rapidly becoming digitally integrated in recent years. The 

expectations of the new generation tourists, called "super smart tourists", from tourism 

enterprises are also changing and transforming. One of the most important expectations of this 

new generation of tourists is to receive service from a digitally integrated facility. At the same 

time, the world's population is increasing rapidly, while resources are decreasing. Therefore, 

the world; seeks new resources and new approaches for cities. Factors such as air pollution, 

transportation, rapid consumption, and increasing population make life in cities difficult, but 

also consume resources rapidly. 

As a result, smart cities should be considered as a roadmap in sustainability and sustainable 

tourism. In this roadmap, resources should be protected and at the same time, ways should be 

determined to meet the expectations of super-smart tourists and thus a destination should be 

built. This study was carried out from a literature perspective. In future studies, various 

quantitative analysis methods can be applied, studies can be carried out and possible future 

results can be modeled. 
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ABSTRACT 

In this study, which aims to germinate the seeds of the carob plant, the effect of inoculation of 

plant growth promoting bacteria-PGPB (Brevibacillus choshinensis (TV53D) and Serratia 

grimesii (TV62D)) strains was investigated. In the study carried out under laboratory conditions 

and in an aseptic environment, the seeds were first sterilized with sulfuric acid for 20 minutes 

and 3% bleach for 5 minutes. After sterilization, bacteria were inoculated into the seeds. 

Germination percentages, rates and root lengths of seeds incubated in the dark and at 24±2 °C 

were determined. At the end of the study, the germination percentage of the seeds was found to 

be 93.33% in the highest control, while the lowest was 80.00% in the bacterial strain Serratia 

grimesii (TV62D). While the germination rate was the highest with 2.29 in the control, it was 

determined as the lowest 2.00 in the bacterial strain of Serratia grimesii (TV62D). In root 

length, the highest value of 70.42 mm was obtained in Brevibacillus choshinensis (TV53D) 

bacteria inoculation, while the lowest average value of 61.63 mm was obtained in Serratia 

grimesii (TV62D) inoculation. 

Keywords: Carob, Ceratonia siliqua L., Germination, PGPB 
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1. INTRODUCTION  

Carob (Ceratonia siliqua L.), which is in the Leguminosae family, is an evergreen, drought and 

fire resistant, non-selective for soil. The homeland of carob is Turkey and Syria, and its 

cultivation is carried out at 30o-45o latitudes in the north (Mediterranean Countries, California 

and Arizona) and 30o-40o latitudes in the south (Australia, South Africa and Chile) (Batlle and 

Tous, 1997). 

Carob is a type of fruit that has a wide range of uses from its tree to its fruit and from its fruit 

to its seed. Its tree is of great economic importance in terms of the natural environment, its fruits 

in the food industry from table consumption and its seeds in many different areas of industry. 

Since it is an evergreen plant species, it is used in environmental afforestation as a landscape 

plant, and in forest afforestation because it is highly resistant to fire. In addition, since its tree 

is drought resistant and has a strong root system, it is a very important species in terms of 

evaluating rocky, stony and sloping lands and preventing erosion (Gübbük et al., 2012).  

Carob is used as an ornamental plant to meet the recreational demands of many city parks and 

to use in landscape areas. Its suitability for rural areas has led to the intensification of studies 

on carob in terms of keeping it as a legacy from ancient times and keeping this plant under 

protection. At the same time, the expansion and protection of species that can adapt well to sea 

coasts and high places, which do not have the opportunity to do agriculture, is also important 

for many Mediterranean countries in agricultural crisis. For these reasons, cultivation of carob 

can be considered as an economic consideration today. As a result, there is a great demand for 

the supply of material for production by the nurseries (Köse, 1997). 

Carob, whose tree is resistant to high temperature, fire and drought, is also a non-selective 

species in terms of soil (Battle and Tous, 1997; Balkıç et al., 2017). In terms of these features, 

carob; It is at the forefront of the group of plants called the rich plant of poor soils, which are 

not suitable for agriculture. 

The main reason why the seeds cannot germinate after they are removed from the fruits is due 

to the physical dormancy encountered due to the fact that the seeds have a very hard and 

impermeable coat structure (Batlle and Tous, 1997; Mitrakos, 1987). Therefore, it is very 

difficult to germinate without any pre-treatment before sowing the seeds (Martins-Louçao et 

al., 1996; Ortiz et al., 1995; Piotto and Di Noi, 2003; Pérez-García, 2009; Tsakaldimi and 

Ganatsas, 2001). 

According to Gübbük et al. (2012) the outer surface of carob seeds is very hard and has an 

impermeable coat. The most important factor preventing seed germination is this impermeable 

layer. This hard part significantly affects germination by preventing the seed from absorbing 
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water (Batlle and Tous, 1997; Carvalho and Nakagawa, 2000). Therefore, pre-treatment of 

seeds before sowing positively affects germination (Ortiz et al., 1995; Martins-Louçao et al., 

1996; Piotto and Di Noi, 2003; Pérez-García, 2009). Among the most important of these 

applications, soaking the seeds in water and hot water, and treatment with sulfuric acid and 

gibberellic acid (GA3) have been reported (Martins-Louçao et al., 1996; Batlle and Tous, 1997). 

Yıldız (1995) reported that the best results in terms of germination time and germination 

percentage in carob seeds were obtained by keeping the seeds in hot water at 40 oC for 180 

minutes or with concentrated H2SO4 for 45 minutes. Tsakaldimi and Ganatsas (2002) reported 

that the carob seed has a very hard structure and therefore a physical dormancy. 

It is seen that researchers use different methods for the germination of carob seeds. This study 

is to ensure the germination of the seeds of the carob plant, which is used in many different 

areas, by using bacterial races, unlike other methods. 

 

2. MATERIAL and METHOD 

The study was conducted in Siirt University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops 

Tissue Culture Laboratory under sterile conditions with 3 replications according to randomized 

lots test pattern. The obtained data were analyzed by JMP statistical software. 

2.1. Surface Sterilization of Seeds 

Surface sterilization of the carob (Ceratonia siliqua L.) seeds was done by keeping them in 

H2SO4 for 20 minutes. Seeds rinsed 3 times with distilled water were kept in 3% commercial 

bleach for 5 minutes and rinsed 3 times with distilled water.  

2.2. Preparation of Bacterial Isolates 

The bacteria used in the experiment were obtained from Siirt University, Faculty of Agriculture, 

Department of Field Crops. Brevibacillus choshinensis (TV53D) and Serratia grimesii 

(TV62D) bacterial strains used in the experiment were obtained from Siirt University, Faculty 

of Agriculture, and Department of Field Crops. Bacterial isolates were isolated from the Van 

Lake Basin with the TOVAG 108O147 TÜBİTAK project and their PGPB activity was detected 

(Erman et al., 2010). These bacteria were diagnosed with the microbial identification system 

(MIS) and identified as Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) activity under greenhouse 

and field conditions. 

20 g of nutrient agar was added to one liter of distilled water, adjusted to pH 7.0, and the mixture 

was sterilized by autoclave for 15 minutes at 121 °C. After sterilization, the feed-lots were 

cooled to 50 °C, then transferred to petri plates and allowed to solidify. The stock cultures of 

the bacteria were planted in nutrient agar medium with the help of the needle and incubated at 
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26 ± 2 °C for 24 hours (Clark, 1965). The nutrient broth (Merck-VM775843711) was used as 

the liquid feed-lot. 8 g of nutrient broth feed-lot was added to one liter of distilled water and pH 

was adjusted to 7.0. The mixture was sterilized by autoclave for 15 minutes at 121 °C and then 

allowed to cool. A single colony was taken from the bacteria developed in nutrient agar feedlot 

and was transferred to nutrient broth feed-lot in aseptic conditions. The bacteria transferred to 

the liquid feed-lot were incubated at 26 ± 2°C for 24 hours and at 120 rpm in the horizontal 

shaker. After incubation, the bacteria concentrations were turbidimetrically adjusted to ~108 

cfu / ml. The isolates were transferred to carob seeds for 90 minutes. 

2.3. Sowing Seeds 

After the applications, the seeds were left to dry between two layers of filter papers. Seeds 

contaminated with bacteria were placed on filter papers in pre-sterilized glass petri dishes. All 

experiments were done in 3 replications and 10 seeds were placed in petri dishes per 

experiment. Control group and inoculated seeds were irrigated with distilled water.  

Seeds were stored in a completely dark incubator at a temperature of 24±2 °C. The number of 

germinated seeds was observed for 14 days, every day, based on the emergence of the radicle 

from the testa, starting from the day after wetting the seeds. 

2.4. Examined Features 

As germination parameters: Germination percentage (%) and germination time were 

determined. 

GP= GSN / TSN ×100 

GP= Germination percentage (%) 

GSN = Number of germinated seeds 

TSN = Total number of seeds placed in petri dishes (Gosh et al., 2014) 

Average germination rate (AGR): 

AGR= Σ Dn / Σn In the formula, D= days counted from the beginning of the test, n = number 

of seeds germinated on day D (Ellis and Roberts, 1981; Sivritepe, 2012) 

Calculations within 14 days; Based on 1-3-5-7 and 14th days. 

Root length: The roots of germinating plants were measured in mm with a digital caliper. 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

The germination percentages and rates of carob seeds and root lengths of the mean values are 

shown in Table 1. 
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Table 1. Effect of Bacteria Strains on Germination Percentage and Rate and Root Length of Carob 

Seeds 
Applications Germination 

percentage (%) 

Germination  

rate 

Root length  

(mm) 

Control 93.33 A 2.29 A 69.18 

 

 

Bacteria strains 

Brevibacillus 

choshinensis  

(TV53D) 

 

90.00 A 

 

2.25 A 

 

70.42 

Serratia grimesii 

(TV62D) 

80.00 B 2.00 B 61.63 

P value P0,05 P0,05 NS 

NS: Not Significant 

 

It can be seen in Table 1 that the difference between the germination percentage and 

germination rate values was found to be statistically significant (P0.05). The highest 

percentage of germination occurred in the seeds of the control group (93.33%) (Figure 1). 

However, Brevibacillus choshinensis (TV53D) bacterial strain was in the same group as the 

control (90.00). The germination rate, as well as the germination percentage, was found to be 

the highest in the control group with 2.29. Among bacterial strains, Brevibacillus choshinensis 

(TV53D) caused higher values than Serratia grimesii (TV62D) (Figure 2). As for the root 

length, the highest value of 70.42 mm was obtained in Brevibacillus choshinensis (TV53D) 

inoculation. However, this value is very close to the control group values. In terms of 

applications, the difference between root length averages was not statistically significant. The 

lowest value was 61.63 mm in Serratia grimesii (TV62D) bacteria inoculation (Figure 3). 

 

 

Figure 1. Effects of Bacterial Inoculations on Germination Percentages of Carob Seeds. 
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Figure 2. Effects of Bacterial Inoculations on Germination Rates of Carob Seeds. 

 

 

Figure 3. Effects of Bacterial Inoculations on Root Lengths of Carob Seeds. 

 

According to Gübbük et al. (2012), although the germination rate varies according to the 

applications, it varied between 0% (60% H2SO4-30 minutes+2 days in water) and 94% (90% 

H2SO4-30 minutes+2 days in water and 98% H2SO4-30 minutes+2 days in water). The reason 

why there was no germination in the 60% H2SO4-30 minutes+2 days in water application was 

due to the extreme temperature rise in the solution obtained as a result of the reaction of sulfuric 

acid with water, affecting the viability of the seeds. The results showed that if the seeds were 

soaked in pure (98%) or diluted sulphuric acid (H2SO4, 40%, 90 %) for 30 minutes then kept in 

water for 2 days or just soaking the seeds in H2SO4 sulfuric acid for 30 minute gave the best 

results in terms of seed germination as the seed germination rate was over 90%. The highest 

germination rate was recorded on the 10th day in all treatments and no germination was 

observed in the seeds after the 15th day. 

In the study of Balkıç et al (2017), the germination duration and rate of caroba were found to 

be as 62, 47 days and 7.43% in the control group, 48.12 days and 30.83% in 30 minutes H2SO4 

application, in the application of 30 minutes H2SO4+1 day soaking in water, it was 45.28 days 

and 34.71%, respectively. 
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In the another study of Balkıç et al. (2020), the germination duration, energy and rate of caroba 

were found to be as 121.38 days, 3.88 and 17.78% in the control group, 79.42 days, 58.80 and 

45.28% in 30 minutes H2SO4 application, and in the application of 30 minutes H2SO4+1 day 

soaking in water, it was 81.70 days, 52.69 and 42.78%, respectively. 

Bostan and Koç Güler (2019) investigated the effect of sulfuric acid and soaking applications 

at different concentrations on germination rates of carob seeds. As a result of the study, it was 

determined that the lowest germination rate (38.52%) was in the control group, while the 

highest germination rate (87.78%) was in water soaking for 2 days after sulphuric acid 

application.  

It is seen that the application with the highest germination value is the application number 8, 

where the regime of 1 hour soaking in H2SO4 + 4 days soaking in 21 0C water + 10/25 0C 

germination regime is applied (Köse, 1997). 

In the study in which the effects of PGPB and salt concentration applications on the carob plant 

were investigated, it was revealed that although there were significant decreases in seedling 

growth characteristics, especially seedling dry weight, new leaf area and root characters with 

increasing salinity levels, these criteria were significantly improved with Azospirillum 

inoculation (El-Dengawy et al., 2011). 

 

4. CONCLUSION 

According to Keleş (2015) this species, which is a good mass tree, is also used as a solitary. It 

is resistant to windy and polluted air. It is the tree of calcareous, shallow and stony soils 

(Gülpınar, 2006). Correia and Martins-Louçao (1993) stated that the carob tree is accepted as a 

species that is tolerant of or needs salty soils (Şahin et al., 2004) . Carob, which is drought 

resistant, can adapt to different edaphic conditions. For this reason, it is a valuable species for 

afforestation to prevent erosion in marginal areas. The fact that the carob plant is both an 

aesthetic and a repair plant in the landscape increases its preferability. The use of fruits and 

seeds in other areas also increases the importance of the plant.  

Looking at the studies carried out to eliminate the difficulty in germinating the seeds of these 

plants, varying averages about germination percentages and rates have been obtained. No great 

differences were observed in the parameters examined by inoculating beneficial bacteria into 

seeds. This shows that the correct concentrations were used in the treatment of seeds with 

sulfuric acid and bleach. Because the control group seeds gave better results than bacterial 

inoculation, or at least the fact that they were head-to-head can be explained by the fact that 

bacterial inoculations did not show sufficient effect.  
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Different bacterial strains (PGPB) can be inoculated to obtain higher values for germination 

percentage and to make germination faster. For this study, Brevibacillus choshinensis (TV53D) 

strain was found to be more effective among the two bacterial strains, except for the control 

group seeds. 
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ÖZET 

Çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için tıbbi ve aromatik bitkiler eski çağlardan beri 

kullanılmaktadır. Birçok farmakolojik özelliği bulunan kadife çiçeği (Tagetes spp.) Türkiye’de 

süs bitkisi dışında hiçbir amaçla yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde kültürel 

çalışmalar ve bitkisel ilaç olarak değerlendirilmesi bilimsel düzeyde neredeyse yok denecek 

kadar azdır. Ilıman ve tropik bölgelere özgü olan bitkinin dünya çapında tanımlanmış 53 türü 

bulunmaktadır. Flavonoidler, karotenoidler, terpenler ve terpenoidler için zengin bir kaynaktır. 

Tagetes cinsinin gıda ve parfüm sanayinde kullanılan türleri mevcuttur. Antimikrobiyal, 

antidepresif, antiinflamatuar, antimikotik, analjezik, antihipertansif, antidiyabetik özellikleri ile 

tıbbi bitki olma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada Tagetes türlerinin kimyasal içeriği ve tıbbi 

bitki olarak kullanımı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tagetes spp., kadife çiçeği, antimikrobiyal aktivite, uçucu yağ 
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PHYTOCHEMICAL AND MEDICINAL PROPERTIES OF  

MARIGOLD (Tagetes spp.)  

 

 

ABSTRACT 

Medicinal and aromatic plants for the prevention and treatment of various diseases have been 

used since ancient times. Marigold (Tagetes spp.), which has many pharmacological properties, 

is not grown for any purpose other than ornamental plants in Turkey. For this reason, cultural 

studies and its evaluation as herbal medicine in our country are almost non-existent at the 

scientific level. The plant, which is native to temperate and tropical regions, has 53 species 

defined worldwide. It is a rich source for flavonoids, carotenoids, terpenes and terpenoids. 

There are species of the Tagetes genus used in the food and perfume industry. It has the potential 

to be a medicinal plant with its antimicrobial, antidepressive, anti-inflammatory, antimycotic, 

analgesic, antihypertensive and antidiabetic properties. In this study, the chemical content of 

Tagetes species and their use as medicinal plants were investigated. 

Keywords: Tagetes spp., marigold, antimicrobial activity, essential oil 
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1. GİRİŞ 

Asteraceae familyasına ait tek yıllık otsu bir bitki olan kadife çiçeğinin (Tagetes spp.) halk 

arasındaki adı ‘Hint gülü ya da Hint karanfili’ olarak bilinmektedir. İklim ve toprak isteği 

bakımdan seçici olmaması nedeniyle yayılış alanı geniş olan bitkinin ana yurdu Orta 

Amerika’dır (Özkan, 2018; Çiçek, 2021). İlk olarak 16. yüzyılda Orta Amerika'da Portekizliler 

tarafından keşfedilen bitki, Avrupa ve Hindistan’a satışının gerçekleşmesiyle Hindistan’da 

üretimi artmış ve yaygınlaşmıştır (Çelik, 2019). 

Çiçekleri; sarı, kırmızı, turuncu, koyu portakal ve portakal kahverengi gibi çeşitli renklerdedir. 

Yaprakları tek ya da almaşıklı dizilmiştir. Katmerli ve katmersiz çiçekleri ve yapraklarıyla, dik 

büyüyen ve oldukça keskin bir kokuya sahip bitkilerden biridir. Katmerli kadife çiçekleri, koyu 

turuncudan kırmızıya doğru zarif çiçeklere sahipken, sarı, koyu sarı ve karışık renklerde de 

kadife çiçekleri bulunmaktadır (Del Villar-Martinez ve ark., 2005). 

Tagetes spp. türlerinin güneş ihtiyacı fazladır ve kış mevsiminde düşük sıcaklıklara fazla 

dayanıklı değildir ve toprak ihtiyacı bakımından seçici değildir. Ancak suyu iyi tutan, doğal 

bahçe toprağı bitki gelişimi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Bitkinin üretimi tohum 

yöntemiyle yapılmaktadır. İlkbahar başlangıcında ekilen tohumlar, hızlı bir şekilde 

çimlenmektedir. Türlerine göre boyları 15 cm ile 120 cm arasında olabilmektedir (Hojnik ve 

ark., 2008). Tagetes bitkisinin hem yaprağı hem de çiçeği keskin kokuludur, çiçeklenmesi 

haziran başından ekim sonuna kadar sürmektedir. 

 

2. ÖNEMLİ TAGETES TÜRLERİ 

Dünya çapında tanımlanmış 53 Tagetes türü bulunmaktadır (Singh ve ark., 2020).  En önemli 

3 türü Tagetes erecta , Tagetes minuta  ve Tagetes patula ‘dır. 

2.1. Tagetes minuta L. 

T. minuta L. (= T. glandulifera Schrank)'nın küçük çiçekleri ile oldukça dikkat çekici bir kokuya 

sahiptir. Haziran ayından ağustos ayına kadar çiçeklenmesi süren bitki, yaşam döngüsünün 

tamamlanmasıyla kışın başında kaybolmaktadır (Chamorro et al., 2008). Bitki boyu 50-150 cm 

arasında değişir, yapraklarının uzunluğu 4-8 cm, genişliği 3-4.5 cm arasında değişmekte olup, 

dallarının ucunda çiçeklenme yoğunlaşmaktadır (Naqinzhad and Mehrvarz, 2007). Tohum ile 

üretimi yapılmakta, bitki başına 29.000’den fazla tohum bulunmaktadır. Yol kenarları, atıl 

alanlar, meyve bahçeleri ve bağ alanlarında yayılış gösteren bitki kuraklığa toleranslı ve fakir 

topraklarda da hayatını devam ettirebilmektedir (Hulina, 2008). T. minuta Güney Amerika 

kökenlidir, Arjantin, Peru, Bolivya, Şili ve Paraguay gibi ülkelerin ılıman çayırlarında ve 

yüksek bölgelerinde doğal olarak bulunur (Walia ve ark., 2020). Farmakolojik ve kimyasal 
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özelliklerinden dolayı dünya çapında ekimi yapılmaktadır (Sadia ve ark., 2013). Bu bitkinin 

toprak üstü kısımları terpenoidler, saponinler, tanenler, flavonoidler ve alkaloit içermektedir 

(Hadjiakhoondi ve ark., 2005). T. minuta uçucu yağının ana bileşenleri arasında limonen ve (Z) 

- ocimen (monoterpenler); dihidrotageton (E)- ve (Z) - tageton (E) - ve (Z) - tagetenon ((E) - ve 

(Z) - ocimenon olarak da bilinir) (Shahzadi ve ark., 2010). 

Uçucu yağ bileşimi bitkinin farklı kısımlarında farklılık göstermektedir. Açmış bitki yaprakları 

ve çiçeklerinden elde edilen uçucu yağlar β-osimen ve tagetenon içerirken, çiçek açmamış bitki 

yaprakları ve çiçekleri esas olarak dihidrotageton içerir (Chamorro ve ark., 2008). Aynı 

zamanda uçucu yağın kimyasal bileşimi coğrafi farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir 

(Walia ve ark., 2020).  

2.2. Tagetes erecta L. 

Tagetes erecta, “Afrikan Aztek Kadife Çiçeği” ya da halk arasında “İri kelle kadife çiçeği” 

olarak bilinmektedir. Kadife çiçeği, dünyanın çoğu ılıman bölgesinde yetişen Güney Avrupa'ya 

özgü, dayanıklı bir yıllık bitkidir. Bitki 50-80 cm yüksekliğe kadar büyürler, yapraklar orta 

yeşil, mızrak şeklinde ve 5 ila 17 cm uzunluğunda, küçük tüylerle kaplıdır. Yaprağın kenarları 

seyrek dişli veya dalgalı olabilir. Asya, Hindistan, Çin ve tropikal iklime sahip diğer ülkelerde 

yaygın olarak yetiştirilir. T.erecta bitkisinin gelişmesi için sıcaklığın 20°C ile 30°C arasında 

olması ve kışın önemli miktarda yağışa ihtiyacı vardır (Singh ve ark., 2020). Güney Hindistan'ın 

Tamil Nadu eyaletinde bir şehir olan Erode, Hindistan'ın en büyük üreticisi ve kadife çiçeği 

için en önemli ticaret merkezidir 

T.erecta bitkisinin farklı kısımlarının fitokimyasal çalışmaları, tiyofenler, flavonoidler, 

karotenoidler ve triterpenoidler gibi çeşitli kimyasal bileşenler içerdiğini göstermiştir. GC ve 

GC/MS analizleri ile yaprak ve gövde uçucu yağında 33 bileşen, çiçek uçucu yağında 34 bileşen 

tanımlanmıştır. Yaprak ve gövde, çiçek yağlarında karakterize edile ana bileşenler, sırasıyla 

βkaryofillen, terpinolen, (E)-osimenon, (Z)-β-osimen piperitenon, (Z)-osimenon ve limonendir. 

T. erecta yaprak uçucu yağındaki baskın bileşenler piperiton (%50,7), piperitenon (%13,2) ve 

(E)-β-osimen (%6,7), çiçek uçucu yağındaki, ana bileşikler ise 1,8-sineole, α-pinen, α-terpineol, 

piperiton ve sabinenin varlığı ile karakterize edilmiştir (Shetty ve ark., 2015). 

2.3. Tagetes patula L. 

T. patula L. (Asteraceae), yaygın olarak Fransız kadife çiçeği veya 15- 30 cm boylanabilen bir 

bitki olduğu için cüce kadife çiçeği olarakta bilinmektedir.  Kuzey Amerika'nın tek yıllık yerli 

bitkisidir ve dünya çapında bütün iklimlere uyum sağlamıştır (Salehi ve ark., 2018). Sarı ve 

turuncu renklerde veya bu iki rengin karışımından oluşan çiçekleri vardır (Riaz ve ark., 2020). 

Son zamanlarda, kadife çiçeği, başta ksantofiller olmak üzere karotenoid pigmentlerin 
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ekstraksiyonu için ticari olarak yetiştirilmektedir. Önceki çalışmalar, kadife çiçeği ekstraktının 

antioksidan özelliklerinin polifenol içeriği ile ilişkili olduğunu bulmuştur (Li ve ark., 2007). T. 

patula kapitulasından elde edilen uçucu yağında tanımlanan başlıca bileşikler limonen (%2.1), 

(Z)--osimen (%19.9), (E)-tageton (%1.4), (Z)-tageton (%1.8), izoborneol (3.5) idi. %), (Z)-

tagetenon (%12.4), (E)-tagetenon (%10.4), pipertitenon oksit (%5.8), -karyofillen (%15.1) ve 

(E,E)--farnesen (%2.5)’dir (Prakash ve ark., 2012). 

 

3. TAGETES TÜRLERİNİN GELENEKSEL KULLANIMI 

İnsan sağlığında; T. patula, sindirimi artırır, idrar söktürücü ve sakinleştirici olarak eski 

zamanlardan beri kullanılmaktadır. Mide rahatsızlığı, karın krampları, kabızlık, iltihaplı ve 

ağrılı gözleri tedavi etmek için kullanılır. Çiçekler; ateş ve kasılmalara karşı faydalıdır. 

Yaprakları; hemoroidleri, böbrek problemlerini, kas ağrılarını, yaraları ve şişlikleri, benzer 

şekilde ekstraktları kulak ağrısını tedavi etmek için kullanılmaktadır (Riaz ve ark., 2020).  

T.patula, Arjantin’de koyun ve keçilerin beslenmesinde (Neher, 1968), T.erecta, derinin 

parlaklığı ve yumuşatılması ile yumurta sarı renginin iyileştirilmesi amacıyla da kanatlılarda 

yem katkı maddesi olarak (Liu ve ark. 2011; Sowbhagya ve ark. 2013), ayrıca insanlarda 

yaşlanma ile birlikte oluşan makula dejenerasyonu ve görme kaybını önlemeye yönelik besin 

takviyelerinin üretiminde kullanılmaktadır (Burlec ve ark., 2021). 

Çiçeklerden damıtılarak elde edilen uçucu yağ, parfüm ürünlerinde kullanılır. T. patula ve 

T.erecta gıda boyası ve katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır (Vasudevan ve ark. 1997; 

Singh ve ark., 2016). Çiçekleri kumaşları sarı renklendirmek için renklendirici olarak kullanılır.  

 

4. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Farklı türlerinin antimikrobiyal, antibakteriyel, antidepresif, antiinflamatuar, antimikotik, 

analjezik, antihipertansif, antidiyabetik, larvasidal, böcek öldürücü, sivrisinek öldürücü ve 

nematisidal aktivite gibi farklı aktiviteler gösterdiği tespit edilmiştir. 

4.1. Antibakteriyel aktivite 

Tagetes erecta çiçeklerinin farklı çözücüler ile elde edilen ekstraktları Alcaligens faecalis, 

Bacillus cereus, Campylobacter coli, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus vulgaris, Streptococcus mutans ve Streptococcus pyogenes'e karşı 

antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Verma ve Verma, 2012; Singh ve ark., 2020). 

T. patula'nın topraküstü kısımlarından  elde edilen  uçucu yağı Enterococcus faecalis, 

K.pneumoniae, E.  coli, Staphylococcus aureus ve P. aeruginosa' ya karşı güçlü antibakteriyel 

aktivite sergilemiştir. 
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Hint Himalayalarından elde edilen T.minuta uçucu yağlarının iki Gram pozitif (Micrococcus 

luteus ve Staphylococcus aureus) ve iki Gram negatif (Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas 

aeruginosa) bakteriye karşı agar difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemleri kullanarak 

antimikrobiyal etkilerini araştırdıkları çalışmada, S. aureus’a karşı bakterisidal ajanlar olarak 

kullanılabileceği tespit edilmiştir (Walia ve ark., 2020). 

Yetiştirildikleri bölgeye göre Tagetes türlerinin uçucu yağ bileşenlerinin değişmesi nedeniyle 

antimikrobiyal aktiviteleride farklılık göstermektedir. Nitekim Senatore ve ark. (2004), Mısır, 

Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta yetiştirilen T. minuta bitkisinin uçucu yağının bileşenleri 

aynı olmasına rağmen miktarlarının değişiklik gösterdiğini, Birleşik Krallık’ta yetişen bitkilerin 

uçucu yağının antimikrobiyal aktivitesinin Mısır ve Güney Afrika’da yetişenlerden daha fazla 

olduğunu belirtmişlerdir. 

4.2. İnsektisidal aktivite 

Tagetes erecta'nın köklerinin petrol eteri özütü, Culex fatigens'in üçüncü evre sivrisinek 

larvalarına karşı toksisite sergilemiştir (Singh ve Kataria, 1985). T. erecta'nın yaprakları, 

gövdesi ve tomurcuklarının sulu ve metanolik özütü, Tylenchulus semipenetrans (turunçgil 

nematodu) ve Anguina tritici'nin (buğday gal nematodu) ikinci aşama larvalarına karşı 

insektisidal aktivite gösterdiği rapor edilmiştir (Singh ve Thakur, 2019). Hadjiakhoondi ve ark. 

(2008), taze ve kurutulmuş T. erecta bitkisinden elde edilen uçucu yağın, Anopheles stephensi 

(sıtma sineği) larvalarına karşı oldukça etkili olduğu bildirmişlerdir. T. terniflora’nın toprak 

üstü kısımlarının uçucu yağları, Artemia  salina'ya (tuzlu su  karidesi) karşı önemli 

sitotoksisite göstermiştir (De Feo ve ark., 2005).  T. erecta’nın toprak üstü kısımlarının 

diklorometan ve metanolik özleri, Sitophilus oryzae‘ye (pirinç biti) karşı önemli insektisidal 

aktivite gösterdiği rapor edilmiştir (Broussalis ve ark., 1999). 

T. patula’nın gümüş nanopartiküllü su ekstraktının depolarda önemli bir zararlı olan Sitophilus 

granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) ergin evresinde toksik etki gösterdiği ve S. 

granarius ergin evresi mücadelesinde kullanılma potansiyeline sahip biyopestisit 

olabileceği tespit edilmiştir (Şahin, 2019). 

Organik tarımda T. erecta sıklıkla cezbedici veya uzaklaştırıcı bitki olarak zararlılara karşı 

kullanılmaktadır. İki noktalı kırmızı örümcek [Tetranychus urticae Koch. (Acari: 

Tetranychidae)] ile mücadelede T.erecta’nın tuzak bitki olarak kullanılabileceği Erdoğan 

(2017) bildirilmiştir. 

4.3. Nematisidal aktivite 

Genel olarak, Tagetes türleri ile birlikte yapılan ekimin, farklı toprak nematod türlerinin 

kontrolünde yardımcı olduğu bulunmuştur. Bitki paraziti nematodların mücadelesinde 
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kullanılan örtücü bitkiler içinde en iyi bilinenlerdendir. Bütün Tagetes türleri bitki-paraziti 

nematodlara karşı baskılayıcı etkiye sahip değildir. Bazı türler Criconema, Trichodorus ve 

Rotylenchus gibi nematodlara karşı hassastır. Tagetes türleri arasında özellikle T. patula, bitki 

paraziti nematodların mücadelesinde etkili bir örtücü bitkidir. Kök-ur nematodları, lezyon 

nematodları ve Tylenchorhynchus spp.’nin gelişimini ve üremesini engelleyerek 

popülasyonlarını azaltır. Bitki paraziti nematodların mücadelesinde etkili olan diğer Tagetes 

türleri, T. erecta ve T. minuta’dır. Bu türlerin hepsi, kök-ur nematodlarının üremesini 

engelleyerek popülasyonunu düşürmektedir (Mennan ve Katı, 2010; Bhattacharyya, 2017). 

Arjantin’de T. minuta’nın üç çeşidi ve yabani popülasyonundan elde edilen uçucu yağlar ile, 

domates fideleri üzerinde yapılan in vitro ve in vivo testler Meloidogyne javanica enfeksiyon 

oranında önemli bir azalmanın meydana geldiğini, çevre dostu nematisidal ajanlar olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir (Massuh ve ark., 2017). 

 

5. SONUÇ 

Peyzaj ve endüstri bitkisi olan kadife çiçeği (Tagetes sp.) türlerinin kimyasal ve biyolojik 

aktiviteleri nedeniyle önemli kullanım alanları bulunmaktadır. Mevcut fitokimyasal 

incelemeler, tıbbi değeri olan ve insan vücudu üzerinde kesin bir fizyolojik etkiye sahip olan 

flavonoid, terpenoidler, alkaloid, kinonlar, fenoller ve kumarinler gibi biyoaktif bileşikleri 

içerdiği kanıtlanmıştır. Bu bitkinin tıbbi etkileri konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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ÖZET 

Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve pek çok ülkeye yayılan Covid-19, kısa sürede bütün 

insanlığı tehdit eden bir salgın hastalık haline gelmiştir. Virüsün insandan insana hızlı bir 

şekilde bulaşması ve ölüm oranının yüksek olması, kısa zamanda tedavi protokollerinin 

oluşturulması ve onaylanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Tıbbi bitkiler eski zamanlardan beri 

tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bazı tıbbi bitkiler viral hastalıkların tedavisi için uygun bir 

seçenek olabilir. Antiviral aktivite özelliği bulunan bazı tıbbi bitkilerden elde edilen bileşikler 

yeni antiviral ilaçların geliştirilmesinde faydalı olabilir. Ayrıca antiviral aktiviteye sahip çok 

sayıda doğal bitkiler ve onlardan hazırlanan ekstreler, bazı salgın hastalıklarda tedavi edici 

özelliklerinin yanısıra bağışıklığı arttırmak için kullanılabilecek gıda takviyelerinin de ana 

bileşenleridir. Bazı tıbbi bitkiler ve ekstraktlarının, virüslerin hücreye tutunmasını, hücre içine 

girmesini inhibe ettiği ve bağışıklık sistemini uyardığı bildirilmiştir. Bu çalışmada antioksidan 

ve antimikrobiyal aktiviteye sahip, bağışıklık sistemini güçlendiren, antiviral özelliği bulunan 

bazı bitkiler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, antiviral, tıbbi bitkiler, geleneksel tıp 
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MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN THE COVID-19 PROCESS 

 

 

ABSTRACT 

Covid-19, which started in the Wuhan province of China and spread to many countries, has 

become an epidemic disease that threatens all humanity in a short time. The rapid transmission 

of the virus from human to human and the high mortality rate have revealed the need for the 

establishment and approval of treatment protocols in a short time. Medicinal plants have been 

used for therapeutic purposes since ancient times. Some medicinal plants can be a suitable 

option for the treatment of viral diseases. Compounds obtained from some medicinal plants 

with antiviral activity may be useful in the development of new antiviral drugs. In addition, 

many natural plants with antiviral activity and their extracts are the main components of food 

supplements that can be used to increase immunity as well as therapeutic properties in some 

epidemic diseases. It has been reported that some medicinal plants and their extracts inhibit the 

attachment of viruses to the cell, their entry into the cell, and stimulate the immune system. In 

this study, some plants with antioxidant and antimicrobial activity, strengthening the immune 

system, and antiviral properties were examined. 

Keywords: Coronavirus, antiviral, medinal plants, traditional medicine 
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1. GİRİŞ 

Koronavirüs (Covid-19), 2003 yılında bir salgına neden olan SARS-CoV ile yakından ilişkili, 

zoonotik kökenli yeni ortaya çıkan bir viral enfeksiyondur (Al-Kamel ve Grundmann, 2021). 

Çin'in Wuhan kentinde, Aralık 2019'da  şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ile ilişkili yeni 

bir koronavirüs salgını bildirilmiş, ilerleyen haftalarda enfeksiyonlar, dünyanın diğer ülkelerine 

yayılmış, Çin halk sağlığı, klinik ve bilim toplulukları, yeni virüsün zamanında tanınmasına 

izin vermek için viral gen dizisini dünyayla paylaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 

Ocak 2020’de acil durum ilan edilmiş, 12 Şubat 2020’de “Covid-19” olarak adlandırılmıştır 

(Zu ve ark., 2020).  

Tıbbi bitkilerin tedavi amaçlı kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Tıbbi bitkileri Roma, 

Bizans ve Osmanlı medeniyetleri de etkili bir şekilde kullanmış olsa da özellikle Geleneksel 

Çin Tıbbı ile Ayurveda ve Geleneksel Hint Tıbbı son yüzyılda etkinliğini korumuştur (Başer, 

2018). Özellikle halk hekimliğinde kullanılan, içerdikleri biyoaktif bileşenlerden dolayı viral 

kaynaklı olan hastalıklara karşı ilaç geliştirilmesinde ciddi potansiyele sahip oldukları yapılan 

ön çalışmalar ve klinik denemeler ile tespit edilen tıbbi bitkiler bulunmaktadır (Cheng ve ark., 

2020; Luo ve ark., 2020; Ni ve ark., 2020).  

Tıbbi bitkiler alkaloitler, uçucu yağlar, glikozitler, flavanoitler başta olmak üzere içerdikleri 

biyoaktif bileşenlerden dolayı birçok hastalıkta olduğu gibi viral kaynaklı hastalıklarda da 

önemli etki göstermektedirler.  

Koruyucu ve tamamlayıcı tıpta kullanılan tıbbi bitkilerden elde edilen bitkisel formülasyonlar, 

bazı viral enfeksiyonun tedavisinde başarılı olmuştur. Azadiractha indica bitkisinin 

tohumlarından elde edilen bitkisel formülasyon, HIV virüsünün tedavisinde başarılı olması 

buna örnek olarak gösterilebilir (Şekeroğlu ve Gezici, 2020). Bugüne kadar yapılan bilimsel 

çalışmalar, Türkiye’de doğal olarak yetişen ve gıda, bitkisel çay, baharat, çeşni, tütsü ve benzeri 

amaçlarla günlük yaşamda kullanılan çok sayıda bitkinin mikrobiyal kaynaklı hastalıklardan 

korunmada ve bu hastalıkların tedavisinde başarılı olduğunu ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada, antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip, bağışıklık sistemini güçlendiren 

ve özellikle antiviral özelliği kanıtlanmış, bazı bitkiler ele alınmıştır. 

 

2. COVID-19 ve TÜRKİYE’NİN POTANSİTEL TIBBİ BİTKİLERİ 

2.1. Zeytin Yaprağı (Olea europea L.) 

Zeytin yaprağı tarımsal atık olarak ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan 

değerli biyoaktif bileşikler içermektedir. Son zamanlarda ana bileşen olan oleuropein, 

koronavirüs hastalığına (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2'ye karşı antiviral aktivite 
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nedeniyle ekstra ilgi görmüştür (Ünlü, 2021).  Zeytin ağacı yapraklarından hazırlanan bitkisel 

çaylar ve ekstraktlar, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye, İsrail, Fas ve Tunus gibi 

Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde, geleneksel tedavilerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Boss 

ve ark., 2016; Altındiş ve ark., 2020).  

Zeytin ağacının yaprağı, tohumu, olgunlaşmamış zeytin tanesinde bulunan ve önemli biyolojik 

özelliklere sahip fenolik bileşiklerden olan oleuropeinin antioksidan, antimikrobiyal, 

antienflamatuvar, antiaterojenik, kardiyoprotektif, nöroprotektif, antikarsinojenik gibi birçok 

yararlı özelliği olduğu belirlenmiştir (Fang ve ark., 2011; Yıldız ve Uylaşer, 2011; Bakir ve ark, 

2018; Kaya ve Demir, 2020; Salık ve Çakmakçı, 2021; Ünlü, 2021). Zeytin yaprağı ekstresinin, 

düşük konsantrasyonlarda antibakteriyel ve antifungal etkilerinin yanı sıra grip ve soğuk 

algınlığında antiviral aktivite gösterdiğide bildirilmiştir (Khattab ve ark., 2016). Micol ve ark. 

(2005), zeytin yaprağı ekstresinin, virüs partiküllerinin hücreye bağlanmasını ve adsorpsiyonu 

önleyerek hücrelere girişlerini bloke ederek antiviral aktivite gösterdiğini belirtmişlerdir. Diğer 

yandan Khan ve ark. (2007) zeytin yaprağı ekstresinin viral gelişim için gerekli olan 

aminoasitlerin üretimini ve protein sentezini, viral replikasyonu engellediğini rapor etmişlerdir.  

2.2. Kekik Türleri (Origanum, Thymus ve Thymbra) 

Labiatae familyasına ait oregano ve kekik gibi bitkilerin uçucu yağının önemli bir bileşeni olan 

karvakrolün in vitro yöntemler kullanılarak antiviral etkileri test edilmiş ve Herpes simpleks 

virüsü tip 1 (HSV) ve solunum yollarını hedef alan virüsler üzerinde etkili oldukları 

kanıtlanmıştır (Kumar ve ark., 2021). Kekik, üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük, 

gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında ve antiviral etkileri nedeniyle geleneksel tıpta 

kullanılmaktadır. Kekik bitkisinin koronavirüste virüs yükünü azaltmak için kullanılabileceği 

rapor edilmiştir (Flouchi ve Fikri-Benbrahim, 2020). 

Karvakrol içeren bitkilerin, karvakrolden kaynaklanan bağışıklık sistemini güçlendirici, 

antiinflamatuar ve antiviral etkiler gibi sayısız özelliği, Covid-19 için önemli bir aday bitki 

olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, karvakrolün farmakolojik etkileri, ihmal edilebilir 

toksisitesi, ilaca benzer özellikleri, onun Covid-19'a karşı nutrasötik veya tedaviye destek 

olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Javed ve ark., 2021). 

Alp ve ark. (2021), zahter (Thymbra spicata L. var. spicata) bitkisinin de içerisinde yer aldığı 

6 tıbbi bitki ile yaptıkları çalışmada, zahter bitkisinden elde edilen uçucu yağ, in vitro koşullarda 

Covid-19 enfeksiyonuna karşı etkisinin bulunmadığını tespit etmişlerdir.  

Kekik uçucu yağı uygulanan ve kontrol grubu olmak üzere 83 hastada yapılan çalışma 

sonucunda Sardari ve ark. (2021), kekiğin bağışıklık sistemi ve antiviral etkiyi indükleyerek 

koronavirus semptomlarını azalttıklarını bildirmişlerdir.  
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2.3. Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.) 

Antik çağlardan bu yana Ayurveda tıbbında bilinen önemli bir tıbbi bitki olan meyan bitkisi 

(Glycyrrhiza glabra L.), Akdeniz ve Asya’nın belirli bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. 

G. glabra L.'nın kökleri, şeker kamışından 60 kat daha tatlı bir saponin olan glisirizin içerir; 

flavonoid açısından zengin fraksiyonlar arasında liquirtin, isoliquertin liquiritigenin ve 

rhamnoliquirilin ve kuru köklerden izole edilen beş yeni flavonoid glucoliquiritin apioside, 

prenyllicoflavone A, shinflavanone, shinpterocarpin ve 1-methoxyphaseolin bulunur (Kaur ve 

ark., 2013).  

Geleneksel Siddha tıp sisteminde G. glabra L., yatıştırıcı, balgam söktürücü, öksürük önleyici, 

müshil ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır (Jatav ve ark., 2011). Meyan kökünün, eski 

çağlardan beri kökleri, rizomları, kabukları soyulmadan veya soyularak kullanılmaktadır. 

Geleneksel olarak, kurutulmuş kökleri ezilerek kaynatılır ve bu şekilde ekstrakt hazırlanır. 

Ekstrakt koyu renkli bir macun veya toz haline getirilebilir ve farklı türdeki kronik 

enfeksiyonları tedavi etmek için ağızdan alınabilir (Asl ve Hosseinzadeh, 2008).  

Meyan kökü ve meyan balının anti-inflamatuar, antiviral, antimikrobiyal, sitotoksik (kanser 

hücrelerine karşı), antioksidan, antihistaminik ve immün stimülan (bağışıklık uyarıcı) gibi çok 

sayıda farmakolojik etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Wyk ve Wink, 2004). Diğer yandan 

Yang ve ark. (2020), meyan kökü ve glisirizinin, tüketim seviyesi yüksekse insan sağlığı 

üzerinde belirli zararlı etkilere yol açabileceğini, en önemli yan etkilerinin hipertansiyon ve 

hipokalemik kaynaklı ikincil bozukluklar olduğunu ve glisirizin için kabul edilebilir günlük 

alım miktarının 0.2 mg/kg/gün olduğunu bildirmiştir.  

G. glabra L.’dan elde edilen sekonder bileşiklerin kronik hepatit B ve C virüslerinin neden 

olduğu hepatoselüler hasarı azalttığını, ayrıca HIV-1 ve SARS, koronavirüsüne,  influenza 

virüsüne karşı antiviral aktivite gösterdiğini gözlemlemişlerdir (Crance ve ark., 2003; Fiore ve 

ark., 2008; Mamedov ve Egamberdieva, 2019; Brendler ve ark., 2021).  

Meyan kökünün bileşenleri birçok RNA ve DNA virüsünü baskılar (Fiore ve ark., 2008; Batiha 

ve ark., 2020). Ayrıca, meyan kökü ekstresinin az bir miktarının bile yaşlanma karşıtı aktiviteye 

sahip olduğu (Reigada ve ark., 2020), bu nedenle yaşlanan hücrelerin birikimini ortadan 

kaldırabileceği tespit edilmiştir. Sitokin yükünün ve sitokin fırtınasının Covid-19 ile enfekte 

olan yaşlı ve obezlerde daha fazla olması ve bu kişilerde artan sayıda ölümün ana nedeni 

yaşlanan hücrelerin birikmesidir. Bu varsayım, azitromisin gibi senoterapötiklerin (yaşlanan 

hücreleri hedefleyen ilaçlar) RNA virüs replikasyonunu azaltabileceğini ve COVID-19'a karşı 

potansiyel terapötik aktiviteye sahip olabileceğini öne süren Malavolta ve ark. (2020) 

tarafından yayınlanan çalışma ile desteklenmektedir.  
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Glisirizinin antiviral mekanizmaları, virüsün yaşam döngüsünün erken evrelerinde, alımını ve 

hücre içerisine girmesini engelleme şeklinde gerçekleşmektedir. Glisirizin, virüsün alım 

periyodu sırasında ve sonrasında verildiğinde oldukça etkili olduğu ve en yüksek antiviral 

aktiviteyi sergilediği ifade edilmiştir (Ang ve diğerleri, 2020). Gomaa ve Abdel-Wadood (2021) 

glisirizin ve meyan kökü ekstresinin etki mekanizmasını, SARS-CoV-2 ve Covid-19 

hastalığında virüsün konakçı hücrelere (ACE) girişini engelleme şeklinde olduğunu, ancak 

kesin bir sonuca varmak için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtmişlerdir.  

2.4. Mürver (Sambucus spp.) 

Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’ya özgü mürver (Sambucus spp.) bitkisi Adoxaceae familyasına 

ait olup, çiçeği ve meyvesi eski zamanlardan beri tıbbi amaçla kullanılmaktadır (Harnett ve 

ark., 2020). Türkiye’de 0-2000 m. rakımları arasında yetişen Sambucus nigra ve Sambucus 

ebulus’un yaprakları, çiçekleri, dalları, meyvesi, genç sürgünleri, rizom ve kökleri geleneksel 

tedavide farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Mürver bitkisinin en çok kullanılan organının 

çiçekleri olduğu belirtilmekle beraber bitkinin farklı türlerinin yaprakları, meyvesi, sürgünleri, 

dalları, gövdesi, kökleri gibi hemen hemen bütün kısımları kullanılmakta (Özdemir ve ark., 

2019) ve nerdeyse bütün organlarının (kök, yaprak, çiçek, meyve) tıbbi değeri olduğu ileri 

sürülmektedir (Olgun ve ark., 2012).  

Tüm dünyada asırlardır siyah mürverin tıbbi amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı 

bilinmektedir. Bitkinin bütün kısımları bronşit, nezle, öksürük, grip, üst solunum, deri ve viral 

enfeksiyonların tedavisinde ve ayrıca ağrı kesici, idrar söktürücü ve iltihap giderici olarak 

kullanılmaktadır (Olgun ve ark, 2012). Hipokrat tarafından "ilaç sandığı" olarak tanımlanan 

tıbbi bir bitkidir (Ağalar, 2019). 

Mürver çiçeği, soğuk algınlığı için Alman Komisyonu E tarafından onay statüsüne sahiptir 

(Akerreta ve ark., 2007). İçerdiği yüksek düzeydeki polifenoller, flavanoidler ve antosiyaninler 

nedeniyle meyvelerinin antioksidan, antiviral, immünomodülatör, antiinflamatuar, 

antimikrobiyal ve antikanserojen kaynağı olduğu ifade edilmiştir (Ağalar, 2019; Harnett ve 

ark., 2020). Meyvelerin antioksidan aktivitesi zengin antosiyanin ve flavonoid içeriğinden 

kaynaklanmaktadır (Akbulut ve ark., 2009). Mürverin çiçekleri ve meyveleri Avrupa’da reçel, 

şurup, meyve suyu, likör ve şarap yapımında kullanılmaktadır (Odabaş, 2020; Srivastava ve 

ark., 2020). 

Yapılan bir çalışmada, laboratuvar ve hayvan araştırmalarında, mürverin influenza A ve B 

tipleri ile herpes simplex virüs-1 inhibe ederek antiviral etki gösterdiği bildirilirken 

(Serkedjieva ve ark., 1990; Bartak ve ark., 2020), bir başka çalışmada ise mürver bitkisinin etki 
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mekanizması, virüsleri boyayarak ve  kaplayarak işlevsiz hale getirmesi şeklinde açıklanmıştır 

(Vlachojannis ve ark., 2010). 

Ege ve Elmastaş (2020), S. nigra meyvelerinde bulunan fitokimyasalların çeşitli virüslerin dış 

yüzeyinde bulunan hemaglütinin proteininin etkisini ortadan kaldırdığını, bunun sonucu olarak 

virüslerin hücre yüzeyine tutunamadıkları için hücre içerisine girerek replikasyona 

başlayamadıklarını belirtmişlerdir. 

S. nigra’nın inflamatuar sitokinleri önemli ölçüde arttırdığı (Barak ve ark., 2002), koronavirüs 

enfeksiyonlarının önlenmesinde veya erken evresinde etkili olabileceği de rapor edilmiştir 

(Alschuler ve ark., 2020; Uçar ve ark., 2020). 

2.5.  Laden (Cistus spp.) 

Cistaceae (Ladengiller) familyasının önemli üyelerinden birisi olan Cistus L. cinsi dünyada 21, 

Türkiye’de ise 5 türle temsil edilmektedir (Sargın ve ark., 2014). C. creticus L. ve C. salviifolius 

L. Akdeniz bölgesi, Avrupa, Kuzey Amerika ılıman bölgelerinde yetiştirilmekte olup, Güney 

Amerika’da sınırlı sayıda bulunmaktadır. Yeşil, bodur, çalı biçimindedir ve çiçeğinin rengine 

göre tanımlanmaktadır. Türkiye’de genellikle halk arasında C.creticus türü tüylü laden, pembe 

laden, laden otu, pamukla ve pamukluk gibi adlarla anılmaktadır (Amaç, 2021). 

Cistus türleri birçok Akdeniz ülkesinde geleneksel halk hekimliğinde antidiyareik olarak ve 

çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitki antiinflamatuar, 

antiülserojenik, yara önleyici, antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antitümör, sitotoksik ve 

antinosiseptif olarak birçok fonksiyona sahiptir (Abu-Orabi ve ark., 2020). 

Tüm Cistus türleri uçucu yağ içerir, ancak bunların bileşimi çeşidin koşullarına, toprak tipine 

ve hasat zamanına bağlı olarak değişmektedir. Cistus'taki uçucu yağların içeriği, türe bağlı 

olarak, ortalama C. creticus'ta % 0.09'dan C. villosus'ta % 0.12'ye kadar değişmektedir (Loizzo 

ve ark., 2013). Araştırmalar, aynı Cistus türünde bulunan uçucu yağların bileşiminde önemli 

farklılıklar olduğunu ve bunların habitatla bağlantılı olduğunu göstermektedir (Mastino ve ark., 

2018). Demetzos ve ark. (1995), C.creticus yapraklarının uçucu yağında 49 bileşen 

bulunduğunu, yağın bileşimi (% 76.56) içerisinde diterpenlerin (% 59.59) baskın olduğunu 

bildirmişlerdir. Yağın ana bileşenlerini: timol (% 2.19), ledol (% 2.11), 13-epi-manoil oksit (% 

13.44), manoil oksit (% 19.61), manoil oksit izomer (% 3.50), kaur-16-ene (% 3.50), manool 

(% 3.50) ve 13-epi-manool (% 3.83) oluşturmaktadır. C.creticus’un antiviral ve antioksidan 

birçok özelliği bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı C.creticus’un koronavirüs hastalığı için 

önemli ve yararlı etkilerinin olabileceği düşünülmektedir. 

C. incanus bitkisi ile boğaz ve ağız kaynaklı, ağrılı enfeksiyonu olan 53 hasta üzerinde yapılan 

bir çalışmada, Cistus özünün ağrı üzerine etkinliği gösterilmiştir (Somer ve Sütçü, 2017). C. 
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villosus L. (= incanus) ve C.monspeliensis L. yaprak ekstraktlarının Gram pozitif 

Staphylococcus aureus ve Gram negatif Pseudomonas aeruginosa ile Candida glabrata, 

Candida krusei ve Aspergillus fumiga mantarlarına karşı antibakteriyel ve antifungal özellikleri 

olduğu belirlenmiştir (Bouamama ve ark., 2006). 

Samaraey ve ark. (2020), C. laurifolius L. yapraklarından elde edilen metanol ve su 

ekstraktlarının respiratuvar sinsityal virus (RSV)’una karşı kolorimetrik XTT testi antiviral 

özelliklerini değerlendirdikleri çalışmada, C. laurifolius metanol ekstraktının RSV 

enfeksiyonunun tedavisinde FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylanan tek 

antiviral ilaç olan ribavirinden daha etkili olduğunu, buna karşılık, aynı bitkinin su ekstraktının 

RSV’ye karşı antiviral etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. 

2.6. Çörek otu (Nigella sativa L.) 

Çörek otu (Nigella sativa) Ranunculaceae familyasından, baharat olarak ticari öneme sahip, 

çok çeşitli tıbbi özellikleri olan tek yıllık bir bitkidir (Datta ve ark., 2012). N. sativa bitkisi, 

Hindistan, Suriye, Lübnan, İsrail ve Güney Avrupa'nın (Paarakh, 2010) yanı sıra Bangladeş, 

Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz havzasında yetiştirilmektedir (Naz, 2011). 

Çörek otu bitkisinin tohumları veya tohumlarından hazırlanan preparatlar, yüzyıllardır 

geleneksel tıpta, astım, hipertansiyon, diyabet, iltihaplanma, öksürük, bronşit, baş ağrısı, 

egzama, ateş, baş dönmesi ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır (Ramadan ve ark., 

2012). Ayrıca, lezzet ve koku verici özelliğinden dolayı, tohumları baharat ve çeşni olarak 

değerlendirilmektedir (Koşar ve Özel, 2018). 

Çörek otu tohumunun uçucu yağlarından çeşitli farmakolojik aktif kimyasal bileşenler izole 

edilmiştir; başlıca timokinon, ditimokinon, timohidrokinon ve timolün yanı sıra; p-simen, d-

limonen, α ve β-pinen, trans-anetol, karvakrol ve nigellon yer almaktadır (Güzelsoy ve ark., 

2018). Çörek otu uçucu yağı ve timokinonun antioksidan aktivite (Burits ve Bucar, 2000) ve 

antimikrobiyal aktivite (Hanafy ve Hatem, 1991) farmakolojik özellikleri üzerine yapılan 

çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmıştır. Çörek otundan elde edilen sabit yağ, linoleik ve oleik 

asitlerin yanı sıra biyoaktif fitosteroller ve tokoferoller açısından zengindir (Ramadan ve ark., 

2003). 

Hayvan ve insan deneyleri, N. sativa tohumu yağı ve timokinonun hipertansiyon, dislipidemi, 

tip 2 diyabet mellitus, artrit, astım, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, nörolojik ve dermatolojik 

bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli hastalık süreçleri için potansiyel bir rolü olduğunu 

göstermektedir.  

Shad ve ark. (2021), yaptıkları çalışmada, çörek otunda bulunan timokinonun, koronavirüsün 

S-proteinine bağlanabildiği ve virüsün akciğer enfeksiyonuna neden olmasını önleyebildiği, 
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Covid-19 ile hastaneye yatırılan ağır hastalarda meydana gelen sitokin fırtınasını da bloke 

edebildiğini rapor etmişlerdir.  

Kulyar ve ark. (2021), N. sativa'nın "Nigellidin" ve "α-hederin"inin Covid-19 ve SARS 

virüsünü inhibe ettiğini ve yoğun bakım ünitelerinde hastaları tedavi etmek için kullanılan 

ilaçlarla aynı veya daha iyi sonuçlar verdiği, fakat bu bileşiklerin terapötik etkiler gösterme 

mekanizmalarını bilmek için daha fazla in vitro ve in vivo çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

belirtmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca Covid-19'a karşı daha ileri klinik öncesi ve klinik 

denemeler yaparak bu bileşiklerin hücresel düzeyde spesifik ve moleküler hedeflerinin 

araştırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak, tıbbi bitkilerin viral enfeksiyonlara karşı önleyici ve tedavi edici etkiye sahip 

oldukları açıkça görülmektedir. Birçok çalışma sadece preklinik çalışma olduğundan, etkili 

antiviral tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için biyoaktif bileşenlerin 

karakterizasyonu, in vivo olarak etkinliğin ve potansiyel uygulamanın değerlendirilmesi için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Koronavirüs ile mücadele araştırmaları devam 

ederken, araştırmacılar bitkiler aleminin araştırılması gereken önemli bir alan olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Bitkisel ürünler bu kapsamda değerlendirildiğinde, bir potansiyel taşısalar 

da çalışmaların başlangıç aşamasında olması, insanların kullanımında yeterli ve güvenilir kanıt 

seviyesinde veri üretilememesi nedeniyle dikkatli kullanılmaları gereken, hatta bazıları ise 

kullanılması tehlikeli olan ürünlerdir.  
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ÖZET 

ACCD bakterilerin, kurak koşullarındaki acur (Cucumis melo subsp. agrestis var. conomon) 

sebzesinin erken gelişim aşamalarına etkileri araştırılmıştır. Kodlanan bakterilerin acur 

sebzesinin; çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi, sap kalınlığı, sap uzunluğu, lateral kök sayısı, 

kök uzunluğu, yaş ağırlık ve kuru ağırlık özelliklerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada acur 

fidelerinin gelişiminin teşvikinde kullanılan ACCD bakterileri (1-aminosiklopropan-1-

karboksilat deaminaz) Siirt ekolojik koşullarından izole edilmiştir. Laboratuvar testleri ve bitki 

büyümesi üzerine etkileri önceden belirlenmiş, testlerde üstünlük gösteren, stres koşullarına da 

dayanıklı olan ve KF3B, KF58B, KF63C olarak kodlanmış 3 bakteri suşlarının fidelerin 

gelişimine etkileri incelenmiştir. Yapay kuraklık oluşturmak için PEG6000 solüsyonu 

kullanılmıştır. PEG6000 solüsyonunun % 10 ve % 20’lik konsantrasyonları yapay kuraklık 

amacıyla oluşturulmuştur. Deneme sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizi JMP paket 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Özellikle interaksiyon gruplarında bakteri uygulamalarının 

etkileri saptanmıştır. KF58B kodlu bakterinin daha etkili olduğu, PEG uygulamalarında 

bakterilerin etkisi ile kontrol ve PEG1 uygulamalarına ait değerlerin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteri, Cucumis melo subsp. agrestis var. Conomon, Kuraklık 
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THE EFFECT OF BACTERIA APPLICATIONS SHOWING ACCD ACTIVITY ON 

THE SEEDLING OF Cucumis melo var. agrestis SEEDS UNDER DROUGHT STRESS 

 

 

ABSTRACT 

The effects of ACCD bacteria on the early developmental stages of the vegetable acur (Cucumis 

melo subsp. agrestis var. conomon) in arid conditions were investigated. The effects of 

germination rate, germination percentage, stem thickness, stem length, number of lateral roots, 

root length, fresh weight and dry weight were investigated on acur vegetable. In the study, 

ACCD bacteria (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) used to promote the 

development of acur seedlings were isolated from Siirt ecological conditions. The effects of 3 

bacterial strains coded as KF3B, KF58B, KF63C on the growth of seedlings, which were 

determined in laboratory tests and their effects on plant growth, were superior in the tests, were 

resistant to stress conditions, were investigated. PEG6000 solution was used to create artificial 

drought. 10% and 20% concentrations of the PEG6000 solution were created for artificial 

drought purposes. Statistical analysis of the data obtained at the end of the experiment was 

carried out with the JMP package program. Especially in the interaction groups, the effects of 

bacterial applications were determined. It was determined that the bacteria coded KF58B was 

more effective, and the effect of bacteria in PEG applications and the values of control and 

PEG1 applications were higher. 

Keywords: Bacteria, Cucumis melo subsp. agrestis var. Conomon, Drought 
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GİRİŞ  

Kabakgillerden ve kavun sebzesinin yakın akrabası olan acur sebzesi tatlı olmayan tadı ve 

değişik tüketim şekli ile dikkati çeken bir sebzedir. Yaz aylarında 50-60 0C’lik sıcaklıklarda ve 

tamamen kurak alanlarda yetiştirile bilen çok ender sebzelerden biridir. Yüksek sıcaklıların 

yanında oldukça yüksek buharlaşma oranına sahip Şanlıurfa ilinde dahi tamamen kurak 

koşullarda yetirilmektedir. Söz konusu acur sebzesinin flexuous olmayanı için çoğu kez agrestis 

denilerek yabani kavun diyenler çoğunlukta. Oysa yabani kavun mutfakta kullanılmaz sadece 

ıslah materyali ve belki eski ev yapımı ilaçlarda kullanılmaktadır. Cucumis melo var. flexuosus 

daha çok yılan kavununa benzeyen ve özellikle sulu koşullarda tarımı yapılan ve sadece çiğ 

olarak salatalarda kullanılan sebzedir. Oysa acur olarak tabir edilen ve agrestis olmayan acur, 

yuvarlak ve tüylü olup hem çiğ hem de pişirilerek yenmektedir. Cucumis melo var. flexuosus 

sebzesinin kurutulmuşu yoktur. Ancak tüylü badem tipi (yuvarlak) acur sebzesinin hem tazesi 

dolmalık olarak kullanıldığı gibi içi oyularak kurutulmuş acur sebzesi özellikle kış mevsiminde 

dolmalık olarak kullanılmaktadır. Tüylü-yuvarlak acur, Cucumis melo var. flexuosus 

sebzesinden daha fazla susuzluğu giderici bir özelliğe sahiptir. Swamy (2017)’nin de belirttiği 

gibi bu acurun Latincesi Cucumis melo subsp. agrestis var. conomon’dur. Yabani kavun 

varyetesi olduğu, morfolojik olarak da yabani kavuna benzeyen bu sebzenin Cucumis melo var. 

flexuosus sebzesine göre daha fazla tüketim türüne sahiptir. Cucumis melo subsp. agrestis var. 

conomon sebzesi, iklim değişikliğinin artık çok hissedildiği günümüzde değerinin artacağı 

ender sebzelerden biri olmaktadır. Ancak conomon ismi İngiltere’de Mangaluru cucumber, 

Japonya’da pickling melon, Hindistan’da yellow melon/cucumber veya lemon cucumber ve son 

olarak ülkemizde ise acur olarak adlandırılmaktadır. Acur kelimesi, Arapça kökenli olup bir tür 

hıyar veya yeşil kavun sözcüğünden alıntılanmıştır (Anonim, 2022).  

Blanca ve ark. (2011)’e göre; cantalupensis, reticulatus, adana, chandalak, ameri, inodorus, 

chate, flexuosus, dudaim ve tibish (subsp melo), momordica, conomon, chinensis, makuwa, ve 

acidulus (subsp agrestis) olmak üzere kavunun 15 genetik gruba ayrılabilmektedir. Stepansky 

ve ark. (1999) ise sadece 54 genotibi değerlendirerek Cucumis melo L. (melon) genotiplerinin 

morfolojik ve biyokimyasal açıdan çok geniş bir varyasyona sahip olduğunu saptamıştır. 

Stepansky (1999) ayrıca ISSR-PCr ve RAPD teknikleriyle DNA polimorfizmi özelliklerini 

açığa çıkararak bu iki teknik ile kavun genotiplerinde poliformizmi saptamakta 

kullanılabilineceğini de tespit etmiştir. Yüksek sıcaklık ve kurak koşullardan elde edilmiş acur 

genotiplerinde yine kuraklık koşullarında bakteri uygulamalarının acur genotiplerinin 

çimlenme kabiliyetlerine etkileri belirlenmek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Yukarıda da 

bahsedildiği gibi kuraklık kaçınılmaz bir engel olarak karşımızda dururken kurak koşullara 
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dayanıklı hatta tolerant bitki arayışları önümüzdeki tarım faaliyetlerinin yol haritasını 

çıkaracaktır.  

Yüksek sıcaklık, tuzluluk ve kuraklık gibi abiyotik stresler tarım faaliyetlerini dolaylı tarımı ise 

direkt tehdit etmektedir. Kırsal yaşamın daralması ile büyük çiftliklerin tekeline giren tarım, 

alanlarının bozulması ile alan kaybederek iklim değişikliğinin endirekt tetikleyicisi konumuna 

düşmektedir (Neethu et al., 2018). Kreye ve ark. (2009)’a göre gıda ihtiyacının artmasına karşın 

elverişli su kaynaklarının yetersiz duruma düşmesi gıda güvenliğinin önündeki en büyük engel 

olmaktadır. Olumsuzluklara karşın tüm argümanların devreye sokulması gerekmektedir; 

bunlardan biri de tolerant/dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarıdır. Topraktaki nem eksikliğinin 

bitkinin kök bölgesinde hissedilmesi ile bitkide yaprak dökümüne, tohum veriminin 

azalmasına, klorofil kapsamının düşmesine, daha az çiçek nihayetinde de daha az ürün elde 

edilmesiyle sonuçlanacaktır. Su noksanlığı veya kuraklık, bitki morfolojisini değiştirerek daha 

kısa boylu bitki bireylerin oluşmasına, bitkilerde az yaprak alanının teşekkülüne ve mevcut 

yapraklarda ise hasarlara yol açarak belirmektedir. 

Tahmini olarak 2050 yılında dünya nüfusu 9 milyar civarında olacağı öngörülmektedir. Yani 

yetersiz su veya su kaynakları sadece olumsuz iklim değişiklerinden değil mevcut kapasitesi ile 

bile önümüzdeki 30 yıl içinde yetersiz duruma düşecektir. Zira tahmini nüfüs artışına paralel 

olarak yapılan su ihtiyacı tahmini hesaplamalarına göre mevcut su varlığının yaklaşık olarak % 

50 daha fazla suya ihtiyaç olacağı belirlenmiştir (Abobatta, 2018). Ayrıca yetersiz su, sadece 

kültür bitkilerinin değil diğer bitki türlerinin de hayatını olumsuz etkileyerek aslında tüm 

canlılar için bir tehdit olarak alarm vermektedir. Rasool ve ark. (2019)’un da belirlediği gibi su 

kaynaklarının azlığı tarım üretimi için büyük problemdir. Başta kurak ve yarı kurak alanlar 

olmak üzere tüm dünyada tarımsal faaliyetler için su yönetimi açısından yeni yöntemlerin 

geliştirilmesi zorunluluk olmaktadır/olacaktır. Gün geçtikçe mevcut su kaynaklarında 

azalmalar meydana gelmektedir (Zhang et al., 2017). 

 

MATERYAL ve METOD 

Araştırma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doku Kültürü 

Laboratuvarında steril koşullarda “Tesadüf parselleri deneme deseni”ne göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Her bir tekerrürde tohumlar, cam petri kaplarına, her biri 10 tohum olmak 

üzere, kaba filtre kağıdı üzerine ekilerek ve gerektiği kadar saf su ile sulanmıştır. Denemenin 

tüm aşamaları steril koşullar altında gerçekleştirilmiş ve tohumlarla birlikte petri kutuları 24±2 

°C'ye ayarlanmış bir iklim odasında karanlıkta tutulmuştur. Tohumların köklenme ve çimlenme 

yüzde oranlarını hesaplamak için günlük gözlemler yapılmış ve kaydedilmiştir (Resim 1). Elde 
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edilen veriler JMP istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve ortalama % köklenme ve 

çimlenme değerleri hesaplanmış ve gelişme parametreleri saptanmıştır. Kurak koşullarındaki 

acur bitkisinin erken gelişim parametrelerine bakterilerin pozitif katkısını belirlemek için 

kodlanmış bakteriler kullanılmıştır. Bakteriler, Siirt ekolojik koşullarından izole edilmiştir. 

ACCD (1-aminosiklopropan-1-karboksilat deaminaz) aktivitesine sahip olduğu tespit edilen, 

laboratuvar testleri ve bitki gelişimine etkilerini belirleyen testlerde üstün olduğu kanıtlanmış 

3 bakteri suşu (KF3B, KF58B ve KF63C) stres koşullarına dayanıklılık açısından etkili 

oldukları sabit olan bakterilerdir. Bakterilerin çoğaltılmasında katı besi yeri olarak nutrientagar 

(Merck-VM71680604) kullanılmıştır. Bir litre saf suya 20 g nutrientagar eklenerek, pH 7.0’ye 

ayarlanmış ve karışım otoklav yardımıyla, 121 0C’de 15 dakika sterilize edilmiştir. 

Sterilizasyonun ardından besi yerleri 50 0C’ye kadar soğutulmuş, daha sonra petri kaplarına 

aktarılmış ve katılaşması için beklenmiştir. Bakterilerin stok kültürleri, öze yardımıyla 

nutrientagar besi yerine ekilmiş, 26 ± 2 0C’de, 24 saat inkübe edilmiştir. 

Sıvı besi yeri olarak ise nutrientbroth (Merck-VM775843711) kullanılmıştır. Bir litre saf suya 

8 g nutrient broth besi yeri eklenmiş ve pH 7.0’ye ayarlanmıştır.  Karışım otoklav yardımıyla, 

121 0C’de 15 dakika sterilize edilmiş ve ardından soğumaya bırakılmıştır nutrientagar besi 

yerinde geliştirilen bakterilerden tek koloni alınarak, aseptik koşullarda nutrientbroth besi 

yerine aktarılmıştır. Sıvı besi yerine aktarılan bakteriler 26 ± 2 0C’de 24 saat süre ve 120 rpm 

hızda yatay çalkalayıcıda inkübe dilmiştir. İnkübasyonun ardından bakteri konsantrasyonları 

turbidimetrik olarak ~ 108 cfu / ml’ye ayarlanmıştır. Kuraklık stresi yapay olarak 

oluşturulmuştur. Yapay kuraklık için PEG 6000 kullanılmıştır. PEG 6000 solüsyonu % 10 ve 

% 20’lik konsantrasyonlarda hazırlanmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Verilerin istatistik analizi JMP paket programında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar grafiklerle 

sunulmuştur. 

Bakterilerin kök uzunluğuna etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Bununla birlikte 

en yüksek kök uzunluğu değeri KF3B bakterisinden sağlanmıştır. KF58B x PEG 1 

interaksiyonu en yüksek değerde kök uzunluğu değerine sahip olduğu belirlenmiştir. PEG 

ortalamalarında ise en yüksek değerin PEG1 ortamına ait olduğu saptanmıştır (Grafik 1). 

Lateral kök sayısı değerleri Grafik 2’de yansıtılmaktadır. Grafik 2 incelendiğinde en yüksek 

lateral kök sayısı KF58B x PEG1 interaksiyonundan sağlandığı görülmektedir. Gerek 

Bakterilerin gerekse PEG konsantrasyonlarının lateral kök sayısı üzerine etkileri istatistiksel 

anlamda önem arz etmemiştir (Grafik 2).   

 

 

 

Sap kalınlığı ve sap uzunluğuna ait istatistiksel sonuçlar sırasıyla Grafik 3 ve Grafik 4’te 

sunulmuştur. KF58B bakterisi en yüksek sap kalınlık değerine sahip iken, KF3B bakterisi en 

uzun sap uzunluk değerini sağlayan bakteri olmuştur. Sap kalınlığı ve sap uzunluğu değerlerine 

PEG etkisi control uygulamalarından sonar geldiği belirlenmiştir. Interaksiyon değerleri 

açısından Grafik 3 ve Grafik 4 incelendiğinde ise KF58B x Kontrol interaksiyon değerinin en 

yüksek sap kalınlığı değerine sahip olduğu buna karşın KF3B x Kontrol interaksiyonun ise sap 

uzunluk değerlerinde en yüksek değer olduğu kaydedilmiştir (Grafik 3 ve Grafik 4). 
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KF58B bakterisine ait yaş ağırlık değerleri diğer bakterilerden daha yüksek olduğu, PEG 

uygulamalarından Kontrol (PEG olmayan uygulama) uygulamasının PEG1 ve PEG2 

uygulamalarından daha yğksek yaş ağırlık değerini verdiği, interaksiyonlar arasında ise en 

yüksek yaş ağırlık değerinin KF58B x Kontrol interaksiyona ait olduğu tespit edilmiştir (Grafik 

5). Grafik 6 kuru ağırlık değerlerini göstermektedir. Grafik 6 incelendiğinde en yüksek kuru 

ağırlık değerinin KF58B bakterisinden sağlandığı, PEG1 ortamındaki bitkilerin ortalamalarının 

diğer yapay kuraklık uygulamaları ortalamasından daha üstün olduğu ve KF3B x PEG 2 

interaksiyon grubunun ise en yüksek kuru ağırlık ölçüm değerine sahip interaksiyon olduğu 

saptanmıştır.  
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Kutsal (2017)’nin de saptadıklarına parallel olarak sonuçlarımız, bakterilerin acur gelişimlerine 

pozitif etki ettiğini göstermektedir. ACCD bakteri uygulamalarının domates sebzesinin verim 

ve verim unsurlarına olumlu etki ettiği saptanmıştır (Mena-Violante ve Olalde-Portugal, 2007). 

Bakterilerin hem sera hem de tarla koşullarında bitki gelişimine katkıda bulundukları 

belirlenmiştir (Çakmakçı ve ark., 2006). 

 

SONUÇ 

ACCD bakteri kullanımıyla kuraklık stresine karşı bitki desteklemekte olup, araştırma 

sonucuna göre kuraklıkla mücadelede bu tür bakterilerin kullanımının faydalı olacağı 

belirlenmiştir. Zaten kuraklığa dayanıklılık sergileyen acur sebzesinin tohumlarının ACCD 

bakterilerle bulaştırılması kuraklıkla mücadelede kullanılabilecek argümanlardan olduğu 

saptanmıştır.   
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ÖZET 

ACCD bakterilerin, kurak koşullarındaki domates (Solanum lycopersicum) sebzesinin erken 

gelişim aşamalarına etkileri araştırılmıştır. Kodlanan bakterilerin domates sebzesinin; 

çimlenme hızı, çimlenme yüzdesi, sap kalınlığı, sap uzunluğu, lateral kök sayısı, kök uzunluğu, 

yaş ağırlık ve kuru ağırlık özelliklerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada domates fidelerinin 

gelişiminin teşvikinde kullanılan ACCD bakterileri (1-aminosiklopropan-1-karboksilat 

deaminaz) Siirt ekolojik koşullarından izole edilmiştir. Laboratuvar testleri ve bitki büyümesi 

üzerine etkileri önceden belirlenmiş, testlerde üstünlük gösteren, stres koşullarına da dayanıklı 

olan ve KF3B, KF58B, KF63C olarak kodlanmış 3 bakteri suşlarının fidelerin gelişimine 

etkileri incelenmiştir. Yapay kuraklık oluşturmak için PEG6000 solüsyonu kullanılmıştır. 

PEG6000 solüsyonunun % 10 ve % 20’lik konsantrasyonları yapay kuraklık amacıyla 

oluşturulmuştur. Deneme sonunda elde edilen verilerin istatistiksel analizi JMP paket programı 

ile gerçekleştirilmiştir. Özellikle interaksiyon gruplarında bakteri uygulamalarının etkileri 

saptanmıştır. Kuru ağırlık ve sap kalınlığı interaksiyon grupları hariç diğer incelenen 

özelliklerde KF3B bakterisinin etkili olduğu, kuru ağırlık ölçümleri sonuçlarına göre KF63 C 

bakterisinin, sap kalınlık ölçümlerinde ise KF58B kodlu bakterinin daha etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteri, Kuraklık, Solanum lycopersicum 
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DETERMINATION OF GERMINATION AND SOME EARLY DEVELOPMENT 

PARAMETERS OF Lycopersicon esculentum L. SEEDS BY BACTERIA 

APPLICATIONS SHOWING ACCD ACTIVITY UNDER DROUHGT STRESS 

 

 

ABSTRACT 

The effects of ACCD bacteria on the early developmental stages of the vegetable tomatoe 

(Solanum lycopersicum) in arid conditions were investigated. The effects of germination rate, 

germination percentage, stem thickness, stem length, number of lateral roots, root length, fresh 

weight and dry weight were investigated on tomatoe vegetable. In the study, ACCD bacteria 

(1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) used to promote the development of tomatoe 

seedlings were isolated from Siirt ecological conditions. The effects of 3 bacterial strains coded 

as KF3B, KF58B, KF63C on the growth of seedlings, which were determined in laboratory 

tests and their effects on plant growth, were superior in the tests, were resistant to stress 

conditions, were investigated. PEG6000 solution was used to create artificial drought. 10% and 

20% concentrations of the PEG6000 solution were created for artificial drought purposes. 

Statistical analysis of the data obtained at the end of the experiment was carried out with the 

JMP package program. Especially in the interaction groups, the effects of bacterial applications 

were determined. Except for the dry weight and stem thickness interaction groups, it was 

determined that KF3B bacteria was effective in the other properties examined, and KF63 C 

bacteria were more effective in the results of dry weight measurements, and KF58B coded 

bacterium was more effective in stem thickness measurements. 

Keywords: Bacteria, Drought, Solanum lycopersicum 
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GİRİŞ  

Modern taksonominin kurucusu sayılan Carl Linnaeus, 1753 yılında domates sebzesini 

Solanum lycopersicum olarak isimlendirmiştir. Yaklaşık olarak 15 yıl sonra bu sebzenin ait 

olduğu cinste yer edinmesini sağlayan Philip Miller bu kez domatesi, Lycopersicon esculentum 

diye adlandırmıştır. Genetik bulgulara göre Linnaeus’un domatesi daha doğru adlandırdığı 

kabul edilse de, günümüzde her iki isim de kullanılmaktadır (Costa ve Heuvelink, 2018). 

Beslenme ve pazarlama listesinin başında yer alan domates sebzesinin sanayilik ve sofralık 

olmak üzere iki farklı tüketim şekilleri mevcuttur. Domates konservesi, kurutulmuş domates ve 

domates temelli gıdalarda yer alması ile sanayilik, her türlü yemek yapımında kullanımı ve çiğ 

olarak tüketimi ile de sofralık çeşitleriyle domates, günlük hayatın beslenme noktalarının her 

yerindedir. Ekonomik ve beslenme değerleri her geçen gün artan bu sebze üzerinde yoğun 

araştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle domates sebzesinin biyokimyasal, genetik 

ve bitki fizyolojisi bakımından araştırılacak model bitki konumuna erişmiştir (Vitale ve ark., 

2014). Costa ve Heuvelink (2018)’e göre domates, arabidopsis ve pirinç bitkilerinde çalışmayan 

etli meyve ve sympodial ve bileşik yaprak gibi ekstra farklı özelliğe sahip bir sebzedir.  

Ancak ülkemizin sebze ve özellikle domates ihracatını gerçekleştirdiği ülkeler listesi 

incelendiğinde bu sebzenin hiç te iyi bir geleceği olmadığı görüle bilinmektedir. Zira oldukça 

rahat ve titiz sayılabilecek müşterilere bu sebzenin pazarlaması yapıldığı aşikârdır. Irak ve 

Rusya gibi ülkelerin potansiyel olarak genelde tüm sebzeleri, özelde de domatesi yetiştirecek 

konum ve alt yapıya sahip olmaları, Almanya gibi teknolojik ürün geliştirmede yetenekli bir 

ülkenin, teknolojik gelişmelere paralel olarak balkan ülkelerindeki tarımsal gelişmeleri 

kullanabilecek siyasi ve tarihsel ilişkisinin üst düzeyde bulunması, müşterilerimizin hiç de 

çantada keklik veya uzun bir ekonomik ilişki kuracak tarzda bir müşteri profili çizmedikleri 

rahatlıkla görüle bilinmektedir. Bunlar ve bunlara benzer durumlardan dolayı Türkiye’nin yeni 

pazarlar bulması aslında Türkiye sebzeciliği için de zorunluluktur. Hem pandemi hem de 

savaşlar gıda temininin ne denli güçlü bir lojistik olduğu anlaşıldığından dolayı ülkelerin 

kendine yeterlilik konusunu milli sorun olarak görecekleri gerekmektedir. Teknolojik 

gelişmeleri hızlandıran Çin ve Hindistan gibi ülkelerin özellikle topraksız tarım 

uygulamalarıyla sera sebze ve elbette ticari değeri yüksek nitelikli veya daha doğrusu 

fonksiyonel domates üretiminde artışa gidecekleri ön görüsü için derin analiz 

gerektirmemektedir artık. Bunlara ilave olarak Fas, Ürdün ve diğer benzer körfez ülkeleri ve 

Afrika’nın bazı ülkelerindeki yaklaşımlar ve gelişmeler (ambalaj-paketleme vb) özelde 

domates genel ise sebze üretimindeki kırılganlıkları desteklemektedir. Bu senaryoda sadece 

Hollanda’nın lojistik alandaki yeri sağlam gözükmektedir. Türkiye’nin sebze üretiminde 
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kendine yeterlilik oranı % 107 (TUİK, 2020) olması, gıda sanayisinin işlemesini de 

sağlamaktadır. Gıda enflasyonunda talepten fazla üretim yapan üreticilerin katkısının 

olmaması, üreticiler açısından gurur verici bir durum olmaktadır. Yüksek teknoloji ile kurulan 

sebze işlemesine yönelik yatırımların yerini bulmasında da üretim miktarının yani arz 

miktarının talep miktarından yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’de üretilen domates 

başta olmak üzere tüm sebzelerde sanayinin istediği kalite kıstaslarına uymaktadır. İşleme 

sanayisine yönelik pozitif stratejik politikalar da gıda sanayisinin daha iyiye gitmesini 

sağlamaktadır. 

Başta insanlar olmak üzere canlıların yaşam döngüsünde hayatı öneme sahip gıda üretimi 

kuraklıktan çok olumsuz belki de ölümcül şekilde etkilenmektedir. Bitki besleme dahi su 

yokluğunda uygulanamayacağı için yetersiz beslenmeden dolayı bile verim azalacaktır (Das et 

al., 2021). Günümüzde tarımsal koşulların kaos ortamında olduğunu gösteren büyük 

göstergelerden en önemlisi kuraklık başta olmak üzere abiyotik streslerdir. Bu tür stres 

koşullarının hali hazırda mevcut olduğu ve gittikçe geniş alanlara yayıldığı görüldüğü halde 

yeni teknolojilerin bu konuda kullanılmaması durumunda çok geç kalınacaktır. Yıllarca yapılan 

araştırma sonuçlarına rağmen maalesef gerek pandemi gerekse savaşlar bu konudaki çabalardan 

daha fazla bu konuya dikkat çekmişlerdir. İstenmeyen bu koşullarda, gıda güvenliğinin her 

şeyden daha stratejik olduğu görülmüştür. Zira tarım, canlıların beslenmesinde yeri 

doldurulamaz asaletli bir konumdadır. Bununla beraber tarım, insan ve birçok bileşenin (fauna 

ve flora) yaşamını olumlu veya olumsuz etkileyen sektördür. Buna karşın susuzluktan en çok 

etkilenen sektör de tarımdır maalesef. Yüksek sıcaklık stresi ile kuraklık paralel hareket etmesi 

durumunda farklı ve kompleks faktörlerin bileşiminde oluşabilecek semptomlarla bitkilerin en 

azından verimliliğini menfi etkilemektedir (Subbarao et al., 1995; Erskine et al., 2011). 

 

MATERYAL ve METOD 

Araştırma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doku Kültürü 

Laboratuvarında steril koşullarda “Tesadüf parselleri deneme deseni”ne göre 3 tekerrürlü 

olarak yürütülmüştür. Her bir tekerrürde tohumlar, cam petri kaplarına, her biri 10 tohum olmak 

üzere, kaba filtre kağıdı üzerine ekilerek ve gerektiği kadar saf su ile sulanmıştır. Denemenin 

tüm aşamaları steril koşullar altında gerçekleştirilmiş ve tohumlarla birlikte petri kutuları 24±2 

°C'ye ayarlanmış bir iklim odasında karanlıkta tutulmuştur. Tohumların köklenme ve çimlenme 

yüzde oranlarını hesaplamak için günlük gözlemler yapılmış ve kaydedilmiştir. Elde edilen 

veriler JMP istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve ortalama % köklenme ve çimlenme 

değerleri hesaplanmış ve gelişme parametreleri ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Kurak 
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koşullarındaki domates bitkisinin erken gelişim parametrelerine bakterilerin pozitif katkısını 

belirlemek için kodlanmış bakteriler kullanılmıştır. Bakteriler, Siirt ekolojik koşullarından izole 

edilmiştir. ACCD (1-aminosiklopropan-1-karboksilat deaminaz) aktivitesine sahip olduğu 

tespit edilen, laboratuvar testleri ve bitki gelişimine etkilerini belirleyen testlerde üstün olduğu 

kanıtlanmış 3 bakteri suşu (KF3B, KF58B ve KF63C), stres koşullarına dayanıklılık açısından 

etkili oldukları sabit olan bakterilerdir. Bakterilerin çoğaltılmasında katı besi yeri olarak 

nutrientagar (Merck-VM71680604) kullanılmıştır. Bir litre saf suya 20 g nutrientagar 

eklenerek, pH 7.0’ye ayarlanmış ve karışım otoklav yardımıyla, 121 0C’de 15 dakika sterilize 

edilmiştir. Sterilizasyonun ardından besi yerleri 50 0C’ye kadar soğutulmuş, daha sonra petri 

kaplarına aktarılmış ve katılaşması için beklenmiştir. Bakterilerin stok kültürleri, öze 

yardımıyla nutrientagar besi yerine ekilmiş, 26 ± 2 0C’de, 24 saat inkübe edilmiştir. 

Sıvı besi yeri olarak ise nutrientbroth (Merck-VM775843711) kullanılmıştır. Bir litre saf suya 

8 g nutrient broth besi yeri eklenmiş ve pH 7.0’ye ayarlanmıştır.  Karışım otoklav yardımıyla, 

121 0C’de 15 dakika sterilize edilmiş ve ardından soğumaya bırakılmıştır nutrientagar besi 

yerinde geliştirilen bakterilerden tek koloni alınarak, aseptik koşullarda nutrientbroth besi 

yerine aktarılmıştır. Sıvı besi yerine aktarılan bakteriler 26 ± 2 0C’de 24 saat süre ve 120 rpm 

hızda yatay çalkalayıcıda inkübe dilmiştir. İnkübasyonun ardından bakteri konsantrasyonları 

turbidimetrik olarak ~ 108 cfu / ml’ye ayarlanmıştır. Kuraklık stresi yapay olarak 

oluşturulmuştur. Yapay kuraklık için PEG 6000 kullanılmıştır. PEG 6000 solüsyonu % 10 ve 

% 20’lik konsantrasyonlarda hazırlanmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Verilerin istatistik analizi JMP paket programında gerçekleştirilmiş ve sonuçlar grafiklerle 

sunulmuştur. 
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Sap uzunluk değerlerinin yer aldığı Grafik 1 incelendiğinde, KF 58 B bakterisinin sap 

uzunluğuna en fazla olumlu etki eden bakteri olduğu, yapay kuraklık uygulamaları sap 

uzunluğu ortalamalarının kuraklık uygulanmayan (kontrol) bitkilerin sap uzunluk 

ortalamalarının gerisinde kaldığı belirlenmiştir. Kontrol x bakteri interaksiyon gruplarına ait 

sap uzunluk değerlerinin diğer interaksiyon gruplarına ait değerlerden daha üstün oldğu tespit 

edilmiştir (Grafik 1).   

 

 

 

Yapay kuraklıkla kuraklığa tolerantlığı belirlenen domates fidelerindeki kök uzunluk artışları 

bu sebzenin kuraklığa dayanıklılık potansiyelini göstermektedir. Yapay kuraklık ortamlarından 

olan PEG2 ortamındaki kök uzunluk ortalamalarının kontrol (kurak olmayan) grubu bitkilerin 

ortalamalarından daha yüksek olduğu Grafik 2’de görülmektedir. PEG2 grubu bitkilerine ait 

kök uzunluk değerlerini kontrol grubu bitkileri takip etmektedir. Kuraklığa tolerantlık veya 

dayanıklılığın, köklerin kuvvetli gelişmesinden kaynaklandığı bilinmektedir. KF 58 B kodlu 

bakteri uygulanan bitkilerin kök uzunluk dğerleri diğer bakteri uygulanmış bitkilerin kök 

uzunluk değerlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kök uzunluk değerlerine bakteri x 

kuraklık interaksiyonları incelendiğinde ise en yüksek kök uzunluk değerinin PEG 2 x KF 3 B 

interaksiyon grubuna ait olduğu kaydedilmiştir (Grafik 2). 
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Lateral kök sayılarına bakterilerin etkilerinin istatistiksel olarak önemli olmadığı, kuraklık 

uygulanan ortamda lateral kök sayısına rastlanmadığı belirlenmiştir. PEG uygulamaları 

arasında istatistiksel anlamda fark oldupu saptanmıştır. Bakteri x kuraklık gruplarından sadece 

kontrol x KF 3 B ve kontrol x KF 63 C gruplarının lateral kök sayısı değerlerine sahip olduğu 

tespit edilmiştir (Grafik 3). 

 

 

 

Sap kalınlık değerlerine ait istatistiksel sonuçlar Grafik 4’te sunulmuştur. Grafik 4 

incelendiğinde, en yüksek sap kalınlığı değerine ait bakterinin KF 58 B olduğu, yapay kuraklık 

uygulamalarından ise PEG 2 grubundaki bitkilere ait sap kalınlık değerlerinin diğer kuraklık 

uygulamaları sap kalınlık değerlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sap kalınlık 

değerlerine interaksiyon gruplarının etkisi incelendiğinde ise, en yüksek sap kalınlık değerinin 

Kontrol (PEG 0) x KF 58 B interaksiyon grubunda tespit edildiği görülmektedir (Grafik 4). 
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Yaş ağırlık değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark bulunmamıştır. Yapay kuraklık 

uygulamaları arasında da yaş ağırlık değerleri arasında istatistiksel anlamda bir fark 

saptanmamıştır. İnteraksiyon grupları arsında bitki grupları arasında istatistiksel fark elde 

edilmiştir. en yüksek yaş ağırlık değeri kontrol (PEG 0) x KF 3 B interaksiyon grubuna ait 

bitkilerden elde edildiği kayedilmiştir.  

 

 

Grafik 6 ncelendiğinde, bakteri uygulamaları ile PEG (yapay kuraklık) uygulamaları arasında 

görsel ve rakamsal bir fark olmasına rağmen, istatisteksel bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır. 

İstatistiksel olarak anlamlı farkların olduğu kuru ağırlık interaksiyon gruplarından en yüksek 

değerin kontrol (PEG 0) x KF 63 C interaksiyon grubu bitkilerinde tespit edilmiştir. yapay 

kuraklık uygulamalarında PEG 1 uygulamasının KF 3 B bakteri grubu ile olan 

interaksiyonundaki kuru ağırlık değerlerinin ikinci en yüksek kuru ağırlık değeri olduğu 

bulunmuştur. 
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Li ve ark. (2019)’e göre domates biyotik ve abiyotik streslere, özellikle kuraklık stresine karşı 

SlNPR1 geni sayesinde dirençlilik göstermektedir. Bulgularımızla paralellik gösteren Dere 

(2021)’in bulgularına göre bakteri uygulaması domates bitkisinin kuraklık koşullarında 

performansı arttırmaktadır. ACCD bakterileri domates üretiminde verim ve verim ileşenlerine 

pozitif katkıda bulunmuştur (Mena-Violante ve Olalde-Portugal, 2007). 

 

SONUÇ 

Yapay kuraklık uygulanan domates tohumlarının gelişme aşamalarında bakterilerin etkileri 

belirlenmiştir. Genel olarak bakterilerin bitki gelişim parametrelerine katkı verdiği, bu 

bakterilerin yetiştiricilikte kullanılmasının özellikle abiyotik stres koşullarında faydalı olacağı 

saptanmıştır.  
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ABSTRACT 

The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket plants under salt stress 

were investigated. In the study conducted in the greenhouse conditions, three doses of salt (0, 

150 and 250 mM NaCl) and 3 exogenous treatments (hydrogen sulfide, melatonin and nitric 

oxide) (0, 50 and100 µM) were applied. Solutions of hydrogen sulfide (NaHS as a H2S donor), 

melatonin and nitric oxide (sodium nitroprusside as a NO donor) were applied on seed and 

foliarly sprayed onto the plants with 2-3 leaves. Irrigation was done with saline water containing 

0, 150 and 250 mM NaCl. At the end of the study, the amino acid contents in the leaves and 

roots of the plant were examined. In the study, increases and decreases in amino acid content 

in plant leaves and roots changed with salt stress. On the other hand, exogenous applications 

alleviated the negative effect of salt stress on amino acid content depending on treatment doses. 

As a result of the study, it was determined that the effect of the applications in reducing the 

damage of salt stress may also be important in terms of amino acid content. 

Key words: Amino acid, rocket, salinity, nitric oxide, hydrogen sulfide, melatonin 
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1. INTRODUCTION 

Salinity is one of the most important abiotic stress factors that negatively affect agricultural 

production. The effect of salinity on reducing plant growth and development is also due to its 

effect on metabolic processes such as photosynthesis, protein synthesis, and lipid metabolism. 

Salinity prevents plant growth and development by causing osmotic and ion stress in plants 

(Rasool et al., 2013). Salinity increase abscisic acid synthesis and causes the closure of stomata, 

thus reducing photosynthesis. Decreased growth is the first symptom of salinity, but with 

increasing levels, cell death occurs (Zhu, 2007). Generally, there is accumulation of low 

molecular weight organic solutes under salt stress. These are polios (such as glycerol, mannitol, 

sorbitol, inositol or pinitol etc.), amino acids (such as glutamate, proline etc.) and betaines (such 

as glycine betaine, alanine betaine etc.). Organic solutes exert a protective effect against damage 

caused by toxic ions or dehydration (Zhu, 2007). In recent years, research has been carried out 

on some exogenous applications to eliminate these negative effects of salt stress on plants or to 

increase the tolerance of plants to salt stress. Among these, nitric oxide, melatonin and hydrogen 

sulfide applications are the applications that are highly emphasized. 

Nitric oxide (NO) is an important redox signaling molecule in plants and is involved in various 

physiological processes such as germination, development, flowering, senescence and abiotic 

stress (Nabi et al., 2019). Melatonin is a molecule that regulates growth and development in 

plants and responds to abiotic stresses (Zhang et al., 2020). Hydrogen sulfide (H2S) functions 

as a low concentration gas signal molecule similar to carbon monoxide (CO) and NO in plants, 

and has important effects in plants under biotic or abiotic stress conditions (Li et al., 2016). The 

effects of NO, H2S and melatonin against salt stress in various plants have been determined by 

many researchers (Hasanuzzaman et al., 2020; Kaya et al., 2020; Alharbi et al., 2021; Sun et 

al., 2021). However, the effects of these applications on the amino acid content of plants under 

salt stress are not fully known. In this study, it was aimed to examine the positive effects of 

some exogenous applications on plants in terms of amino acid content against plants under salt 

stress. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In the study, Eruca sativa L. seeds were used as plant material. In the study, 0 (control), 50 and 

100 µM HS, NO and MEL doses, and 0 (control), 150 and 250 mM salt (NaCl) concentrations 

were used. First, seeds were sown in 1.5 L pots containing a mixture of peat: sand (2:1). After 

the germination of the seeds sown in pots, 6 plants were left for each pot. 
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First, the seeds were kept in the prepared solutions before sowing and then planted. Then, the 

solutions were applied to the leaves in the form of sprays during the period when the seeds 

germinated and formed leaves. The seeds, which were kept in the solutions prepared before 

planting for 2 hours, were then sown in pots.  It was done by spraying the prepared solutions 

on the leaves in a way that they were thoroughly wet after the seeds germinated. Foliar 

applications were made on plants with 2-3 leaves.  

Salinity applications were made by giving the prepared solutions to the plants as irrigation 

water. Salt applications were started one day after the first foliar application. Salt application 

was started with 25 mM salt dose in order to prevent stress shock in plants and was gradually 

increased and fixed at the target dose. Soil salt level and irrigation times were checked with a 

soil moisture meter (WET Sensor) at intervals of approximately 2 days. The study was 

conducted in 3 replications and 6 plants in each replication. After 30 days, samples were taken 

to determine the amino acids content in the leaves and roots of the plant. 

After harvested of plants, amino acid analyzes were performed on leaf and root samples taken 

from plants. Amino acid analysis: 0.1 N HCl was added in one-gram sample, homogenized with 

ultraturraks, and incubated in 4ºC at 12 hours. Samples were vortexed. After samples were 

centrifuged at 1200 rpm for 50 min, supernatants were filtered through 0.22 µm (Millex 

Millipore). Then amino acids were determined by HPLC using Zorbax Eclipse-AAA 4.6 × 250 

mm, 5 µm column (Agilent 1200 HPLC) and absorbance of 220 nm in UV detector as described 

by Aristoy and Toldra (1991) Antoine et al., (1999) and Henderson et al., (1999). 

Data were subjected to variance analysis and the differences between the applications were 

determined by Duncan multiple comparison test (SPSS, 2010). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The effects of the treatments on plant leaf and root amino acid content under salt stress are 

given in Table 1-8.  

In terms of amino acid contents of plant leaves; while the content of some amino acids (arginine, 

asparagine, glutamate, glutamine, histidine, phenylalanine, tryptophan and tyrocine) first 

decreased and then increased again with increasing salt stress, in others (cysteine, 

hydroxyproline, isoleucine, leucine, lysine, proline, serin and valin), an increase and then a 

decrease occurred. Similarly, the effect of exogenous treatments on amino acid content in saline 

conditions varied (Table 1-4). 

When applications are evaluated in terms of leaf amino acid content; while the highest content 

of alanine, arginine, cysteine, glutamate, glutamine, glycine, histidine, hydroxyproline, 
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isoleucine, leucine, lysine, methionine, sarcosine and valin of plant leaves were obtained in 100 

µM MEL application, the highest tryptophan and tyrocine contents were obtained in 50 µM NO 

application and the highest aspartate content was in 50 µM MEL under conditions without salt 

application. On the other hand, under the 150 mM NaCl conditions, the highest alanine, 

arginine, cysteine, glutamine, glycine, histidine, hydroxyproline, isoleucine, leucine, lysine, 

methionine, proline, sarcosine, serine and valine were obtained from 50 µM NO application, 

the highest aspartate, glutamate, phenylalanine and tyrocine were in 100 µM MEL application 

(Table 1-4). 

While the highest content of alanine, arginine, hydroxyproline, isoleucine, leucine, lysine, 

methionine and sarcosine of plant leaves were obtained in 50 µM HS application, the highest 

glutamate, serine and threonine contents were obtained in 100 µM HS application and the 

highest aspartate, cysteine, glutamine, glycine, histidine, phenylalanine, proline, tryptophan, 

tyrocine and valine content were in 100 µM MEL under 250 mM salt application (Table 1-4). 

In this study, the amino acid content in plant roots was also investigated. The content of alanine, 

asparagine, histidine, hydroxyproline and phenylalanine increased with salinity. Withal, the 

content of arginine, aspartate and glutamate decreased with 150 mM salinity and then increased 

again with 250 mM salt conditions. Some amino acids such as cysteine, glycine, isoleucine, 

leucine, proline, serine and valine increased in 150 mM salinity and then a decrease occurred. 

Similarly, the effect of exogenous treatments on amino acid content in saline conditions varied 

(Table 5-8). 

When applications are evaluated in terms of root amino acid content; while the highest content 

of alanine, cysteine, glutamate, glutamine, histidine, hydroxyproline, isoleucine, leucine, 

methionine, sarcosine and valin content of root were obtained in 100 µM MEL application, the 

highest aspartate content was obtained in 50 µM MEL application, the highest arginine and 

lysine content were in 100 µM NO application and the highest tyrocine content was in 50 µM 

NO application under conditions without salt application (Table 5-8). 

Under the 150 mM NaCl conditions; the highest alanine, cysteine, glutamine, glycine, 

isoleucine, leucine, methionine, proline, sarcosine and serine contents of root were obtained 

from 50 µM NO application, the highest aspartate, glutamate and tyrocine contents of root were 

in 100 µM MEL application, the highest arginine, histidine, hyroxyproline, lysine, 

phenylalanine, threonine and valine contents of root were in 100 µM NO application (Table 5-

8). 

While the highest content of alanine, arginine, asparagine, histidine, phenylalanine, threonine 

and valine contents of root were obtained in 100 µM NO application, the highest aspartate, 
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cysteine, glutamine, glycine, proline, serine, tryptophan and tyrocine contents were obtained in 

100 µM MEL application and the highest hydroxyproline, isoleucine, leucine, methionine and 

sarcosine contents were in 50 µM HS under 250 mM salt application (Table 5-8). 

Similarly, it was observed that amino acids increased significantly with salt stress (Fougère et 

al., 1991). It has been stated that amino acid metabolism in plants is very important in response 

to salt stress (Zhang et al., 2017). In a study, it was determined that lysine, methionine, 

phenylalanine, threonine, aspartic acid, glutamic acid, proline and tyrosine contents increased, 

while leucine and valine contents of soybean decreased with increasing salinity (Farhangi-Abriz 

and Ghassemi-Golezani, 2016).  In another study, salt stress increased proline, glutamic acid, 

aspartic acid and arginine in cereals (Simon-Sarkadi et al., 2002). 

Although there are not many studies on the amino acid content of plants under stress conditions 

of NO, H2S and melatonin, some studies have shown that these applications have an effect on 

increasing stress tolerance in plants with the changes they make in amino acid metabolism under 

stress conditions. In a study conducted in maize, pharmacological modification of NO levels 

affected salinity-induced changes in free amino acid composition and total free amino acid 

content (Boldizsár et al., 2013). In a study, it was determined that sodium hydrosulfide 

pretreatments in lead stressed plants reduced most amino acid content in plant shoots, while 

sodium hydrosulfide had different effects on amino acids content in roots (Zanganeh et al., 

2019). It has been determined that H2S regulates carbon metabolites such as amino acids, 

organic acids, sugars, sugar alcohols and aromatic amines, and provides abiotic stress tolerance 

and biotic stress resistance by affecting stress-related gene expressions, ROS metabolism, 

metabolic homeostasis and auxin receptors in plants (Shi et al., 2015). Huangfu et al. (2021) 

reported that melatonin pretreatment increased the levels of non-enzymatic antioxidant organic 

acids and amino acids, and increased salinity tolerance of germinating rice seed by activating 

exogenous melatonin antioxidants and modulating phytohormones. 
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Table 1. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket leaves under salinity 

 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Alanine 

(pmol μL 
−1) 

Arginine 

(pmol μL 
−1) 

Aspartate 

(pmol μL −1) 

Asparagine 

(pmol μL 
−1) 

Cysteine 

(pmol μL 
−1) 

Glutamate 

(pmol μL 
−1) 

 

 

 

0 

Control 0 110,92 c 321,69 a-d 314,37 cd 399,95 a 149,64 c-f 196,82 a-e 

HS  

50 

101,58 c 312,51 bcd 386,52 a-d 354,44 abc 138,52 def 194,01 a-e 

MEL 105,45 c 277,94 bcd 441,61 ab 327,88 abc 130,68 d-g 161,43 b-e 

NO 117,31 c 254,85 bcd 420,99 abc 337,68 abc 141,26 def 146,73 de 

HS  

100 

90,16 c 303,35 bcd 378,70 a-d 316,12 a-d 136,91 d-g 182,21 a-e 

MEL 491,74 a 465,02 a 351,97 a-d 396,29 a 246,80 a 242,90 a 

NO 66,20 c 232,42 cd 287,97 d 263,61 cd 84,75 gh 167,74 b-e 

 

 

 

150 

Control 0 99,48 c 287,09 bcd 350,52 a-d 364,06 abc 134,09 d-g 178,41 b-e 

HS  

50 

83,89 c 259,77 bcd 368,26 a-d 296,33 a-d 114,54 e-h 157,73 b-e 

MEL 199,54 bc 341,94 a-d 349,53 a-d 315,75 a-d 158,86 cde 184,35 a-e 

NO 390,42 ab 388,10 ab 353,10 a-d 366,46 sbc 211,20 ab 212,91 abc 

HS  

100 

108,18 c c 276,36 bcd 349,29 a-d 364,77 abc 142,62 def 170,49 b-e 

MEL 234,44 bc 337,13 a-d 390,52 a-d 356,50 abc 200,45 abc 214,93 abc 

NO 54,67 c 193,20 d 319,51 bcd 220,39 d 97,12 fgh 136,37 e 

 

 

 

250 

Control 0 95,50 c 294,55 bcd 361,97 a-d 337,17 abc 130,28 d-g 180,85 a-e 

HS  

50 

313,02 b 375,21 abc 306,53 cd 366,08 abc 163,51 b-e 198,13 a-e 

MEL 247,20 bc 326,16 a-d 393,58 a-d 372,67 ab 158,93 cde  177,74 b-e 

NO 84,95 c 238,88 bcd 386,67 a-d 299,34 a-d 111,34 e-h 152,53 cde 

HS  

100 

116,81 c 327,12 a-d 395,44 a-d 365,16 abc 170,88 bcd 219,93 ab 

MEL 120,27 c 343,44 a-d 450,70 a 354,12 abc 183,82 bcd 208,10 a-d 

NO 203,99 bc 279,06 bcd 368,75 a-d 272,27 bcd 70,69 h 171,30 b-e 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 

Table 2. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket leaves under salinity 

(continue) 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Glutamine 

(pmol μL −1) 

Glycine 

(pmol μL 
−1) 

Histidine 

(pmol μL −1) 

Hydroxyproline 

(pmol μL −1) 

Isoluecine 

(pmol μL −1) 

Leucine 

(pmol μL −1) 

 

 

 

0 

Control 0 152,19 a-e 192,28 a 136,55 bcd 148,89 a-e 123,17 c 159,09 c-f 

HS  

50 

151,67 a-e 193,37 a 134,32 bcd 136,36 cde 113,05 c 143,88 c-f 

MEL 129,95 cde 191,99 a 123,51 bcd 119,52 de 103,03 c 130,15 def 

NO 134,94 b-e 207,05 a 143,78 bcd 115,21 de 112,11 c 132,62 def 

HS  

100 

146,73 a-e 187,35 a 131,92 bcd 126,63 cde 106,99 c 140,82 c-f 

MEL 190,41 a 207,17 a 228,74 a 204,60 ab 528,96 a 366,14 a 

NO 124,09 de 18,69 c 116,13 cd 129,45 cde 78,60 c 34,56 f 

 

 

 

150 

Control 0 141,50 a-e 173,20 a 122,73 bcd 133,54 cde 111,31 c 144,49 c-f 

HS  

50 

125,88 de 161,14 ab 111,71 cd 112,62 de 93,31 c 118,50 def 

MEL 149,61 a-e 194,56 a 144,85 bcd 165,22 a-e 231,59 bc 232,66 a-d 

NO 180,09 ab 231,20 a 190,61 ab 213,89 a 343,26 b 310,92 ab 

HS  

100 

152,76 a-d 201,59 a 150,65 bcd 125,36 cde 117,14 c 140,90 c-f 

MEL 149,14 a-e 202,36 a 157,02 bcd 175,20 a-d 207,60 bc 216,41 b-e 

NO 102,99 e 15,58 c 96,59 d 122,93 de 115,61 c 44,29 f 

 

 

 

250 

Control 0 142,86 a-e 182,44 a 126,63 bcd 128,19 cde 106,25 c 135,11 c-f 

HS  

50 

153,89 a-d 177,30 a 153,69 bcd 192,58 abc 332,27 b 282,48 abc 

MEL 144,72 a-e 202,64 a 151,83 bcd 160,64 a-e 214,12 bc 219,20 b-e  

NO 125,56 de 94,81 b 129,88 bcd 140,88 b-e 101,06 c 81,25 f 

HS  

100 

170,49 a-d 203,02 a 148,13 bcd 149,26 a-e 126,70 c 160,92 c-f 

MEL 177,58 abc 238,99 a 175,10 abc 143,55 b-e 132,45 c 170,22 b-f 

NO 125,91 de 17,14 c 132,88 bcd 100,00 e 83,67 c 30,53 f 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 
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Table 3. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket leaves under salinity 

(continue) 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Lysine 

(pmol μL −1) 

Methionine 

(pmol μL −1) 

Phenylalanine (pmol 

μL −1) 

Proline (pmol 

μL −1) 

Sarcosine 

(pmol μL −1) 

 

 

 

0 

Control 0 200,49 c 172,07 bcd 675,63 abc 163,76 ab 248,60 a-d 

HS  

50 

197,39 c 166,69 cd 652,71 abc 150,90 abc 241,50 a-d 

MEL 183,33 c 151,95 cd 648,37 abc 138,43 abc 216,87 cd 

NO 186,20 c 159,98 cd 676,50 abc 139,47 abc 226,07 bcd 

HS  

100 

201,18 c 152,33 cd 593,22 abc 141,31 abc 213,77 cd 

MEL 803,78 a 271,86 a 623,74 abc 163,50 abc 351,03 ab 

NO 199,58 c 156,82 cd 646,77 abc 66,19 d 208,61 cd 

 

 

 

150 

Control 0 180,91 c 151,70 cd 629,41 abc 141,40 abc 221,86 bcd 

HS  

50 

164,12 c 138,68 cd 539,92 c 125,19 bc 200,75 cd 

MEL 371,85 bc 179,84 bcd 578,24 abc 154,73 abc 256,12 a-d 

NO 560,08 ab 242,48 ab 632,34 abc 183,30 a 359,54 a 

HS  

100 

192,90 c 171,30 bcd 657,49 abc 147,48 abc 246,74 a-d 

MEL 408,02 bc 189,38 bcd 680,02 abc 164,66 ab 247,83 a-d 

NO 257,72 c 144,64 cd 676,22 abc 59,66 d 178,24 d 

 

 

 

250 

Control 0 186,07 c 157,16 cd 613,99 abc 142,11 abc 227,62 bcd 

HS  

50 

459,76 bc 204,42 bc 551,34 bc 156,17 abc 317,26 abc 

MEL 327,88 bc 183,19 bcd 663,18 abc 156,53 abc 287,66 a-d 

NO 204,28 c 160,92 cd 696,54 abc 108,77 c 239,63 a-d 

HS  

100 

227,76 c 178,62 bcd 712,49 ab 154,28 abc 239,40 a-d 

MEL 258,41 c 185,46 bcd 734,24 a 163,89 ab 248,28 a-d 

NO 181,34 c 122,84 d 695,44 abc 49,57 d 158,56 d 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 

 

 
Table 4. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket leaves under salinity 

(continue) 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Serine (pmol 

μL −1) 

Theonine (pmol 

μL −1) 

Tryptophan 

(pmol μL −1) 

Tyrocine (pmol 

μL −1) 

Valine (pmol 

μL −1) 

 

 

 

0 

Control 0 457,98 ab 255,19 a 338,11 a-d 427,02 a-d 235,86 bc 

HS  

50 

423,96 abc 235,75 abc 324,96 a-d 384,91 a-e 222,07 bc 

MEL 363,73 bc 203,88 a-d 325,44 a-d 398,17 a-e 188,50 bc 

NO 350,28 c 207,27 a-d 364,02 abc 441,96 abc 199,52 bc 

HS  

100 

395,94 abc 209,92 a-d 309,17 b-e 343,84 c-g 213,55 bc 

MEL 409,53 abc 176,20 b-e 241,45 d-g 425,38 a-d 320,36 a 

NO 140,49 de 153,64 de 194,09 fg 314,92 efg 186,38 bc 

 

 

 

150 

Control 0 410,39 abc 231,41 abc 302,03 b-e 369,56 a-f 216,05 bc 

HS  

50 

350,56 c 194,65 a-d 269,81 c-f 318,54 d-g 183,53 bc 

MEL 392,82 abc 195,30 a-d 277,93 b-f 354,24 b-g 223,83 bc 

NO 441,88 abc 202,74 a-d 291,86 b-e 414,80 a-e 262,73 ab 

HS  

100 

390,09 bc 227,79 abc 349,47 abc 410,46 a-e 221,10 bc 

MEL 431,85 abc 215,95 a-d 345,33 abc 473,93 a 237,76 bc  

NO 189,63 de 126,85 e 187,09 fg 260,61 g 251,58 ab 

 

 

 

250 

Control 0 398,75 abc 221,60 abc 306,14 b-e 362,14 b-g 208,82 bc 

HS  

50 

397,50 abc 189,06 a-d 214,58 efg 322,27 d-g 252,82 ab 

MEL 386,15 abc 197,18 a-d 292,45 b-e 400,35 a-e 222,15 bc 

NO 217,31 d 170,16 cde 275,03 b-f 353,94 b-g 209,05 bc 

HS  

100 

488,22 a 255,73 a 369,80 ab 450,64 abc 254,07 ab 

MEL 455,21 ab 242,41 ab 419,58 a 461,43 ab 256,02 ab 

NO 123,31 e 123,21 e 164,57 g 263,67 fg 163,59 c 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 
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Table 5. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket root under salinity 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Alanine 

(pmol μL −1) 

Arginine 

(pmol μL −1) 

Aspartate 

(pmol μL −1) 

Asparagine 

(pmol μL −1) 

Cystine 

(pmol μL −1) 

Glutamate 

(pmol μL −1) 

 

 

 

0 

Control 0 0,63 cd 0,38 d 4,32 b-e 2,38 ab 1,39 c-f 1,82 a-d 

HS  

50 

0,58 cd 0,41 d 5,31 a-d 2,11 abc 1,28 def 1,79 a-d 

MEL 0,60 cd 0,50 d 6,07 a 1,95 bc 1,21 d-g 1,50 bcd 

NO 0,67 cd 0,29 d 5,78 ab 2,01 bc 1,31 def 1,36 d 

HS  

100 

0,51 d 0,51 d 5,20 a-d 1,88 bc 1,27 d-g 1,70 a-d 

MEL 2,79 a 0,58 d 4,84 a-d 2,36 ab 2,29 a 2,25 a 

NO 0,38 d 1,78 ac 3,96 cde 1,57 c 0,79 gh 1,55 bcd 

 

 

 

150 

Control 0 0,56 cd 0,56 d 4,82 a-d 2,17 abc 1,24 d-g 1,65 bcd 

HS  

50 

0,48 d 0,49 d 5,06 a-d 1,76 bc 1,06 e-h 1,46 bcd 

MEL 1,13 bcd 0,51 d 4,80 a-d 1,88 bc 1,47 cde 1,71 a-d 

NO 2,21 ab 0,42 d 4,85 a-d 2,18 abc 1,98 ab 1,97 abc 

HS  

100 

0,61 cd 0,49 d 5,21 a-d 2,17 abc 1,32 def 1,58 bcd 

MEL 1,33 bcd 0,36 d 5,37 abc 2,12 abc 1,86 abc 1,99 abc 

NO 0,55 d 1,93 b 3,20 e 2,20 abc 0,97 fgh 1,36 d 

 

 

 

250 

Control 0 0,54 d 0,45 d 4,97 a-d 2,01 bc 1,21 d-g 1,68 a-d 

HS  

50 

1,78 abc 0,42 d 4,21 b-e 2,18 abc 1,52 b-e  1,84 a-d 

MEL 1,40 bcd 0,38 d 5,41 abc 2,22 abc 1,47 cde 1,65 bcd 

NO 0,48 d 0,47 d 5,31 a-d 1,78 bc 1,03 e-h 1,41 cd 

HS  

100 

0,66 cd 0,69 d 5,43 abc 2,38 ab 1,58 bcd 2,03 ab 

MEL 0,68 cd 0,35 d 6,19 a 2,11 abc 1,70 bcd 1,97 abc 

NO 2,04 ab 2,79 a 3,69 de 2,72 a 0,71 h 1,71 a-d 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 

 
Table 6. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket root under salinity 

(continue) 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Glutamine 

(pmol μL −1) 

Glycine 

(pmol μL 
−1) 

Histidine 

(pmol μL −1) 

Hydroxyproline 

(pmol μL −1) 

Isoluecine 

(pmol μL −1) 

Leucine 

(pmol μL −1) 

 

 

 

0 

Control 0 1,55 a-d 1,34 a 0,45 d 0,84a-e 0,86 c 0,70 c-f 

HS  

50 

1,54 a-d 1,35 a 0,44 d 0,77 cde 0,79 c 0,63 c-f 

MEL 1,32 cde 1,35 a 0,40 d 0,68 e 0,72 c 0,57 def 

NO 1,38 b-e 1,45 a 0,47 d 0,65 e 0,79 c 0,58 c-f 

HS  

100 

1,50 a-e 1,31 a 0,43 d 0,72 de 0,75 c 0,61 c-f 

MEL 1,94 a 1,45 a 0,75 bc 1,16 abc 3,71 a 1,61 a 

NO 1,27 de 0,13 c 0,38 d 0,73 de 0,55 c 0,15 f 

 

 

 

150 

Control 0 1,44 a-e 1,21 a 0,40 d 0,76 cde 0,78 c 0,64 c-f 

HS  

50 

1,28 de 1,13 ab 0,36 d 0,64 e 0,65 c 0,52 def 

MEL 1,53 a-e 1,36 a 0,47 d 0,94 a-e 1,62 bc 1,02 a-d 

NO 1,84 ab 1,62 a 0,62 cd 1,21 ab 2,40 b 1,37 ab 

HS  

100 

1,56 a-d 1,41 a 0,49 cd 0,71 de 0,82 c 0,62 c-f 

MEL 1,52 a-e 1,42 a 0,51 cd 0,99 a-e 1,45 bc 0,95 b-e 

NO 1,03 e 0,16 c 0,97 b 1,23 a 1,16 bc 0,44 def 

 

 

 

250 

Control 0 1,46 a-e 1,28 a 0,41 d 0,73 de 0,74 c 0,59 c-f 

HS  

50 

1,57 a-d 1,24 a 0,50 cd 1,09 a-d 2,33 b 1,24 abc 

MEL 1,48 a-e 1,42 a 0,50 cd 0,91 a-e 1,50 bc 0,96 b-e  

NO 1,28 de 0,66 b 0,42 d 0,80 cde 0,71 c 0,36 def 

HS  

100 

1,74 a-d 1,42 a 0,48 cd 0,85 a-e 0,89 c 0,71 c-f  

MEL 1,81 abc 1,67 a 0,57 cd 0,81 b-e 0,93 c 0,75 b-f 

NO 1,26 de 0,17 c 1,33 a 1,00 a-e 0,84 c 0,31 ef 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1570



 

 

Table 7. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket root under salinity 

(continue) 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Lysine (pmol 

μL −1) 

Methionine (pmol 

μL −1) 

Phenylalanine (pmol μL 
−1) 

Proline (pmol 

μL −1) 

Sarcosine (pmol 

μL −1) 

 

 

 

0 

Control 0 0,25 f 1,33 bc 2,20 b 1,52 ab 3,42 a-d 

HS  

50 

0,29 f 1,29 c 2,13 b 1,40 abc 3,32 a-e 

MEL 0,61 ef 1,18 c 2,12  a 1,28 abc 2,98 cde 

NO 0,38 f 1,24 c 2,21 b 1,29 abc 3,11 b-e 

HS  

100 

0,56 ef 1,18 c 1,94 b 1,31 abc 2,94 cde 

MEL 0,84 ef 2,10 a 2,03 b 1,52 ab 4,82 ab 

NO 7,01 b 1,21 c 2,11 b 0,61 d 2,87 cde 

 

 

 

150 

Control 0 0,69 ef 1,17 c 2,05 b 1,31 abc 3,05 b-e 

HS  

50 

0,34 f 1,07 c 1,76 b 1,16 bc 2,76 cde 

MEL 0,39 f 1,39 bc 1,89 b 1,43 abc 3,52 a-d 

NO 0,27 f 1,88 ab 2,06 b 1,70 a 4,94 a 

HS  

100 

0,49 ef 1,33 bc 2,15 b 1,37 abc 3,39 a-d 

MEL 0,31 f 1,47 bc 2,22 b 1,53 ab 3,41 a-d 

NO 2,58 c 1,45 bc 6,76 a 0,60 d 1,78 de 

 

 

 

250 

Control 0 0,30 f 1,22 c 2,00 b 1,32 abc 3,13 b-e 

HS  

50 

0,27 f 1,58 bc 1,80 b 1,45 abc 4,36 abc 

MEL 0,28 f 1,42 bc 2,16 b 1,45 abc 3,95 abc 

NO 9,95 a 1,25 c 2,27 b 1,01 c 3,29 a-e 

HS  

100 

1,20 de 1,38 bc 2,32 b 1,43 abc 3,29 a-e 

MEL 0,30 f 1,44 bc 2,40 b 1,51 ab 3,11 b-e 

NO 1,81 d 1,23 c 6,95 a 0,50 d 1,59 e 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 

 
Table 8. The effects of exogenous treatments on amino acid content of rocket root under salinity 

(continue) 
Salt 

(mM) 

Treat. Dose 

(µM) 

Serine (pmol μL 
−1) 

Theonine (pmol 

μL −1) 

Tryptophan (pmol 

μL −1) 

Tyrocine (pmol 

μL −1) 

Valine (pmol μL 
−1) 

 

 

 

0 

Control 0 3,55 ab 1,12 abc 3,45 a-d 5,87 a-d 1,40 cd 

HS  

50 

3,28 abc 1,04 a-e 3,32 a-d 5,29 a-e 1,32 cd 

MEL 2,82 bc 0,90  c-f 3,32 a-d 5,47 a-e 1,12 cd 

NO 2,71 c 0,91 c-f 3,71 abc 6,07 abc 1,19 cd 

HS  

100 

3,07 abc 0,92 c-f 3,15 b-e 4,72 cde 1,27 cd 

MEL 3,17 abc 0,77 def 2,46 d-h 5,84 a-d 1,91 b 

NO 1,09 e 0,68 f 1,98 fgh 4,33 e 1,11 d 

 

 

 

150 

Control 0 3,18 abc 1,02 a-e 3,08 b-e 5,08 a-e 1,29 cd 

HS  

50 

2,71 c 0,86 c-f 2,75 c-g 4,38 de 1,09 d 

MEL 3,04 abc 0,86 c-f 2,83 b-f 4,87 b-e 1,33 cd 

NO 3,42 abc 0,89 c-f 2,98 b-e 5,70 a-e 1,56 bcd 

HS  

100 

3,02 abc 1,00 a-e 3,56 abc 5,64 a-e 1,32 cd 

MEL 3,34 abc 0,95 b-f 3,52 abc 6,51 a 1,42 bcd 

NO 1,90 d 1,27 a 1,87 gh 2,61 f 2,52 a 

 

 

 

250 

Control 0 3,09 abc 0,97 a-f 3,12 b-e 4,98 b-e 1,24 cd 

HS  

50 

3,08 abc 0,83 c-f 2,19 e-h 4,43 de 1,51 bcd 

MEL 2,99 bc 0,87 c-f 2,98 b-e 5,50 a-e 1,32 cd 

NO 1,68 de 0,75 ef 2,80 b-g 4,86 b-e 1,24 cd 

HS  

100 

3,78 a 1,12 abc 3,77 ab 6,19 abc 1,51 bcd 

MEL 3,52 ab 1,07 a-d 4,28 a  6,34 ab 1,52 bcd 

NO 1,23 de 1,23 ab 1,65 h 2,64 f 1,64 bc 

There is no statistical difference between the same letters indicated on the columns according to Duncan Multiple Range Test 

(p<0.001) 
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4. CONCLUSION 

In this study, the effects of NO, H2S and melatonin on the amino acid content of rocket plant 

grown in salty conditions were investigated. In the study, the changes in leaf and root amino 

acid content together with salt stress changed with these exogenous applications. In salty 

conditions, high amino acid contents were determined in all applications, especially in 

melatonin and nitric oxide applications. As a result, it can be thought that the effect of NO, HS 

and melatonin in mitigating salt stress damage in plants may also be caused by the reactions of 

these molecules in the amino acid content. 
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GİBBERELLİK ASİT UYGULAMASININ PAMUKTA VERİM, BİTKİ GELİŞİMİ 

VE LİF KALİTESİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 
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ÖZET 

Bu araştırma bitki büyüme düzenleyicisi olarak bilinen Gibberellik Asidin (GA3) pamukta 

verim, bitki gelişimi ve lif kalite özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. 

Çalışma Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü deneme alanında 2018 yılında 

tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede materyal 

olarak BA 440 pamuk çeşidi ile Berelex gibberellik asit kullanılmıştır. Denemede 7 farklı 

uygulama (Kontrol, Çiçeklenme Öncesi Dönemde 100 ppm, Çiçeklenme Öncesi Dönemde 200 

ppm, Çiçeklenme Öncesi Dönemde 400 ppm, Çiçeklenme Döneminde 100 ppm, Çiçeklenme 

Döneminde 200 ppm, Çiçeklenme Döneminde 400 ppm) yer almıştır. Çalışmada kütlü pamuk 

verimi, lif verimi, koza açma gün sayısı, bitki boyu, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, ilk 

meyve dalı boğum sayısı, boğum sayısı, boy/nod oranı, koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü 

ağırlığı, 100 tohum ağırlığı, çırçır randımanı, ilk el kütlü oranı, kozada tohum sayısı gibi 

agronomik özellikler ile lif kalite özelliklerinden lif inceliği, lif uzunluğu, lif kopma 

dayanıklılığı, lif kopma uzaması, kısa lif oranı, lif parlaklık değeri, lif sarılık değeri ve iplik 

olabilirlik indeksi değerleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular gibberellik asit 

uygulamalarının incelenen özellikler üzerine önemli bir etkide bulunmadığı ve uygulamalar 

arasında önemli bir istatistiki farklılığın elde edilemediğini göstermiştir. Çalışmada gibberellik 

asit uygulamalarının pamukta çiçeklenme öncesi dönemde ve çiçeklenme döneminde bir kez 

uygulanmış olması bitki büyüme düzenleyicisinin etkisini belirlemede yetersiz olduğu 

sonucuna varılmıştır. Gibberellik asidin etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulduğu anlaşılmaktadır. Yürütülecek araştırmalarda özellikle stres koşulları ile normal 

gelişme koşulları altında gibberellik asidin etkisinin belirlenmesi gerektiği ve uygulamaların 

bitki gelişiminin farklı dönemlerinde ve birden fazla uygulanmasının uygun olacağı 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gibberellik Asit, Verim, Bitki Gelişimi, Lif Kalitesi 
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THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID APPLICATION ON COTTON YIELD, 

PLANT DEVELOPMENT AND FIBER QUALITY 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the effect of Gibberellic Acid (GA3) known as a plant 

growth regulator on cotton yield, plant growth and fiber quality properties. The study was 

conducted in the experimental area of Siirt University Faculty of Agriculture, Department of 

Field Crops in 2018 according to the randomized complete block design with four replications. 

BA 440 cotton variety and Berelex gibberellic acid were used as material in the experiment. 

Seven different applications (Control, Pre-Flowering Period 100 ppm, Pre-Flowering Period 

200 ppm, Pre-Flowering Period 400 ppm, Flowering Period 100 ppm, Flowering Period 200 

ppm, Flowering Period 400 ppm) were used. In the study, seed cotton yield, fiber yield, number 

of boll opening days, plant height, number of monopodial branches, number of sympodial 

branches, node number of first fruiting branches, number of internode, height/node ratio, 

number of boll, boll weight, seed cotton boll weight, 100 seeds weight, ginning percentage, first 

picking percentage, number of seed in the boll, and fiber quality traits such as fiber fineness, 

fiber length, fiber strength, fiber elongation, short fiber index, fiber reflectance, fiber 

yellowness and spinning consistency index values were examined. The findings obtained from 

the study showed that gibberellic acid applications did not have a significant effect on the 

properties examined and that no significant statistical difference could be obtained between the 

applications. In the study, it was concluded that the application of gibberellic acid applications 

in cotton before flowering and once during the flowering period was insufficient to determine 

the effect of plant growth regulator. It is understand that more research is needed to determine 

the effect of gibberellic acid. In the studies to be carried out, it is suggested that the effect of 

gibberellic acid should be determined especially under stress conditions and normal growing 

conditions, and it would be appropriate to apply more than one application at different stages 

of plant growth. 

Keywords: Cotton, Gibberellic Acid, Yield, Plant Development, Fiber Quality  
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INTRODUCTION 

The cotton plant is a product of great economic importance for humanity with its widespread 

and compulsory use, and for the producing countries with the added value and employment 

opportunities it creates. Approximately 500 thousand hectares of cotton farming is done in our 

country and a total 814 thousand tons of fiber cotton is produced from these areas (Anonymous, 

2021). Cotton production of Turkey is located in Aegean, Mediterranean and Southeastern 

Anatolia Region. The Southeastern Anatolia Region, where the GAP (Southeastern Anatolia 

Project) dam is located, meets 60% of the country's cotton production.  Our country has 

developed infrastructure and facilities in the textile industry and has a suitable ecology in cotton 

agriculture. However, because the local cotton lint production is not sufficient to meet the ever 

increasing demands of textile industry, Turkey imports about 1.000.000 tons of cotton lint per 

year. The only way to meet the increasing consumption and prevent fiber imports is increasing 

productivity in cotton, prevent stress conditions that cause yield loss and produce cotton more 

economically. 

The rapid increase in the world population has brought with it efforts to increase productivity 

in plants. To get the highest efficiency from the unit area in order to meet the increasing 

consumption and fiber imports, to minimize the biotic and abiotic stress factors that cause yield 

loss, and to be more sensitive to nature and the environment while doing this.  

For this purpose, gibberellic acid, which is a plant growth regulator, is a product used against 

stress factors and started to be used in plant production in order to get more efficiency from the 

unit area. These substances, which are formed within the plant and regulate growth and 

development (physiological events), are called Plant Growth Regulators (plant hormones or 

phytohormones). Gibberellins, known as an important plant growth regulator, were first 

described in 1926 by Japanese scientist Eiichi Kurosawa (Anonymous, 2015). This researcher 

determined that the 'silly seedling' disease in paddy rice causes the plant to grow excessively 

and lose yield up to 40%. The investigator determined that the disease was caused by the 

infection of the fungi named Gibberella fujikuroi. In 1935, the active substance was crystallized 

from this mushroom and named gibberellin (Baktır, 2010). Since 1990, 84 gibberellins have 

been detected in plants and various fungi (Oosterhuis et al., 1998). 

Gibberellic acid (GA3), which is among the natural growth hormones, has a special place in 

terms of promoting plant growth. Externally applied gibberellic acid (GA3) increases not only 

vegetative growth but also yield, thousand-seed weight and seed number in plants (Shunkla et 

al., 1987; Madrap et al., 1992; Erdemli and Kaya, 2015). Gibberellins stimulate cell division in 

plants and increase plastids in cell walls, promoting growth and providing cell expansion. 
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However, they convert carbohydrates into sugars and reduce the pressure on the cell wall. Thus, 

cell elongation occurs when water is taken into the cell (Arteca, 1996). 

It supports the increase in the level of photosynthetic pigments and also leads to an increase in 

the proportional moisture content of cotton leaves (Costa et al., 2017). In addition, while GA3 

lengthens short plants, it thins the stem thickness, decreases the leaf area and causes the green 

color of the leaves to lighten (Cecconi et al., 2002; Bibi et al., 2003). Gibberellins are widely 

used to increase the germination of seeds and to eliminate dormancy. Gibberellin application to 

seeds also promotes the production of some hydrolase enzymes such as α-amylase (Taiz and 

Zeiger, 1991). For this purpose, plant growth regulators and gibberellic acid (GA3) applications 

gained importance in many products and started to be used in agricultural areas. 

This study was carried out to examine the effects of different gibberellic acid applications on 

yield, yield components, plant growth and fiber quality in cotton plants.  

 

MATERIAL AND METHODS 

The experiment was carried out at the Siirt University, Faculty of Agriculture, Department of 

Field Crops’s experimental area during 2018 cotton growing season in Siirt, Turkey. The 

experiment was conducted according to the randomized complete blocks design with 4 

replications and 7 different applications were included in the experiment. 

Treatment 

1. Control 

2. Before Flowering Stage 100 ppm 

3. Before Flowering Stage 200 ppm 

4. Before Flowering Stage 400 ppm 

5. Flowering Stage 100 ppm 

6. Flowering Stage 200 ppm 

7. Flowering Stage 400 ppm 

In the experiment BA 440 cotton variety and Berelex Gibberellic Acid were used as material 

(Figure 1 and 2). In the sowing, each plot consisted of four rows of 6 m in length, between and 

within row spacing were 0.70 m and 0.15-0.20 m, respectively. Seeds were planted on 4 May 

by planting machine. Plants were grown under recommended cultural practices for commercial 

production. 
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Figure 1. BA 440 cotton variety                                        Figure 2. Berelex Gibberellic Acid 

 

Soil analyzes were made by taking soil samples from the experimental area and the amount of 

fertilizer needed by the plant was determined. When the soil samples taken before planting are 

examined, it is seen that the texture is sandy-clay, neutral in character and the electrical 

conductivity is salt-free, less calcareous, low in terms of organic matter content, available 

phosphorus is very low, and available potassium is sufficient (Table 1). 

 
Table 1. Soil characteristics of the experimental area 

Soil Characteristics Value 

Clay, % 43,51 

Sand, % 47,99 

Silt, % 8,49 

pH 6,89 

EC, mS cm-1 463,00 

Lime, % 0,50 

Organic matter, % 1,02 

P2O5  2,20 

K2O  86,00 

 

Half of the nitrogen needed during planting and all of the phosphorus (80 kg ha-1 N, 80 kg ha-1 

P2O5) were applied to the band in the form of 20-20-0 compound fertilizer, and the second half 

of the remaining nitrogen (60 kg ha-1 N) was applied before the first irrigation (about 45 days 

after sowing) as ammonium nitrate (33%). Gibberellic acid applications were made in the form 

of foliar application with the help of a motorized back sprayer. The plant development was 

compared with the control by applying 100 ppm, 200 ppm and 400 ppm doses in the pre-

blooming and flowering period.  
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Experimental plots were irrigated with drip irrigation method, which started to before blooming 

and given up at 10% boll opening stage. From the Figure 3 and Figure 4 it can be seen that the 

average, maximum and minimum temperature in the experimental year was higher than long 

term period and average rainfall in the May and October was higher than long term periods. 

 
Figure 3. Average, maximum and minimum                      Figure 4. Average rainfall (mm) during 

temperature (°C) during experimental year and                  experimental year and long term period 

                                   long term period 

 

Harvesting was done by hand and completed twice. The first harvest was made when 60% of 

the bolls opened, and the remaining product was collected at the second-hand harvest. The first-

hand harvest was made on October 3, 2018, and the second-hand harvest was made on 

November 1, 2018. The products collected at the first and second hand were weighed separately 

and then converted into total yield. Fiber technological properties were determined by using 

HVI 1000 devices. Statistical analysis was performed using JMP 5.0.1 statistical software 

(http://www.jmp.com) and the means were grouped with LSD (0.05)
 
test. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

The statistical analysis indicated that the differences between treatments for seed cotton yield 

was non-significant (Table 2). The seed cotton yield ranged from 3077.00 to 3367.20 kg ha-1. 

The highest yield was obtained from Before Flowering Stage 100 ppm doses (3367.20 kg ha-1) 

and the lowest yield was obtained from Flowering Stage 100 ppm doses (3077.00 kg ha-1). 

Zaghlool and Ibrahim (2005) reported that when applied 50 ppm dose of gibberellic acid 

increased of the seed cotton yield; Abdallah and Mohamed (2013) reported that they applied 

100 ppm dose of GA3 to Giza 90 and Giza 92 cotton varieties and the seed cotton yield was 

significantly affected. Copur et al. (2019) revealed that the highest yield was obtained at a dose 

of 1200 cc ha-1 applied at 3 times as the beginning of squaring + beginning of flowering + 14 
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days after the beginning of flowering. Rastogi et al. (2013) reported that seed yield increased 

when plant growth regulator (auxin and gibberellic acid) were used alone or in combination in 

flax. 

 

Table 2. Effect of GA3 on seed cotton yield, fiber yield, plant height, number of monopodial and 

number 

of sympodial branches 

Treatment 

Seed Cotton Yield  

(Kg ha-1) 

 

 

Fiber Yield  

(Kg ha-1) 

Plant 

Height (cm) 

Monopodial 

Branches 

(number plant-

1)  

Sympodial 

Branches  

(number plant-

1) 

1. Control 3148.20 1357.00 76.16 1.68 10.94 

2. Before Flowering Stage 100 ppm 3367.20 1428.60 81.39 1.79 11.93 

3. Before Flowering Stage 200 ppm 3220.20 1381.00 79.16 1.33 10.66 

4. Before Flowering Stage 400 ppm 3091.90 1352.50 75.98 1.34 10.86 

5. Flowering Stage 100 ppm 3077.00 1306.00 78.55 1.42 12.01 

6. Flowering Stage 200 ppm 3249.40 1345.40 73.98 1.66 11.19 

7. Flowering Stage 400 ppm 3287.50 1395.30 73.55 1.64 10.96 

Mean 3205.90 1366.50 76.96 1.55 11.22 

CV (%) 14.92 13.87 5.74 30.12 13.22 

LSD (0.05) ns ns ns ns ns 

 

Fiber yield varied between 1306.00 and 1428.60 kg ha-1, but there were no statictically 

significant differences between the applications. The highest fiber yield was obtained from 

Before Flowering Stage 100 ppm dose (1428.60 kg ha-1) and the lowest yield was obtained from 

Flowering Stage 100 ppm doses (1306.00 kg ha-1). It was observed that gibberellic acid 

applications did not have a significant statistical effect on fiber cotton yield. Similar results 

were also reported by McCarty et al. (2009). 

Plant height varied between 73.55 and 81.39 cm, but the differences between treatments were 

non-significant. The highest value was obtained from Before Flowering Stage 100 ppm doses 

(81.39 cm) and the lowest yield was obtained from Flowering Stage 400 ppm doses (73.55 cm).  

It was determined that there was no significant difference in plant height values with gibberellic 

acid application. Copur et al. (2019) reported that plant height increased with increasing 

gibberellic acid doses, while Muniandi et al. (2018) stated that they obtained the highest plant 

height value from 1.25 ml/L GA3 dose in kenaf plant, while higher doses caused a decrease in 

plant height value. Abdallah and Mohamed (2013) reported that plant height was significantly 

affected when they applied GA3 at a dose of 100 ppm. Some researchers stated that plant height 

was not affected by gibberellic acid applications (Naghashzadeh et al., 2009). It is seen that the 

findings obtained in the study do not show parallelism with the literature. This may be due to 

the material and application differences used in the experiment, as well as the climate and 

maintenance conditions. 
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Number of monopodial branches ranged between 1.33 and 1.79 number plant-1, but the 

differences between treatments were non-significant. The highest value was obtained from 

Before Flowering Stage 100 ppm doses (1.79) and the lowest value was obtained from Before 

Flowering Stage 200 ppm doses (1.33).  

Number of sympodial branches ranged between 10.66 and 12.01 number plant-1, but the 

differences between treatments were non-significant. The highest value was obtained from 

Flowering Stage 100 ppm doses (12.01) and the lowest value was obtained from Before 

Flowering Stage 200 ppm doses (10.66). Zaghlool and Ibrahim (2005) revealed that 50 ppm 

GA3 dose increased the number of fruit branches in cotton. Copur et al. (2019) reported that the 

number of fruit branches increased with increasing gibberellic dose, and the results of the 

research differed. This may be due to the material and application differences used in the study. 

 

Table 3. Effect of GA3 on days to first boll opening, node number of first fruiting branches, number of 

nodes, height/node ratio and boll number 

              Treatment 

Days to 

First Boll 

Opening 

(day) 

 

Node Number of First 

Fruiting Branches 

(number plant-1)  

Number of 

Nodes 

(number 

plant-1)  

 

Height/ 

Node Ratio 

(number 

plant-1)  

Boll Number 

(number 

plant-1) 

 

1. Control 109.25 5.73 17.84 4.26 12.56 

2. Before Flowering Stage 100 ppm 110.25 5.64 17.49 4.66 15.49 

3. Before Flowering Stage 200 ppm 109.75 5.46 16.96 4.67 14.08 

4. Before Flowering Stage 400 ppm 111.50 5.46 16.38 4.63 13.41 

5. Flowering Stage 100 ppm 109.50 5.49 18.33 4.31 13.14 

6. Flowering Stage 200 ppm 108.75 5.69 18.13 4.12 10.71 

7. Flowering Stage 400 ppm 107.75 5.71 18.19 4.06 16.06 

Mean 109.53 5.59 17.62 4.38 13.63 

CV (%) 3.22 8.57 8.40 9.56 16.76 

LSD (0.05) ns ns ns ns ns 

 

Days to first boll opening ranged between 107.75 and 111.50 days. The statistical analysis 

indicated that the differences between treatments for days to fist boll opening was non-

significant. The highest value was obtained from Before Flowering Stage 400 ppm doses 

(111.50 days) and the lowest value was obtained from Flowering Stage 400 ppm doses (107.75 

days). Erdemli and Kaya (2015), reported that the first flowering period was shortened by two 

days. 

Node number of first fruiting branches ranged between 5.46 and 5.73 number plant-1, but the 

differences between treatments were non-significant. The highest value was obtained from 

Control (5.73) and the lowest value was obtained from Before Flowering Stage 200 ppm doses 

(5.46) and Before Flowering Stage 400 ppm doses (5.46). It is seen that gibberellic acid applied 

at doses of 100, 200 and 400 ppm in the pre-blooming and flowering periods of cotton did not 
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cause a significant difference in the node number of the first fruiting branches, known as 

earliness criterion. 

Number of nodes varied between 16.38 and 18.33 number plant-1, but the differences between 

treatments were non-significant. The highest value was obtained from Flowering Stage at 100 

ppm dose (18.33) and the lowest value was obtained from Before Flowering Stage at 400 ppm 

doses (16.38). 

Height/Node ratio ranged between 4.06 and 4.67 number plant-1, but the differences between 

treatments were non-significant. The highest value was obtained from Before Flowering Stage 

200 ppm (4.67) and the lowest value was obtained from Flowering Stage 400 ppm doses (4.06). 

Boll number ranged between 10.71 and 16.06 number plant-1, but the differences between 

treatments were non-significant. The highest value was obtained from Flowering Stage 400 

ppm (16.06) and the lowest value was obtained from Flowering Stage 200 ppm doses (10.71). 

Abdallah and Mohamed (2013) reported that when they applied 100 ppm GA3 to Giza 90 and 

Giza 92 cotton varieties, the number of bolls increased. XunHong et al. (2002) stated that when 

GA3 solution was applied to cotton buds, the rate of boll increased.  

Boll weight ranged between 5.72 and 6.20 g, but the differences between treatments were non-

significant (Table 3). The highest value was obtained from Before Flowering Stage 100 ppm 

(6.20 g) and the lowest value was obtained from Flowering Stage 200 ppm doses (5.72 g). 

Similar findings have also been reported by Fang et al. (2019), on the other hand Zaghlool and 

İbrahim (2005) revealed that the boll weight increased with the application of gibberellic acid. 

However, the research findings differ, likely due to differences in climatic conditions, variety 

and application time or doses. 

Seed cotton weight per boll ranged between 4.31 and 4.67 g, but the differences between 

treatments were non-significant. The highest value was obtained from Before Flowering Stage 

100 ppm (4.67 g) and the lowest value was obtained from Flowering Stage 200 ppm doses (4.31 

g). Copur et al. (2019) observed significant increases in this trait when applied GA3. On the 

other hand, McCarty et al. (1987) reported that the application of GA3 reduces the seed cotton 

weight per boll. This case may be due to different cotton varieties used in the experiment or 

differences of climate condition.  

100 seed weight ranged between 8.65 and 9.17 g, but the differences between treatments were 

non-significant. The highest value was obtained from Flowering Stage 400 ppm (9.17 g) and 

the lowest value was obtained from Flowering Stage 100 ppm doses (8.65 g). It was determined 

that gibberellic acid applications did not cause a significant difference in the value of 100 seed 
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weight. Similar findings were reported by Naghashzadeh et al. (2009), who detected in maize 

plant. 

The statistical analysis indicated that no significant differences between treatments for ginning 

percentage. Ginning percentage ranged from 41.50 to 43.75%. The highest value was obtained 

from Before Flowering Stage 400 ppm doses (43.75%) and the lowest value was obtained from 

Flowering Stage 200 ppm doses (41.50%). Similar findings were also reported by Ozdemir 

(1991) who applied different plant growth regulators and reported that the gibberellic acid did 

not affect the ginning outturn. 

The statistical analysis indicated that no significant differences between treatments for first 

picking percentage. Value ranged from 87.60 to 93.02%. The highest value was obtained from 

Flowering Stage 200 ppm doses (93.02%) and the lowest value was obtained from Before 

Flowering Stage 100 ppm doses (87.60%). The results of the study showed that gibberellic acid 

did not affect the first picking percentage.   

 

Table 3. Effect of GA3 on boll weight, seed cotton weight, 100 seed weight, ginning percentage and 

first picking percentage 

Treatment 

Boll Weight 

(g) 

 

 

Seed Cotton 

Weight (g) 

 

100 seed 

weight (g) 

 

Ginning 

Percentage 

(%) 

 

First Picking 

Percentage 

(%) 

 

Seed 

Number in 

Boll 

(number 

plant-1) 

1. Control 6.07 4.54 8.80 43.25 89.95 28.18 

2. Before Flowering Stage 100 ppm 6.20 4.67 9.14 42.50 87.60 26.87 

3. Before Flowering Stage 200 ppm 5.95 4.54 8.80 43.00 92.52 28.61 

4. Before Flowering Stage 400 ppm 5.81 4.38 8.85 43.75 92.86 25.45 

5. Flowering Stage 100 ppm 5.85 4.40 8.65 42.50 89.60 27.70 

6. Flowering Stage 200 ppm 5.72 4.31 9.09 41.50 93.02 25.83 

7. Flowering Stage 400 ppm 5.94 4.55 9.17 42.50 89.92 26.80 

Mean 5.93 4.48 8.92 42.71 90.78 27.06 

CV (%) 5.92 5.58 9.96 2.50 4.50 6.94 

LSD (0.05) ns ns ns ns ns ns 

 

Seed number in the boll varied between 25.45 and 28.61 number plant-1, but the differences 

between treatments were non-significant. The highest value was obtained from Before 

Flowering Stage at 200 ppm dose (28.61) and the lowest value was obtained from Before 

Flowering Stage at 400 ppm doses (25.45). 

In the research, it is seen that from the Table 4, gibberellic acid applications do not have a 

significant effect on fiber quality traits. Zhang et al. (2007), reported that gibberellic acid 

application improved fiber fineness, fiber strength and maturation due to the increase in indole 

acetic acid (IAA) and ABA content during fiber development. Copur et al. (2019), revealed that 

significant effect on fiber fineness. Seagull et al. (2007) support the results of the research 

stating that gibberellic acid plays an important regulatory role during the development of cotton 

1584



 

 

fibers, causes elongation of the fibers by affecting both cell expansion properties and secondary 

wall synthesis, but they did not observe a difference in fiber diameter. Previous studies have 

shown that exogenous application of GA significantly promotes cotton fiber elongation (Xiao 

et al. 2019). 

Table 4. Effect of GA3 on fiber quality properties 

Treatment Mic. 

Fiber 

Length 

(mm) 

Fiber 

Strength 

(g tex-1) 

Fiber 

Elong. 

(%) 

Short 

Fiber 

Index 

Yellowness 

(+b) 

Reflec. 

(Rd) 
SCI 

1. Control 5.09 27.88 31.65 6.25 6.12 8.12 77.85 139.00 

2. Before Flowering Stage 100 ppm 5.00 27.38 31.17 6.07 7.72 8.30 77.97 130.75 

3. Before Flowering Stage 200 ppm 5.12 28.43 32.15 6.10 6.77 8.45 78.12 138.50 

4. Before Flowering Stage 400 ppm 5.29 27.34 32.22 6.30 6.40 8.35 78.17 136.00 

5. Flowering Stage 100 ppm  5.23 27.85 31.72 6.10 6.50 8.30 78.57 136.50 

6. Flowering Stage 200 ppm 5.07 27.42 29.77 6.42 6.72 8.10 77.60 130.50 

7. Flowering Stage 400 ppm 4.93 27.87 32.97 6.20 5,70 8.15 78.52 148.25 

Mean 5.10 27.74 31.66 6.20 6.56 8.25 78.11 137.07 

CV (%) 5.60 2.29 5.36 4.75 13.37 3.43 1.09 7.04 

LSD (0.05) ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

CONCLUSION  

The findings obtained from the study showed that gibberellic acid applications did not have a 

significant effect on the investigated properties. Although gibberellic acid did not have a 

statistically significant effect on the trait examined in the study, in term of seed cotton yield, 

fiber yield, plant height, number of monopodial branches, number of sympodial branches, 

height/node ratio, number of bolls, boll weight, seed cotton weight, 100 seed weight highest 

values were obtained from the gibberellic acid application at the before flowering period with 

100 ppm doses. The fact that the applications were applied once during the plant development 

period in the study showed that it was not sufficient to determine the effect of the plant growth 

regulator. It also shows that it would not be appropriate to generalize the results obtained 

because the research was carried out using only one cotton variety and for one year. As a matter 

of fact, literature findings indicate that different cotton varieties may respond differently to plant 

growth regulators. It is understood that more research is needed to reach a more definite 

conclusion on this issue. The studies should be carried out using more than one variety and for 

at least two years, and that GA3 applications should be applied in two or three stages of the 

plant development period and compared with the control in order to obtain more reliable results. 

In addition, it is understood that the comparison of gibberellic acid, which is a plant growth 

regulator, under stress and normal conditions (especially salt and drought stress) should also be 

studied. 
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ÖZET 

Modern yoğun tarım teknolojilerinin kullanımı diğer ürünlerde olduğu gibi tarla bitkilerinde de 

olumlu yönde bir ilerleme sağlamıştır, ancak buna paralel olarak insan sağlığını tehlikeye atan 

çevre kirliliği, artan dünya nüfusu için gıda güvenliğini tehdit eden olgular gibi birçok sorunun 

ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bu nedenle, artan dünya nüfusu tarafından talep edilen 

bitkisel üretimin çevre yönüyle güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için 

sürdürülebilir tarımsal üretim yapılması gereken başlıca görevlerden biridir. Biyogübreler 

sürdürülebilir tarımsal üretim ve organik tarım uygulamalarında tüketici tercihleri ve kaliteli 

ürün üretimini karşılamak için anahtar kaynaklardan biridir. Biyogübreler, azot fiksasyonu, 

fosfor ve potasyum çözünürlüğü ve bitki büyüme hormonlarının üretimi yoluyla tarla bitkilerine 

yeterli besin teminini artıran, bitkilerin optimum büyümesini ve gelişmesini sağlayan ve 

nihayetinde daha yüksek tarımsal üretimi ve üretkenliğini kolaylaştıran canlı 

mikroorganizmalardır. Sürdürülebilir tarımın temel bileşenleri olan biyogübreler, uzun vadeli 

toprak verimliliğinin ve bitki üretiminin sürdürülebilirliğinin korunmasında hayati öneme 

sahiptir. Modern tarımsal üretim sistemi, ekosisteme zarar vermeden kapsayıcı ve sürdürülebilir 

tarım gelişimi için biyogübrelerin ve güçlü kaynakların yaygın kullanımına gereksinim duyar. 

Bu çalışmada biyogübre olarak kullanılan mikroorganizmalar ve biyo gübrelerin avantaj ve 

dezavantajları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyogübre, azot bağlayıcı bakteri, fosfat çözücü bakteri 
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THE EFFECT OF BIOFERTILIZERS ON FIELD CROPS 

 

 

ABSTRACT 

Using modern farming technologies not only positively affects field crops but also effects the 

other agricultural products, but parallel with this situation it caused problems such as 

environmental pollution and food safety. The world population is increasing day by day. 

Therefore, for meeting the food production demand of human being and environmentally safe 

and cost effective food production the sustainable agriculture is one of the most important issue. 

Biofertilizers are one of the key resources to meet consumer preferences and quality product 

production in sustainable agricultural production and organic farming practices. Biofertilizers 

are live microorganisms that increase the adequate supply of nutrients to field crops through 

nitrogen fixation, phosphorus and potassium solubility, and production of plant growth 

“hormones, ensuring optimum growth and development of plants, and ultimately facilitating 

higher agricultural production and productivity. Biofertilezers as basic component of 

sustainable agriculture has an important role for saving the soil productivity and field crops 

productions. Modern farming systems and technologies need to use biofertilizers for not being 

hazardous to ecosystem and improving sustainable agricultural practices. In this study 

microorganisms using as biofertilizers and their advantage and disadvantages have been 

discussed.   

Key word: Biofertilizers, nitrogen fixing bacteria, phosphorous solubilizing bacteria  

 

  

1589



 

 

INTRODUCTION 

Biofertilizers are best defined as biologically active products or microbial inoculants viz., 

formulations containing one or more beneficial bacteria or fungal strains in easy to use and 

economical carrier materials which add, conserve and mobilize crop nutrients in the soil. In 

other words, biofertilizer is a substance which contains living microorganisms which when 

applied to seed, plant surfaces, or soil colonizes the rhizospehere or the interior of the plant and 

promotes growth by increasing the availability of primary nutrients to the host plant (Mazid et 

al., 2011a). Moreover, Biofertilizers, more commonly known as microbial inoculants, are 

artificially multiplied cultures of certain soil organisms that can improve soil fertility and crop 

productivity. Although the benefits of legumes in improving soil fertility was known since 

ancient times and their role in biological N-fixation was discovered more than 100 years ago, 

commercial exploitation of such biological processes is of most interest and practice. Latent 

cells of efficient strains of nitrogen fixing, phosphate solubilizing or cellulolytic micro-

organisms are used for application to seed, soil or composting areas with the objective to 

increase the number of such micro-organisms and accelerate those microbial processes which 

augment the availability of nutrients that can be easily assimilated by plants (Mazid et al., 

2011b). Biofertilizers play a very significant role in improving soil fertility by fixing 

atmospheric N, both, in association with plant roots and without it, solubilise insoluble soil 

phosphates and produces plant growth substances in the soil. Biofertilizers are the preparations 

containing cells of microorganisms which may be N fixers, P solubilizers, S- oxidisers or 

organic matter decomposers. In short, they are called as bio inoculants which on supply to plants 

improve their growth and yield (Khan et al., 2011a). In modern agriculture, due to heavy usage 

of chemical fertilizers and harmful pesticides on the crops, sustainability of the agriculture 

systems collapsed, cost of cultivation soared at a high rate, income of farmers stagnated and 

food security and safety became a daunting challenge. Indiscriminate and imbalanced use of 

chemical fertilizers, especially urea, along with chemical pesticides and unavailability of 

organic manures has led to considerable reduction in soil health (Mazid and Khan, 2014). 

Therefore these problem can be tackled by use of biofertilizers and biopesticides, which are 

natural, beneficial, ecologically and user-friendly. The biofertilizers provide nutrient to the 

plants, control soilborne diseases, and maintain soil structure. 

To overcome the ecological problem resulting from the loss of plant nutrients and to increase 

crop yields in the absence of resources for obtaining costly fertilizers, microscopic organisms 

that allow more efficient nutrient use or increase nutrient availability can provide sustainable 

solutions for present and future agricultural practices. 
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The Advantages of Biofertilizers 

Promote plant growth, then increase crop yield and quality. 

Replace chemical nitrogen and phosphorus to plant. 

Energize the soil biologically. 

Reconstruct natural soil fertility and improve soil properties. 

Biofertilizers protect the plant from some soil borne disease. 

Eco-friendly (friendly with nature). 

Non pollutant for ecological system, (water and soil). 

More cost effective than normal fertilizers and therefore cheaper. 

Biofertilizers do not destroy another microorganisms and insects in ecosystem. 

Clasification of Biofertilizers 

 

 

 

 

TYPES OF BIOFERTILIZERS 

Nitrogen fixing bacteria as microbial biofertilizers: 

Rhizobium (Family: Rhizobiaceae) 

Biofertilizers, particularly Rhizobium, could be a bridge between removals and additions to soil 

nutrients where farmers can scarcely afford costly inputs and that too in a risky environment. 

N fixation on land amounts to 135 million metric tons per annum average. In recent years use 

of Rhizobium culture has been routinely recommended as an input in pulse cultivation. 
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Rhizobium has the ability to fix atmospheric N- in symbiotic association with legumes and 

certain non legumes like, Parasponia (Saikia and Jain, 2007). The process of converting 

atmospheric nitrogen into ammonia by the diazotrophic microbes is known as biological 

nitrogen fixation (BNF). BNF allows the replenishment of total nitrogen content and the fixed 

nitrogen regulates the crop growth and yield. Chemical fertilizers cause increased nitrogen 

oxide emission, water eutrophication and soil acidification. Whereas, biologically fixed 

nitrogen is sustainable and is less available for leaching and volatilization. Nitrogen fixation is 

more or less limited to bacteria and archaea, which forms a large portion of diazotrophic 

organisms. Nitrogen-fixing groups include green sulphur bacteria, firmibacteria, 

actinomycetes, cyanobacteria and all subdivisions of the proteobacteria. However, only 

methanogens are able to fix nitrogen among archaea (Kumar et al. 2022).  

Biological N fixation (BNF) occurs in the free living states, in association or in symbiosis with 

plants. From an ecological point of view, the most important N fixing systems are the symbiotic 

associations. Rhizobium-a symbiotic Biofertilizers can be used for legumes crop and trees (e.g., 

leucerna) and is a crop specific inoculant, for example, Rhizobium trifoli for berseem; 

Rhizobium melilotti for leucerne, Rhizobium phaseoli for green gram, black gram, Rhizobium 

japonicum for soybean; Rhizobium leguminoserum for pea, lentil; Rhizobium lupini for 

chickpea. These inoculants are known for their ability to fix atmospheric N- in symbiotic 

association with plants forming nodules in roots (stem nodules in sesabaniamrostrata). 

Rhizobium is however limited by their specificity and only certain legumes are benefited by 

this symbiosis (Mazid and Khan, 2014). 

Azotobacter (Family: Azotobacteriaceae) 

Azotobacter is one of the prime members among free-living diazotrophic bacteria. Different 

Azotobacter strains have been isolated from neutral to alkaline soil and usually found in the 

rhizosphere of various non-legume crops including cotton, wheat, rice and vegetables. Arable 

cultivated soil is chiefly inhabited by Azotobacter chroococcum along with Azotobacter 

insignis, A. beijerinckii, A. macrocytogens and A. vinelandii, which potentially fixes up to 2–

18 mg N/g of carbon used in culture medium. Some of the Azotobacter strains have been found 

to act as potential biocontrol agent and also reported to excrete bioactive compounds like 

phytohormones, which promotes mineral uptake by enhancing the root growth. Azotobacter 

vinelendii secretes azotobactin siderophore under iron deficiency (Kumar et al. 2022). 

The Azotobacter colonizing the roots not only remains on the root surface but also a sizable 

proportion of it penetrates into the root tissues and lives in harmony with the plants, belongs to 

family Azotobacteriaceae, aerobic, free living, and heterotrophic in nature. Azotobacters are 
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present in neutral or alkaline soils and A. chroococcum is the most commonly occurring species 

in arable soils. A. vinelandii, A. beijerinckii, A. insignis and A. macrocytogenes are other 

reported species. The occurrence of this organism has been reported from the rhizosphere of a 

number of crop plants such as rice (Oryza sativa L.), maize (Zea mays L.), sugarcane 

(Saccharum officinarum L.), bajra (Pennisetum glaucum L.), vegetables and plantation crops 

(Mazid et al., 2011e). 

Azospirillium (Family: Spirillaceae) 

 Azospirillum is usually applied as biofertilizer on wetlands in many countries. Azospirillum 

species associates with plant roots and synthesize various compounds involved in plant growth 

promotion, for instance IAA, gibberellins and cytokinin. At present, around 17 diverse species 

of Azospirillum have been characterized, although Azospirillum brasilense and Azospirillum 

lipoferum are the most studied ones. Azospirillum alone fixes nitrogen upto 20–40 Kg/ha/year 

in non-legumes. Azospirillum species change the root morphology for the increased plant 

nutrient efficiency and it furthers supports plants under stress conditions by modulating osmosis 

and elasticity of cell wall. Double inoculation of Rhizobium species with Azospirillum and/or 

other PGPR strains significantly improved nodule number, nitrogen fixation, plant biomass and 

total nitrogen contents of several legumes in contrast with single inoculation with Rhizobium 

alone or uninoculated plants (Kumar et al. 2022). It is also Bacillus polymixa. When applied to 

rhizosphere it fixes atmospheric N (free living state) and makes it available to crop plants. This 

is also N-fixing microorganism, beneficial for nonleguminous plants, belongs to family 

Spirilaceae, heterotrophic and associative in nature. In addition to their N fixing ability of about 

20-40 kg/ha, they also produce growth regulating substances.   

Phosphate Solubilizing Microorganisms  

Phosphorous is a vital macronutrient required for the growth and development of a plant 

(Bamagoos et al., 2021). Soil harbours a fair volume of phosphorous amounting to a range of 

400–1200 mg/Kg of the soil. But the concentration of soluble or inorganic available phosphorus 

i.e., orthophosphate is very low, hence low availability of phosphorous in the soil results in 

reduction of the crop yield (Miller et al., 2010; Wang et al., 2017). Usually, phosphorous exists 

in the form of tricalcium, dicalcium phosphate and minerals. The process of solubilization and 

mineralization in soil i.e., conversion of organic form of phosphate into inorganic form is 

carried out by phosphate-solubilizing bacteria (Oteino et al., 2015; Tandon et al., 2020) 

K-Solubilizing Bacteria 

PGPRs present in the soil and rhizosphere convert the potassium present in insoluble form into 

soluble form. Some of the potassium-solubilizing microbes (KSMs) are Acidothiobacillus, 
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Enterobacter hormaechei, Paenibacillus sp., Aminobacter, Pseudomonas, Paenibacillus 

glucanolyticus, Sphingomonas, Aminobacter, Bacillus circulans, Burkholderia, and 

Acidothiobacillus ferrooxidans. Organic acid secreted by microorganisms’ leads to dissolution 

of potassium, therefore KSMs application may be a promising strategy for improving crop 

productivity. Inoculation studies of potassium-solubilizing bacteria showed increased 

germination percentage, seedling vigour, uptake of nutrients, growth and yield of plant on the 

application of KSMs. Plant growth-promoting effects have been demonstrated by inoculation 

of potassium-solubilizing microbes in various crops including pepper, cucumber, wheat, cotton, 

rape and Sudan grass (Kumar et al., 2022). 

Zinc solubilizing microbes 

Among micronutrients, zinc deficiency is the most widespread nutrient deficiency (Hafeez et 

al., 2013). Deficiency of zinc (Zn) imparts negative effects not only to plants but also to human 

health. Deficiency of zinc is ranked at 5th position in terms of human-related death in under 

developed countries. Although the zinc requirement of a plant can be met by the chemical 

fertilizers (Reyes and Brinkman, 1989), but these agrochemicals pose a threat to the 

environment. The alternative technology for providing zinc to the plant is to inoculate the crop 

with the zinc-solubilizing microorganisms. A major portion of zinc available to plant is 

provided by the microbial activity (Sindhu et al., 2019a). Microbes produce organic acids, 

which cause decline in pH and these organic acids act on zinc complexes in soil, thus cause 

sequestering the zinc cation. Zinc solubilization may involve production of chelated ligands, 

siderophore (Saravanan et al., 2011) and redox system present on cell membrane (Wakatsuki, 

1995; Chang et al., 2005). Prominent zinc-solubilizing microbes are Pseudomonas sp., 

Rhizobium spp., Bacillus aryabhattai, Thiobacillus thioxidans and Azospirillum sp. (Ijaz et al., 

2019). Naseer et al. (2020) characterized bacterial isolates having the ability to solubilize 

indigenous zinc oxide along with multifarious plant growth promoting traits.  

Plant growth promoting rhizobacteria 

PGPR includes bacteria, which are free living in nature and obtained from the rhizosphere 

having the capability to produce and secrete metabolites, which promote plant growth after 

colonizing their roots (Beneduzi et al., 2012). Members from various genera like 

Agrobacterium, Arthrobacter, Alcaligenes, Azotobacter, Acinetobacter, Actinoplanes, Bacillus, 

Frankia, Pseudomonas, Rhizobium, Micrococcus, Streptomyces, Xanthomonas, Enterobacter, 

Cellulomonas, Serratia, Flavobacterium, Thiobacillus etc. are included in PGPR ( Kumar et 

al., 2021). 
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It is reported that co-inoculation of fields with Azospirillum sp., P-solubilising bacteria and 

methylotrops significantly enhances root and shoot growth, fibre yield, and, to some extent, 

fibre quality when used in combination with fertilizers (Dhale et al., 2021). It was concluded 

that producing bacterium Azotobacter chroococcum, particulary when co-inoculated with 

arbuscular mycorhizal fungi, improved seed germination, seedling development, plant height, 

boll number and boll weight, when applied as seed treatment (Paul et al., 2011). 

Schoina et al. (2011) observed that under greenhouse conditions the antagonistic bacterium 

Paenibacillus alvei strain K-165 inhibited Thielaviopsis basicola growth through antibiosis and 

reduced significantly root discoloration and hypocotyl lesions on cotton seedlings compared to 

the control treatment. The analysis has shown that a cotton seed dressing treatment with K-165 

was the most effective in reducing disease symptoms and increasing plant height and fresh 

weight. Haw et al. (2012) showed that strain Bacillus velezensis CAU B946 isolated from rice 

rhizosphere can produce antibiotics such as lipopeptides, polyketides (PKS), bacilysin, which 

act as fungicides to control diseases such as tobacco black shank, rice sheath blight, cotton 

Fusarium wilt, cotton Verticillium wilt and wheat scab. Wu et al. (2012) suggested that IIA and 

ACC deaminase production by the rhizobium Raoultella planticola as well as enhanced uptake 

of N, P and other nutrients can be regarded as mechanisms for the increased germination rate, 

height and weight in cotton seedlings observed under salinity stress. Mansoori et al. (2013) 

concluded that the pathogenic fungus Verticillium dahlia causes Verticillium wilt, one of the 

most important cotton diseases, P. fluorescens and Bacillus spp. strains reduce its incidence 

applied to cotton seeds before planting in V. dahlia inoculated soil. Yang et al. (2013) 

antagonistic bacteria Paenibacillus xylanilyticus YUPP-1, Paenibacillus polymyxa YUPP-8 

and Bacillus subtilis YUPP-2 were isolated from cotton in the seedling, squaring and boll-

setting stages, respectively. The isolation process has been conducted that way because the 

subject antagonistic bacteria reach their highest population through the latter three stages of 

growth. These results indicated that the multiple strains of endophytic bacteria can control and 

suppress Verticillium wilt and soil-borne diseases. Yasmin et al. (2013), revealed that under 

reduced fertilizer conditions, cottonseed inoculated with combined microbial fertilizer which 

contains Bacillus fusiformis S10 and Pseudomonas aeruginosa Z5 which isolated from cotton 

in Pakistan. The results showed that the cotton yield improved by these two bacteria. Bacillus 

subtilis strain NCD-2 is found to be strongly antagonistic toward phytopathogenic fungi. 

Further, NCD-2 functions as an excellent biocontrol agent for cotton soil-borne diseases. This 

study indicated that fungycin-type lipopeptides are the major antifungal active compounds 

produced by Bacillus subtilis NCD-2. These compounds play a main role in restricting the 
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population of Rhizoctonia solani in the cotton rhizosphere and in suppressing cotton dumping-

off disease Guo et al. (2014). The solubilisation of silica by fungi and bacteria is considered as 

source of supply for several crops such as cotton, wheat, potato and tomatoes Meena et al. 

(2014). Strains of Klebseilla oxytoca have been used as encapsulated bacteria to promote 

growth and colonization in pot experiments. The results demonstrate that, under salinity stress 

the encapsulated treatment increased germination rate by 8.34%, whereas the treatment of 

cottonseed by unencapsulated bacteria (free bacteria) increased the germination rate by 15.40%. 

Although, under the encapsulated bacterial inoculation the physiological parameters (soluble 

sugar, chlorophyll a, malondialdehyde, and proline) of cotton were better than that under 

uncapsulated bacterial treatments. Therefore, encapsulated bacterial treatment was determined 

to be more potential having positive effects on cotton seedlings as it reduced the superoxide 

(SOD), peroxidase (POD), and catalase (CAT) activity on seedlings under salt stress Wu et al. 

(2014). Egamberdieva et al. (2015), revealed two bacterial strains Pseudomonas chlororaphis 

R5 and Pseudomonas putida R4 applied to cotton in saline soils, were able to suppress abiotic 

stress case change in concentration of phytohormones level in plant. These great potential 

strains were further able to produce and regulate (IAA) in the plant and they reduced the cotton 

root rot which is caused by Fusarium Solani. Experimental treatments have been conducted 

comprising three drip irrigation levels designated as 1.0 ETc (full irrigation as control), 0.8 ETc 

and 0.6 ETc (regular deficit irrigation) which receive 80% and 60% of the 1.0 ETc irrigation, 

were kept in main plot. A mixture of PSB inoculation and Cycocel spray were included as good 

management practices (GMP) in sub-plots. Furrow irrigation treatment was kept as absolute 

control. The results revealed that deficit irrigation at 0.8 ETc along with PSB inoculation and 

Cycocel spray should be considered as useful tool for water saving and higher yield in arid and 

semi-arid regions where irrigation water supplies are limited Rao et al. (2016). Romero et al. 

(2017), shows that both strains Azotobacter chroococcum AC1 and AC2 are capable of 

producing indole component, fixing nitrogen, synthesizing hydrolytic enzymes and solubilizing 

phosphorus in cotton. 

Babaei et al. (2017) carried out a study in order to evaluate the effects of nano Zn-Fe oxide and 

bio fertilizer on physiological traits, antioxidant activity and yield of wheat under salinity stress. 

Treatments were included salinity in three levels (no-salt, salinity 25 and 50 mM NaCl), four 

bio fertilizers levels (no bio fertilizer, seed inoculation by Azotobacter, Azosperilium, 

Pseudomonas) and nano oxide (without nano, application of nano Zn oxide, nano Fe oxide and 

nano Fe-Zn oxide 1.5 g/lit). Salinity stress decreased the chlorophyll-a, chlorophyll-b, total 

chlorophyll, photochemical efficiency of PSII and yield of wheat, whereas electrical 
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conductivity, soluble sugars, proline content, and the activities of Catalase (CAT), Peroxidase 

(POD) and Polyphenol Oxidase (PPO) enzymes increased. Similar results were observed in 

CAT, POD and PPO activities due to inoculation by bio fertilizers and nano oxide. Maximum 

of soluble sugars and proline content were observed in the highest salinity level and application 

of Pseudomonas. Application of nano Zn-Fe oxide increased about 17.40% from grain yield in 

comparison with no application of nano oxide in the highest salinity level. Generally, it was 

conducted that bio fertilizer and nano oxide can be used as a proper tool for increasing wheat 

yield under salinity condition. 

Saeidi et al. (2018) carried out two field experiments to evaluate the effects of fertility and 

cropping systems on quality of safflower in 2015 and 2016. Treatments included nutrient levels 

(100% chemical fertilizers, 60% and 30% chemical + biological fertilizers and no fertilizer) and 

safflower and faba bean sole cropping, intercropping systems of them with ratios of 1:1 and 

2:1. Results revealed that the integrated use of chemical and biofertilizers in intercropped plants 

caused to increasing yield components of safflower for both years. They reported that 

intercropping (safflower / faba bean) with integrated use of the reduced chemical and biological 

fertilizers, improved growth and quality of safflower.  

Yao et al. (2018) in their study conducted a research to determine the efficacy of partially 

substituting Azolla biofertilizer for synthetic N fertilizer to improve N use efficiency (NUE), 

reduce N loss and enhance rice yield in the currently highly fertilized rice cropping systems of 

China. Therefore, a 3-year field experiment was conducted with five treatments: CK (control 

without urea), FN (farmers’ N practice), FNA (the farmers’ N combined with Azolla 

biofertilizer), RN (reducing farmers’ N by 25%) and RNA (substituting Azolla biofertilizer for 

25% farmers’ N). The NUE, ammonia (NH3) volatilization, rice yield and net economic benefit 

(the difference between the value of the harvest grain and the costs of fertilizer and Azolla 

inputs) were assessed. As a result, the RNA and FNA treatments achieved higher rice yield by 

8% and 14% over FN, respectively, but they attained similar and higher net economic benefit 

over FN for the 3 years. Therefore, substituting Azolla biofertilizer for 25% of urea-N provides 

a financially attractive option for farmers to substantially improve NUE and yield and 

effectively reduce N loss in intensive rice cropping systems. 

 Sun et al. (2020) in their study investigated the effect of biofertilizer containing Bacillus 

subtilis on nitrogen loss in agricultural soil. Compared with the application of urea alone, the 

strategy of substituting 50% urea with biofertilizer reduced the nitrogen loss from farmland soil 

by 54%. Moreover, they indicated that this strategy also increased nitrogen use efficiency by 

11.2% and achieved a 5.0% increase in crop yield. In conclusion, the biofertilizer regulated the 
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microbial nitrogen transformation process in soil and reduced nitrogen loss from 

agroecosystems. 

Cortivo et al. (2020) in their study in order to reduce chemical fertilization and improve the 

sustainability of common wheat (Triticum aestivum L.) cultivation, maintaining at the same 

time high production and quality standards, they investigated the effects of three commercial 

biofertilizers on rhizosphere bacterial biomass, biodiversity and enzymatic activity, and on 

plant growth and grain yield in a field trial. The wheat seeds were inoculated with the following 

aiding microrganisms: (i) a bacterial consortium (Azospirillum spp. + Azoarcus spp. + 

Azorhizobium spp.); and two mycorrhizal fungal-bacterial consortia, viz. (ii) Rhizophagus 

irregularis + Azotobacter vinelandii, and (iii) R. irregularis + Bacillus megaterium + Frateuria 

aurantia, and comparisons were made with noninoculated controls. They demonstrate that all 

the biofertilizers significantly enhanced plant growth and nitrogen accumulation during stem 

elongation and heading, but this was translated into only small grain yield gains (+1%–4% vs 

controls). As a result they suggested that seed-applied biofertilizers may be effectively 

exploited in sustainable wheat cultivation without altering the biodiversity of the resident 

microbiome, but attention should be paid to the composition of the microbial consortia in order 

to maximize their benefits in crop cultivation. 

Wang et al. (2021) in their study they evaluated the long-term (5 years) effects of a phosphate-

solubilizing bacterium Burkholderia cepacia ISOP5, a purple non-sulfur bacterium 

Rhodopseudomonas palustris ISP-1, and a mixed inoculation of these two bacteria (MB) on 

peanut yield, soil microbial community structure, and microbial metabolic functions in a field 

experiment. After 5 years of inoculation, total peanut yield with B. cepacia ISOP5, R. palustris 

ISP-1, and MB treatments increased by 8.1%, 12.5%, and 19.5%, respectively. They reported 

that for developing sustainable and eco-friendly agricultural practice, crop inoculation with B. 

cepacia ISOP5 and R. palustris ISP-1 would improve soil fertility, enhance microbial metabolic 

activity, and increase crop yield. 

Jerbi et al. (2022) carried a study to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) 

inoculation on a promised variety of hulless barley (Hordeum vulgare ssp. nudum L.) under 

three levels of water stress (well-watered, moderate drought and severe drought). Hulless barley 

plants were inoculated, or not, with autochthonous inoculum (AI) containing five native AMF 

species (Pacispora franciscana, Funneliformis mosseae, Funneliformis geosporum, 

Rhizophagus irregularis and Glomus tenebrosum), or commercial inoculum (CI) containing 

Glomus sp. strains. Under water stress, AMF inoculation especially, with autochthonous 

consortium has higher mycorrhizal root colonization of hulless barley by 7-fold and 23-fold in 
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comparison to the non-inoculated controls, under moderate drought and severe drought 

conditions, respectively. The results obtained here indicated that inoculation with AMF can 

enhance the water tolerance resulting in higher hulless barley grain yield and quality. Therefore, 

using AMF as biofertilizers may be important in regions suffering from lack of water in order 

to ensure sustainable agricultural systems. 

 

CONCLUSION 

In light of previous studies and what we have come to, we can conclude that the biological 

fertilizer is of great importance in increasing the growth of the field crops. Thus the use of 

biofertilizers should be increased in agriculture because it offers an attractive way to replace 

chemical fertilizers, pesticides, and supplements. It can be recommended for expanding it 

widely in agricultural production.   
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ÖZET 

Bu çalışma farklı potasyum uygulama yöntemlerinin pamukta verim, erkencilik ve lif kalite 

özellikleri üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 2018 yılında 

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çiftçi tarlasında tesadüf blokları deneme desenine göre 4 

tekrarlamalı olarak yürütülmüş ve denemede materyal olarak Beyaz Altın (BA 119) pamuk 

çeşidi ile potexan sıvı potasyum gübresi kullanılmıştır. Denemede 8 farklı uygulama (Kontrol, 

taraklanma başlangıcı, çiçeklenme başlangıcı, koza oluşturma dönemi, taraklanma başlangıcı + 

çiçeklenme başlangıcı, taraklanma başlangıcı + koza oluşturma dönemi, çiçeklenme başlangıcı 

+ koza oluşturma dönemi, taraklanma başlangıcı + çiçeklenme başlangıcı + koza oluşturma 

dönemi) yer almıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kütlü pamuk verimi, lif verimi ve 

çırçır randımanı yönünden uygulamalar arasında önemli istatistiksel farklılıklar elde edilmiştir. 

Potasyum uygulamalarının lif teknolojik özellikler üzerine etkisi incelendiğinde lif uzunluğu 

bakımından uygulamalar arasında önemli farklılıkların elde edildiği, ancak incelenen diğer 

özellikler bakımından uygulamalar arasında istatistiksel anlamda bir farklılığın oluşmadığı 

belirlenmiştir. Kütlü pamuk verimi ve lif verimi bakımından en yüksek değerler çiçeklenme 

başlangıcı döneminde potasyum uygulamasından elde edilmekle birlikte, taraklanma 

başlangıcı, taraklanma başlangıcı + çiçeklenme başlangıcı uygulamaları da çiçeklenme 

başlangıcı uygulaması ile aynı istatistiksel grupta yer almıştır. Bu veriler ışığında erken 

dönemlerde yapraktan potasyum uygulamasının kontrol uygulamasına göre kütlü pamuk verimi 

ve lif veriminde önemli derecede verim artışı sağladığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bitki Besin Maddesi, Lif Kalite Özellikleri, Pamuk, Potasyum 
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THE FFFECT OF FOLIAR POTASSIUM APPLICATION ON COTTON 

(Gossypium hirsutum L.) YIELD, QUALITY AND EARLINESS PARAMETERS 

 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effect of different potassium application methods 

on cotton yield, earliness end technological characteristics. The experiments were conducted in 

the Bismil district of Diyarbakır according to randomized complete block design (RCBD) with 

four replications during 2018 cotton growing season. Beyaz Altın (BA 119) cotton variety and 

Potexan liquit potassium fertilizer were used as material. In the research, eight different 

application methods were used at different development periods of cotton (Control; squaring; 

flowering; boll formation; squaring + flowering; squaring + boll formation; flowering + boll 

formation; squaring + flowering + boll formation). According obtained results, it was 

determined that there were significant differences between application methods in terms of seed 

cotton yield, fiber yield and ginning percentage. For fiber technological characteristics; it was 

determined that there were significant differences between application in terms of fiber length, 

while there were non-significant differences between other observed technological 

characteristics. Although the highest seed cotton yield and fiber yield obtained from potassium 

application on flowering periods, the squaring and squaring + flowering period’s application 

methods shared the same statistical groups with flowering period. In the light of this 

information, it was concluded that the seed cotton yield and fiber yield increased by using foliar 

potassium fertilizer at early development periods of cotton when comparing with that of control. 

Keywords: Cotton, Fiber Technological Characteristics, Plant Nutrition, Potassium 
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INTRODUCTION  

Cotton is a very important plant in the world's agriculture, industry and trade due to the 

versatility of the places where it is used. The rapidly growing world population and the 

increasing needs of people for consumption increase the importance of this plant, which has a 

very wide usage area. The fact that cotton seeds contain 17-24% oil has made this plant a very 

important plant in the oil industry. In our country, cotton cultivation is carried out on an area of 

432,279 ha and a total of 832,500 tons of fiber cotton is produced from these areas (Anonymous, 

2021). However, because the local cotton lint production is not sufficient to meet the ever 

increasing demands of textile industry, Turkey imports about 1.000.000 tons of cotton lint per 

year. This gap between demand and supply results in significant economic losses, and increases 

the foreign dependency of textile industry which is crucial for the socio economical 

development of the most underdeveloped regions of Turkey, i.e, South Eastern Turkey. The 

way to meet the increasing consumption and prevent fiber imports is to increase the yield of 

cotton and to prevent stress conditions that cause yield loss, while doing a sustainable 

agriculture. Potassium is an essential nutrient for normal plant growth and development, 

playing an important role in fiber development. Potassium plays an important role in plant-

water relations, growth of new tissues, photosynthesis, water balance, transport of 

carbohydrates and sugars, and activation of enzymes required in various plant metabolic events 

(Coker et al., 2009). Since cotton is known as a plant that consumes high amounts of potassium, 

potassium is one of the most important plant nutrients for cotton (Kerby and Adams, 1985). In 

addition to being the main plant nutrient element for plants, potassium maintains the osmotic 

balance and significantly affects the boll development and boll retention in the plant. Previous 

studies have also revealed that it positively affects quality characteristics. Sabino et al. (1995) 

stated that potassium applications have a significant effect on plant growth and development, 

as well as yield parameters such as seed yield, boll weight, seed weight and fiber properties in 

cotton. Harris et al. (1998) reported that potassium application significantly increased yield and 

yield parameters in cotton and had a positive and significant effect on boll and fiber properties. 

Pettigrew (1999) reported that potassium deficiency in cotton negatively affects product 

accumulation resulting from photosynthesis, which directly leads to negative yield and fiber 

quality characteristics.  

This study was carried out in Bismil district of Diyarbakır in 2018 in order to determine the 

effect of potassium application on yield, earliness and fiber quality characteristics in cotton by 

applying it in different periods. 

  

1607



 

 

MATERIAL AND METHOD 

The research was carried out in Bismil district of Diyarbakır in 2018 according to the 

randomized complete blocks design with 4 replications. BA-119 cotton variety was used as 

plant material. The aim of this study was to examine determine the effect of potassium 

application on yield, earliness and fiber quality characteristics in cotton by applying it in 

different periods. The area where the experiment was carried out was processed deeply with a 

plow in the fall and out-covered with a cultivator in the spring, and it was made suitable for 

planting by pulling the cultivator 3 times. Soil analyzes were made by taking soil samples from 

the experimental area. The results of the analysis are given in Table 1. 

Table 1. Soil characteristics of the experimental area 

Texture Value 

pH 7,8 

EC (mS/cm) 0,56 

Lime (%CaCO3) 15,47 

Organic Matter (%) 1,36 

P (kg/da) 2,27 

K (kg/da) 115,9 
 

A total of 140 kg ha-1 N and 80 kg ha-1 P2O5 were given to the experiment. During planting, 80 

kg ha-1 N and 80 kg ha-1 P2O5 20-20-0 compose fertilizer was applied to the band with a seeder, 

and the remaining 60 kg ha-1 N is in the form of 33% ammonium nitrate during the squaring 

period/before the first irrigation has been applied. In the experiment, sowing was done on May 

19, 2018 with a seeder. At the sowing, each plot was formed from 4 rows of 12 m in length. 

During sowing, the distance between rows was 0,70 m, and the distance interrows was created 

as 15 cm by thinning before sowing. In the experiment 8 different treatment was included.  

Treatments 

1. Control 

2. Squaring 

3. Flowering 

4. Boll formation period 

5. Squaring + Flowering 

6. Squaring + Boll formation period 

7. Flowering + Boll formation period 

8. Squaring + Flowering + Boll formation period 

All maintenance operations in the trial were carried out when necessary and on time. During 

the experiment, 3 times hand and 2 machine hoe were made and pest controls were made at 

regular intervals and no pesticide control was applied because it was not needed. The 
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experiment was irrigated by drip irrigation method. Irrigation was started before the flowering 

period and completed at 10% boll opening period. Harvesting operations were done manually 

and completed in two times. The first hand harvest was carried out during the 60% boll opening 

period, and the remaining cotton was collected at the second harvest. 

At harvest, two rows in the middle of the plots were harvested. The first-hand harvest was made 

on October 31, and the second harvest was made on November 15, 2018.  

Examined Agronomic Properties and Determination Methods 

Plant height, number of monopodial branches, number of fruiting branches and number of bolls 

were counted in randomly selected 10 plants from each plot. Seed cotton yield and fiber yield 

values were obtained by weighing the product obtained from each parcel and dividing the parcel 

yield by kg ha-1.  

Laboratory analyzes: Fiber analyzes were determined in the fiber quality laboratory of the GAP 

International Agricultural Research and Training Center with the help of the HVI 1000 

instrument. 

Statistical Analysis: The results obtained from the research were evaluated with the help of the 

JUMP 7.0 statistical program, and the LSD (0.05) test was used to compare the averages. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Seed cotton yield (kg ha-1):  

It can be observed that there are statistical differences at the 1% significance level between the 

applications in terms of seed cotton yield. 

It can be seen from Table 2 that the average values for the seed cotton yield vary between 

3330.40 and 4567.00 kg ha-1, depending on the applications; The general average of the 

experiment was 4038.40 kg ha-1, the highest seed cotton yield was obtained from the 

application made at the beginning of flowering, which is the third application (4567.00 kg ha-

1), followed by the applications made at the beginning of squaring + the beginning of flowering 

and the beginning of squaring, and these applications were in the same statistical group. It can 

be observed that the lowest seed cotton yield was obtained from the potassium application 

(3330.40 kg ha-1) at the beginning of squaring + flowering + boll formation, which is the 8th 

application. 

The data obtained regarding the increase in yield of potassium applications showed parallelism 

with the results obtained by Weir et al. (1986), Sabino et al (1995),  Harris et al. (1998), Temiz 

and Gencer (1999), Pettigrew (1999), Weir et al. (2001), Sardar et al. (2003), Vidal and 

Bianconi (2003), Genç (2007), Crozier and Hardy (2010), Hezhong et al. (2010), Modhvadia 
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et al. (2012), Rashid et al. (2013), Channakeshava et al. (2013), Wang et al. (2014), Zia Ul 

Hassan (2014), Kavimani et al. (2015), Coomer, (2016), Jyothi et al. (2016), Ibragimov and 

Ismayilov (2017), Ektiren and Değirmenci (2018), Tariq et al. (2018), Woolfolk et al. (2019), 

Shahzad et al. (2019). However, Inan (1994), Coker et al. (2009) reported that potassium 

application did not cause an increase in yield. This contradiction may be due to the variety used 

in the experiment, the area where the experiment was conducted, and the climate difference. 

Table 2. Average Values of Seed Cotton Yield, Fiber Yield, Days to Flowering, Days to Boll Opening 

and Plant Height 

Treatment 

Seed Cotton Yield  

(Kg ha-1) 

Fiber Yield 

(Kg ha-1) 

Days to 

Flowering 

(day) 

Days to 

Boll 

Opening 

(day) 

Plant 

Height 

(cm) 

1. Control 4129.50 bc 1672.30  bc 64.50   117.50 79.50 

2. Squaring 4399.40 ab 1777.10  ab 65.00   117.50 80.50  

3. Flowering 4567.00 a 1892.30  a 64.75   117.25 79.45 

4. Boll formation period 4046.10 bc 1654.70  bc 63.75   116.50 73.65  

5. Squaring + Flowering 4439.00 ab 1828.90  ab 64.00   117.00 74.00   

6. Squaring+ Boll formation period 3584.80 de 1491.80  cd 64.50   117.50 79.50   

7. Flowering + Boll formation period 3811.00 cd 1547.70  cd 63.25   116.00 81.35   

8. Squaring + Flowering + Boll formation  3330.40 e 1382.20  d 63.00   116.00 82.75 

Mean 4038.40 1655.90 64.09 116.90 78.83 

CV (%) 7.30 7.62 2.82   1.49 7.48 

LSD (0.05) 43.36** 18.57** ns   ns ns 

 

Fiber Yield (kg ha-1): 

It can be observed that there are statistical differences at the 1% significance level between the 

applications in terms of fiber yield. 

It can be seen from Table 2 that the average values of fiber cotton yield vary between 1382.20 

and 1892.30 kg ha-1, depending on the applications; The general average of the experiment was 

1655.90 kg ha-1, the highest fiber cotton yield was obtained from the application made at the 

beginning of flowering, which is the 3rd application (1892.30 kg ha-1), followed by the 

applications made at the beginning of squaring + flowering beginning and squaring, and these 

applications were in the same statistical group. It can be observed that the lowest fiber cotton 

yield was obtained from the potassium application (1382.20 kg ha-1) at the beginning of 

squaring + flowering + boll formation, which is the 8th application. 

The data obtained regarding the increase in yield of potassium applications showed parallelism 

with the results obtained by Weir et al. (1986), Sabino et al. (1995),  Harris et al. (1998), Temiz 

and Gencer (1999), Pettigrew (1999), Weir et al. (2001), Sardar et al. (2003), Vidal and 

Bianconi (2003), Genç (2007), Crozier and Hardy (2010), Hezhong et al. (2010), Modhvadia 

et al. (2012), Rashid et al. (2013), Channakeshava et al. (2013), Wang et al. (2014), Zia Ul 

Hassan (2014), Kavimani et al. (2015), Coomer (2016), Jyothi et al. (2016), Ibragimov and 

Ismayilov (2017), Ektiren and Değirmenci (2018), Tariq et al. (2018), Woolfolk et al. (2019), 
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Shahzad et al. (2019). However, Inan (1994), Coker et al. (2009) reported that potassium 

application did not cause an increase in yield. This contradiction may be due to the variety used 

in the experiment, the area where the experiment was conducted, and the climate difference. 

In the study no significant differences observed in terms of days to flowering, days to boll 

opening and plant height (Table 2). 

As shown in Table 3, there is no significant differences between application in terms of number 

of monopodial branches, number of sympodial branches, number of boll and first picking 

percentage. 

Ginning Percentage (%): 

It can be observed that there are statistical differences at the 5% significance level between the 

applications in terms of ginning percentage.   It can be seen from Table 3 that the average values 

for ginning percentage varied between 40.4% and 41.6% depending on the applications; The 

general average of the trial was 41.01%, the highest ginning efficiency was obtained from the 

6th application, which is at the beginning of squaring + boll formation period (41.6), followed 

by the applications made during the squaring + flowering + boll formation period and the 

beginning of flowering, and these applications were in the same statistical group. It can be 

observed that the lowest gin efficiency is obtained from the potassium application (40.4) at the 

beginning of the squaring, which is the second application. 

The data obtained regarding the increase in ginning percentage of potassium applications 

showed parallelism with the results obtained by Kavimani et al. (2015). But not coincide with 

that of Modhvadia et al. (2012), and Tariq et al. (2018) who reported non significant association 

in terms of ginning percentage. 

 

Table 3. Average Values of Number of Monopodial Branches, Number of Sympodial Branches, Boll 

Number, First Picking Percentage and Ginning Percentage 

Treatment 

Number of 

Monopodial 

Branches 

(number plant-1) 

 

Number of 

Sympodial 

Branches 

(number 

plant-1) 

Boll 

Number 

(number 

plant-1) 

First 

Picking 

Percent. 

(%) 

Ginning 

Percentage 

(%) 

1. Control 0.95 6.50 10.80 96.34 40.50  c 

2. Squaring 0.75 6.50 11.80 95.56 40.40  c 

3. Flowering 0.90 7.25 12.15 95.65 41.40  ab 

4. Boll formation period 0.85 7.05 11.65 96.57 40.90  abc 

5. Squaring + Flowering 1.10 7.35 12.05 96.30 41.20  abc 

6. Squaring+ Boll formation period 1.10 6.60 10.35 95.18 41.60  a 

7. Flowering + Boll formation period 1.55 6.55 10.30 95.98 40.60  bc 

8. Squaring + Flowering + Boll formation  1.30 7.00 9.50 95.26 41.50  a 

Mean 1.06 6.85 11.07 95.85 41.01 

CV (%) 32.76 10.46 11.67 0.74 1.47 

LSD (0.05) ns ns ns ns 0.89* 
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Fiber Length (mm): 

It can be observed that there are statistical differences at the 5% significance level between the 

applications in terms of fiber length, however no sgnificant differences observed in terms of 

fiber fineness, fiber strength, fiber elongation, fiber uniformity and short fiber index (Table 4). 

It can be seen from Table 4 that the average values for the fiber length varied between 28.02 

and 29,55 mm depending on the applications; The general average of the experiment was 28,59 

mm, the highest fiber length was obtained from the application made at the beginning of 

flowering, which is the third application (29.55 mm),  followed by the applications made at the 

control and beginning of squaring and these applications were in the same statistical group. It 

can be observed that the lowest fiber length was obtained from the potassium application (28.02 

mm) at the beginning  flowering + boll formation, which is the 7th application.    

The data obtained that potassium applications provide an increase in fiber length; Oosterhuis et 

al. (1990), Inan (1994), Sabino et al. (1995), Harris et al. (1998), Pettigrew (1999), Anaç (2010), 

Crozier and Hardy (2010), Rashid et al. (2013), Yang et al. (2016), Wenqing et al. (2019) is in 

line with the results obtained; 

 

Table 4. Average Values of Fiber Technological Properties 

Treatment 

Fiber 

Fineness 

(mic.) 

Fiber 

Length 

(mm) 

Fiber 

Strength 

(g tex-1) 

Fiber 

Elong. 

(%) 

Fiber 

Unifor. 

(%) 

Short 

Fiber 

Index 

(%) 

1. Control 4.28 29.40  ab 31.07 7.55 84.25 5,97 

2. Squaring 4.20  28.89 abc 29.57 7.37 85.25 6,07 

3. Flowering 4.21 29.55 a 30.65 7.62 85.37 5,52 

4. Boll formation period 4.32  28.24 c 30.45 7.37 84.90  5,75 

5. Squaring + Flowering 4.22  28.35  bc 30.57 7.37 85.07  5,87 

6. Squaring+ Boll formation period 4.17 28.05  c 29.87 7.60 82.85  6,02 

7. Flowering + Boll formation period 4.42 28.02  c 29.97 7.37 82.85  5,70 

8. Squaring + Flowering + Boll formation  4.02 28.73  abc 32.65 7.77 85.50  4,67 

Mean 4.23 28.59 30.60 7.50 84.50 5,69 

CV (%) 6.38 2.67 6.19 4.4 1.55 18.42 

LSD (0.05) ns 1.12* ns ns ns ns 

 

CONCLUSION 

With potassium application, seed cotton yield, fiber yield, ginning percentage and fiber length 

increased, but number of days to flowering, number of days to boll opening, plant height, 

number of monopodial branches, number of sympodial branches, number of bolls, first picking 

percentage and other fiber technological characteristics were not affected by the applications. 

According to the results obtained, with the potassium applied from the leaves at the beginning 
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of flowering, where the highest yield is obtained, 437.50 kg ha-1 more seed cotton yield 

(10.59%), and 220 kg ha-1 more fiber yield (13.15%) obtained when compared to the control. 

In the light of these data, it was concluded that the foliar potassium application in the early 

periods provided a significant increase in seed cotton yield and fiber yield compared to the 

control application, and it had a positive effect on fiber length from fiber quality 

characteristics.It was determined that the difference between potassium applications was not 

significant in terms of fiber fineness, strength, elongation, uniformity and short fiber index.  

 

SUGGESTION 

It has been determined that potassium application in cotton has significant effects on plant yield, 

ginning percentage and fiber length, it is suggested that potassium application in the pre-

blooming period is the best application and better results can be obtained with the application 

to be made in this period. 
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to germinate the seeds of Sesbania punicea (Cav.) Benth plant, which 

is used in the restoration of areas deteriorated after disasters such as fire, storm and flood. In 

the study, the effects of Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) on the germination of seeds 

in lead contaminated medium were determined. Paenarthrobacter nitroguajacolicus (KF3B), 

Bacillus zhangzhouensis (KF3A), Microbacterium oxydans (KF58C), Brevibacterium 

frigoritolerans (KF58B) and Paenibacillus xylanilyticus (KF63C) were used as bacterial 

strains. The effects of 0, 10 and 20 ppm applied lead doses together with these bacteria on the 

average germination percentage (%), germiation rate, root length (cm), lateral root number, 

stalk thickness (cm), fresh and dry weight (g) parameters determined. At the end of the study, 

the highest germination rate (60%) and germination rate (15) were found in the media not 

contaminated with lead and inoculated with KF3B when the lowest germination rate (23.33%) 

and germination rate (5.83) were in the media contaminated with 10 ppm Pb and KF63C were 

obtained. With increasing Pb dose, differences were observed in vegetative parameters 

depending on bacteria. 
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1. INTRODUCTION 

According to Bunma and Balslev (2019), the genus Sesbania contains 60-85 species of herbs, 

shrubs, and trees. Sesbania punicea is a weed in pastures in USA (Cuda et al., 1996). In Georgia 

in the USA Sesbania punicea was found to be a host of green stink bug (Chinavia Maris) that 

is a pest of cotton (Gossypium hirsutum). Its fruits were food for nymphs and adults of green 

stink bug. The nymphs of green stink bug also developed on Sesbania punicea (Tillman, 2015). 

Sesbania punicea is also planted as an ornamental in North America (Farruggia, 2009).  

In addition to all this, Sesbania punicea (Cav.) Benth. species is used in landscape restoration, 

as itis successfully used in cases such as fire and storm, changes in land use, and priority forest 

areas as an  ornamental plant (Ulibarri et al., 2002). It tolerates poor soils well and adapts easily 

to different climates. Therefore, it can also be used in damp or flooded areas (Kissmann and 

Groth, 1992).  

In the study carried out to determine the effect of PGPRs on root development with some plant 

seeds (oat, wheat, tomato, lettuce, canola), an isolate of P. putida and its mutant without ACC-

deaminase enzyme activity were applied to seeds. There was a significant increase in the length 

of the roots of the treated plants with the unmutated isolate of P. putida. It has been proven to 

increase the growth of canola plant with P. fluorescent isolate (Noel et al., 1996). 

According to Ekinci et al. (2016), germination rate, root development, yield, leaf area, 

chlorophyll rate, nitrogen rate, protein rate, hydraulic activity, drought tolerance, root and stem 

weight gain, delay of aging in leaves and resistance to some diseases are realized with PGPR 

applications. 

It is known that root bacteria, which stimulate plant growth, fix nitrogen, break down phosphate 

and heavy metals, produce hormones, stimulate water intake and mineral uptake, contribute to 

root development, increase enzyme activation in the plant and promote plant growth 

(Dejordjevic et al., 1987; Ferreira et al., 1987). 

Excessive use of chemical fertilizers and pesticides causes deterioration in soil health, 

environmental pollution, and the formation of pathogen and pest populations (Bøckman, 1997; 

Saber, 2001). Sustainability in agriculture cannot be achieved because the amount of use of 

inorganic fertilizers has reached levels that cannot be tolerated by ecosystems anymore. Due to 

the chemicals used, there are many toxic and dangerous chemical substances in agricultural 

ecosystems, and these substances penetrate into plants, soil, surface and underground waters 

and foods (Saber, 2001). Therefore, alternatives are sought and studies are carried out in this 

way. 
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In this study, it was aimed to determine the effects of beneficial bacteria in growing Sesbania 

punicea plant, which is used as a repair plant in hard conditions, in medias containing lead 

metal. 

 

2. MATERIAL and METHOD 

2.1.  Surface Sterilization of Seeds 

Sesbania punicea (Cav.) Benth. seeds were collected from plants in a recreation area in Güre 

district of Balıkesir province in Turkey in August 2019. Surface sterilization of Sesbania seeds 

used in the study was done by keeping them in H2SO4 for 25 minutes. Seeds rinsed 3 times with 

distilled water were kept in 5% commercial bleachfor 5 minutes and rinsed 3 times with distilled 

water.  

2.2. Application of Lead (Pb) 

Lead concentrations (Pb(NO3)2) were prepared as 10 and 20 ppm. In addition, there is a control 

group in which no Pb was applied for comparison.  

2.3. Preparation of Bacterial Isolates 

The bacteria used in the experiment were obtained from Siirt University, Faculty of Agriculture 

and Department of Field Crops. Bacterial isolates were isolated from the Siirt ecological 

condition and their PGPB activity was detected. Paenarthrobacter nitroguajacolicus (KF3B), 

Bacillus zhangzhouensis (KF3A), Microbacterium oxydans (KF58C), Brevibacterium 

frigoritolerans (KF58B) and Paenibacillus xylanilyticus (KF63C) bacteria used were diagnosed 

with the microbial identification system (MIS) and identified as Plant Growth Promoting 

Bacteria (PGPB) activity under laboratuary conditions. These 5 bacterial strains, which were 

found to have ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) activity. 

20 g of nutrient agar was added to one liter of distilled water, adjusted to pH 7.0, and the mixture 

was sterilized by autoclave for 15 minutes at 121°C. After sterilization, the feed-lots werecooled 

to 50°C, then transferred to petri plates and allowed to solidify. The stock cultures ofthe bacteria 

were planted in nutrient agar medium with the help of the needle and incubated at 26 ± 2°C for 

24 hours (Clark, 1965).  

The nutrient broth (Merck-VM775843711) was used as the liquid feed-lot. 8 g of nutrient broth 

feed-lot was added to one liter of distilled water and pH was adjusted to 7.0. The mixture 

wassterilized by autoclave for 15 minutes at 121°C and then allowed to cool. A single colony 

was taken from the bacteria developed in nutrient agar feed-lot and was transferred to nutrient 

broth feed-lot in aseptic conditions. The bacteria transferred to the liquid feed-lot were 

incubated at 26±2°C for 24 hours and at 120 rpm in the horizontal shaker. After incubation, the 
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bacteria concentrations were turbidimetrically adjusted to ~ 108 cfu / ml. The isolates were 

transferred to Sesbania seeds for 90 minutes.  

2.4. Sowing Seeds 

Seeds contaminated with bacteria were placed on filter papers in pre-sterilized glass petridishes. 

All experiments were done in 3 replications and 10 seeds were placed in petri dishes per 

experiment. Control group seeds were irrigated with distilled water. For the seeds to be treated 

5 ml of 10 ppm and 20 ppm with Pb solutions were given to each petri dish. Pb application was 

made only once. Seeds were stored in a completely dark incubator at a temperature of 24±2°C. 

The number of germinated seeds was observed for 30 days, every day, based on the emergence 

of the radicle from the testa, starting from the day after wetting the seeds.  

2.5.  Examined Properties 

As germination parameters: Germination percentage (%) and germination time were 

determined. 

GP= GSN / TSN ×100 GP  

GP= Germination percentage (%) 

GSN = Number of germinated seeds 

TSN = Total number of seeds placed in petri dishes (Gosh et al., 2014) 

Average germination rate (AGR): 

AGR= Σ Dn / Σn In the formula, D= days counted from the beginning of the test, n = number 

of seeds germinated on day D (Ellis and Roberts, 1981; Sivritepe, 2012) 

Calculations within 30 days; Based on 5-10-15-20-25 and 30th days. 

As vegetative measurements:  

Root samples and seedlings were scanned in colored scale at 600 dpi resolution using a portable 

scanner (ISCAN, handheld scanner) according to Ceritoglu et al. (2020). Sample images were 

analyzed using ImageJ image analysis software (Schneideret al ., 2012). All traits were 

measured manually for high precision. These parameters are determined as germination 

percentage (%), germination rate, root length (cm), lateral root number, stalk thickness (cm), 

fresh and dry weight (g). 

2.6.  Statistical Analysis 

The study was conducted in Siirt University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops 

Tissue Culture Laboratory under sterile conditions with 3 replications according to randomized 

lots test pattern. The obtained data were analyzed by JMP statistical software.  
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3. RESULTS and DISCUSSIONS 

The effects of bacterial inoculations on root length, shoot length, plant fresh weight, 

germination percentage and germination rate parameters of Sesbania punicea seeds were found 

to be statistically insignificant. On the other hand, the averages of lateral root number, shoot 

thickness and plantlet dry weight were found to be statistically significant at the 0.05 level. 

While the highest shoot length and lateral root number values were obtained from B1 bacteria, 

the highest root length and shoot thickness values were obtained from B3 bacteria. The highest 

plantlet wet weight value was found in KF63C bacteria inoculation. 

B5 bacteria caused the highest values in germination rate and speed and plantlet fresh weight. 

While the highest germination rate of 45% was achieved, germination took longer than other 

inoculations with a germination rate of 11.38. It is seen that B2 bacteria have more average 

values in the examined parameters. Considering the lead dose applications, the difference 

between the values obtained in terms of plantlet dry weight, germination rate and speed was not 

statistically significant, but when considered in terms of other parameters, it was significant 

(p0,05). 

As a result of lead 0 application, the highest germination was determined with 46.66%. 

However, the germination rate was slower than the lead applications (11,66). The highest root 

length and shoot thickness were also obtained in P0 application. While P2 dose gave the lowest 

germination percentage (33.33%), it also provided the fastest germination with 8.33 by causing 

the lowest germination rate. In the parameters other than these, the highest and lowest values 

were generally determined in P1 dose applications. 
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Table 1. Effects of Bacteria and Lead Applications on Germination and Some Early Growth 

Parameters of Sesbania punicea Seeds 
 

Applications 

 

Root 

Length 

(cm) 

 

Shoot  

Length 

(cm) 

 

Lateral  

Root  

Number 

 

 

Shoot 

Thickness 

(cm) 

 

Fresh 

Weight  

(g) 

 

Dry  

Weight 

(g) 

 

Germination 

Percent 

(%) 

 

Germination 

Rate 

 

 

 

 

Bacteria 

Strains 

B1 

(KF58B) 

7,29 11,13 

 

6,33 A 0,19 A 0,35 0,01 B 38,88 9,72 

B2 

(KF58C) 

6,91 10,62 

 

4,88 AB 0,21 A 0,35 0,02 AB 42,22 10,55 

B3 (KF3B) 7,32 10,02 

 

4,88 AB 0,22 A 0,36 0,01 AB 42,22 10,55 

B4 

(KF63C) 

7,01 8,60 

 

4,77 AB 0,14 B 0,38 0,03 AB  31,11 7,77 

B5 (KF3A) 6,51 9,27 3,44 B 0,12 B 0,32 0,04 A 45,55 11,38 

P value NS NS p0,05 p0,05 NS p0,05 NS NS 

 

Lead 

Pb0 8,57 A 6,62 B 3,26 B 0,22 A 0,31 B 0,02 46,66 11,66 

Pb1 6,03 B  12,51 A 6,53 A 0,15 B 0,41 A 0,02 33,33 8,33 

Pb2 6,42 B 10,65 A 4,80 B 0,15 B 0,35 AB 0,03 40,00 10,00 

P value p0,05 p0,05 NS p0,05 p0,05 NS NS NS 

 

 

 

 

 

 

Bacteria x 

Lead 

B1 x Pb0 11,51 A 8,54   

ABC 

6,00 ABC 0,32 A 0,36 0,01 B 46,66 AB 11,66 AB 

B1 x Pb1 4,07 C 12,75 A 7,66 AB 0,11 EF 0,36 0,01 B 30,00 AB 7,50   AB 

B1 x Pb2 6,30 BC 12,11 A 5,33 ABC 0,14 DEF 0,34 0,02 B 40,00 AB 10,00 AB 

B2 x Pb0 8,67 

ABC 

8,86   

ABC 

4,66 

ABCD 

0,26 AB 0,30 0,01 B 43,33 AB 10,83 AB 

B2 x Pb1 6,73 BC 11,94 AB 5,66 ABC 0,18 CDE 0,44 0,02 AB 40,00 AB 10,00 AB 

B2 x Pb2 5,35 BC 11,06 AB 4,33 BCD 0,18 BCDE 0,32 0,02 B 43,33 AB 10,83 AB 

B3 x Pb0 9,07 AB 7,25   

BCD 

1,66 DE 0,18 BCDE 0,27 0,01 B 60,00 A 15,00 A 

B3 x Pb1 6,20 BC 13,40 A 8,00 A 0,23 BC 0,44 0,02 B 33,33 AB 8,33   AB 

B3 x Pb2 6,68 BC 9,42   

ABC 

5,00 

ABCD 

0,25 ABC 0,38 0,02 B 33,33 AB 8,33   AB 

B4 x Pb0 7,48 

ABC 

5,06   CD 3,33 CDE 0,22 BCD 0,34 0,03 AB 40,00 AB 10,00 AB 

B4 x Pb1 6,44 BC 11,11 AB 5,66 ABC 0,11 EF 0,42 0,02 AB 23,33 B 5,83   B 

B4 x Pb2 7,12 

ABC 

9,58   

ABC 

5,33 ABC 0,09 F 0,38 0,02 AB 30,00 AB 7,50   AB 

B5 x Pb0 6,15 BC 3,40   D 0,66 E 0,14 EF 0,28 0,02 B 43,33 AB 10,83 AB 

B5 x Pb1 6,73 BC 13,33 A 5,66 ABC 0,12 EF 0,38 0,04 AB 40,00 AB 10,00 AB 

B5 x Pb2 6,64 BC 11,08 AB 4,00 CDE 0,11 EF 0,31 0,07 A 53,33 AB 13,33 AB 

P value p0,05 p0,05 p0,05 p0,05 NS p0,05 p0,05 p0,05 

B1: Brevibacterium frigoritolerans (KF58B),B2: Microbacterium oxydans (KF58C), B3: Paenarthrobacter 

nitroguajacolicus (KF3B), B4: Paenibacillus xylanilyticus (KF63C), B5: Bacillus zhangzhouensis (KF3A) 

P0: Control, P1: 10 ppm lead, P2: 20 ppm lead 
 

When lead doses and bacterial inoculations were taken together, interactions occurred and the 

difference between the values obtained in all parameters except plantlet wet weight was found 

to be statistically significant at the level of 0.05. The highest germination was determined as 

60% in seeds where B3 inoculation and P0 application were observed together. On the other 

hand, the highest germination rate was obtained from this application and germinated slower 

than the others. The lowest germination percentage and rate were found in B4xPb1 application 

and 23.33% and 5.83%, respectively. This application, with the lowest germination rate, 

resulted in the fastest germination. 

When the interactions were examined, the values increased in some parameters and decreased 

in others with the increase in lead doses due to bacterial strain inoculations (Figure 1-8). This 
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can be explained by the varying effects of bacterial strains on Sesbania germination in lead-

contaminated media. 

 

 
Figure 1. Effect of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Root Length of Sesbania. 

 

 
Figure 2. Effect of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Shoot Length of Sesbania. 
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Figure 3. Effects of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Lateral Root Number of Sesbania. 

 

 
Figure 4. Effects of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Shoot thickness of Sesbania. 

 

 
Figure 5. Effects of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Fresh Weight of Sesbania. 
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Figure 6. Effects of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Dry Weight of Sesbania. 

 

 
Figure 7. Effects of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Germination Percent of Sesbania. 

 

 
Figure 8. Effects of Bacterial Strains and Lead (Pb) Doses on Germination rate of Sesbania. 
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In the study with Sesbania cannabina, no significant effect on germination or root length was 

observed under low chromium (Cr) concentrations between 0 and 50 ppm. It was observed that 

98-100% of the seeds germinated under high Cr concentrations, but the root length decreased 

to half that of the controls in applications with a Cr above 500 ppm, and even stopped at 

concentrations above 1000 ppm. At the end of the study, it was concluded that Sesbania 

cannabina plants tolerate chromium well and can germinate and grow up to 500 ppm 

concentration (Ibne Kamal et al., 2020). 

It has been reported that Sesbania drummondii seedlings can accumulate Pb, and Pb combines 

with phosphoius to form lead phosphate and accumulates in the cell wall of the cells around the 

root stele, in the root cortex below the epidenis, on the root epidenal surface and in the core 

(Barlow et al., 2000). It has been determined that Sesbania virgata reduces the mobility of zinc, 

chromium and copper in the soil through its absorption by the roots, thus Sesbania virgata can 

be used as a phyto-stabilizer (Branzini et al., 2012). It is said that the activities of ascorbate 

peroxidase, guaiacol peroxidase, catalase, superoxide dismutase and glutathione content 

increased in Sesbania drummondii seedlings grown in a medium containing 500 mg/L Pb 

(Ruley et al., 2004). 

More recently some species of Sesbania have become important in wastewater treatment due 

to their capacity to accumulate heavy metals (Eller and Brix, 2016). 

Parlakova Karagöz and Dursun (2020) stated that Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 

plants accumulated heavy metals by Paenibacillus polymyxa TV-12E, Pseudomonas putida 

TV-42A, Pantoea agglomerans RK-79, Bacillus megaterium TV-91C, Pantoea agglomerans 

RK-92, Bacillus subtilis TV17C, Kresluyvera cry-113, Bacillus megaterium TV-6D bacterial 

strains. 

 

4. CONCLUSION 

The results obtained from the studies and the results obtained from this study are similar in 

terms of different effects in medias contaminated with bacteria. The effect of Pb varies on the 

basis of parameters, depending on the bacterial strain. It is recommended to use different 

bacterial strains and higher concentrations of Pb to obtain more specific results. Sesbania 

punicea seeds tolerate the toxic property of lead in some parameters. It is predicted that the 

bacterial strains applied by increasing the amount of Pb concentration will have different 

effects. 

 

 

1626



 

 

REFERENCES 

Barlow, R., Bryant, N., Andersland, J., Sahi, S., 2000. Lead hypcraccumulation by Sesbania 

drummondii. pp. 112-114. In: Proceedings of the 2000 Conference on Hazardous Waste 

Research. Colorado (only online). 

Bøckman, O.C., 1997. Fertilizers and biological nitrogen fixation as sources  of plant  nutrients: 

Perspectives for future agriculture. Plant Soil, 194: 11-14. 

Branzini, A., Gonzalez, R.S., Zubillaga, M., 2012. Absorption and translocation of copper, zinc 

and chromium by Sesbania virgata. Journal of Environmental Management, 102: 50-

54. 

Bunma, S., Balslev, H.A., 2019. Review of the economic botany 

of Sesbania (Leguminosae). Bot. Rev. 85: 185–251. 

Ceritoglu, M., Ceritoglu, F., Erman, M., Bektaş, H., 2020. Root system variation of pulse 

cropsat early vegetative stage. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 

48(4): 2182-2197.  

Clark, D.S., 1965. Method for estimating the bacterial population on surfaces. 

CanadianJournal of Microbiology, 11(3): 407-413. 

Cuda, J.P., Logarzo, G.A., Casalinuovo, M.A., DeLoach, C.J., 1996. Prospects for biological 

control of weedy Sesbania (Fabaceae) in the Southeastern United States of America. In 

The 9th international symposium on biological control of weeds. 137-142. Stellcnbosch, 

South Africa, University of Cape Town. 

Dejordjevic, M.A., Gabriel, D.W., Rolfe, B.G., 1987. Rhizobium-the refined parasite of 

legumes. Annual Reviews of Phytopathology, 25: 145-168. 

Ekinci, M., Dursun, A., Kotan, R., Güneş, A., 2016. Investigation of the effects of nitrogen 

fixing and phosphate solibilizing bacteria isolates on the number of bulbs and some 

vegetal characteristics in different tulip varieties, TÜBİTAK Project Final Report. 

Program No: 1001. Project No: 1130957. 

Eller, F., Brix, H., 2016. Influence of low calcium availability on cadmium uptake and 

translocation in a fast-growing shrub and a metal-accumulating herb. AoB Plants 8: 

plv143. 

Ellis, R.H., Roberts, E.H., 1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. 

Seed Science and Technology, 9: 373-409. 

Farruggia, F.T., 2009. Phylogenetic and Monographic Studies of The Pantropical Genus 

Sesbania adanson (Lcguminosac). PhD Thesis, Arisona State University. Arisona. 

1627



 

 

Ferreira, M.C.B., Fernandes, M.S., Döberenier, J., 1987. Role of Azospirillum brasilense nitrate 

reductase in nitrate assimilation by wheat plants, Biology and Fertility of Soils, 4: 47-

53. 

Gosh, P., Dash, P.K., Rituraj, S., Mannan, M.A., 2014. Effect of salinity on germination,growth 

and yield of radish (Raphanus sativus L.) varieties. International Journal of Biosciences, 

5(1): 37-48.  

Ibne Kamal, A.K., Batty, L., Bartlett, R., Suleiman, S., Chustecki, J., 2020. Germination 

potential of Sesbania cannabina in 2 chromium (Cr) spiked growth media, EGU General 

Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-5952, 

https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-5952, 2020. (Available from: 

https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/displays/35075) 

Kissmann, K.G., Groth, D., 1992. Plantas infestantes e nocivas. São Paulo: BASF. 

Noel, T.C., Sheng, C., Yost, C.K., Pharis, R.P., Hynes, M.F., 1996. Rhizobium leguminosarum 

as a plant growth promoting rhizobacterium: direct growth promotion of canola and 

lettuce. Canadian Journal of Microbiology, 42: 279-283. 

Parlakova Karagöz, F., Dursun, A., 2020. Effects of chemical fertilizer and some bacterial 

formulations on growing medium and plant heavy metal content in poinsettia 

cultivation. Alınteri Journal of Agricultural Sciences, 35(1): 1-1. 

Ruley, A.T., Sharma, N.C., Sahi, S.V., 2004. Antioxidant defense in a lead accumulating plant, 

Sesbania drummondii. Plant Physiology and Biochemistry, 42: 899-906. 

Saber, M.S.M., 2001. Clean biotechnology for sustainable farming. Eng. Life Sci., 1: 217-223. 

Sivritepe, H.Ö., 2012. Assessment of seed vigour. Alatarım Journal, 11(2): 33-44. 

Tillman, P.G., 2015. First record of Sesbania punicea (Fabalcs: Fabaceae) as a host plant for 

Chinavia Maris (Hcmiptera: Pcntatomidae). Florida Entomologist, 98: 989-990. 

Ulibarri, E.A., Sosa, E.V.G., Cialdella, A.M., Fortunato, R.E., Bazzano, D., 2002. 

Leguminosas; Nativas y exóticas. 320 p. (Colección Biota Rioplatense, v.7).  

 

  

1628



 

 

XSERODERMA PİGMENTOZUMLU  BİR ÇOCUKTA   ALT GÖZ KAPAĞINDA 

SQUAMOUS CELL CARCİNOMA- (VAKA TAKDİMİ) 
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GİRİŞ 

Xeroderma Pigmentosa  erken çocukluk yaş grubunda  görülen, UV radyasyon sensitivitesi  

sonucu  DNA onarımındaki kusurlu  enzim cevabı sonucu oluşan nadir fotosensitive  otozomal 

ressesive bir hastalıktır Etkilenmiş bireyler  cilt ve mukaza problemleri, oculer bulgular ve 

nörolojik  bozukluklarıda içine alan  değişik klinik bulgulara sahiptir. XP lu hastalarda SCC 

yaygındır ve genellikle  yüz, baş-boyun ve kafa derisini  içerir. 

 

OLGU SUNUMU 

Yüz, baş- boyunda yaygın çillenmesi olan ve sol alt göz kapağında kitlesi olan ve SCC tanılı  

3,5 yaşında çocuk hastayı ele aldık.  

Yaklaşık 2 yıl önce güneş gören  bölgelerinde çillenme başlayan önce yüz sonra extremitelerde 

giderek yayılan hipo-hiperpigmente döküntüleri meydana gelen  hastanın kasım 2015’te sol göz 

alt kısmında şişlik şikayeti olmuş. Hastanın yapılan muayenesinde saçlı deri, yüz, bilateral 

kollarda kahverengi makül ve papüller, ciltte yaygın kserozis, ince deskuamasyonlar, sol ön kol 

derisinde 1 adet koyu-kahverengi-siyah renkli dermatoskopi ile sturburst paterni izlenen ( 

ailesinden alınan bilgiye göre 2 yıldır var ve değişiklik olmamış ), saçlı deride 3 adet 

ekskoriasyonların izlendiği eritemli plaklar (2 gündür varmış. Aktinik keratoz ?, SCC?),  batın 

muayenesi normal, kardıovasküler ve solunum sistemi muayenesi normal, nörolojik muayenesi 

normal olup çekilen Abdomen BT sinde  her iki hiler ve aksiller bölgede lenf nodları görülmüş, 

Beyin Mrg  de Sol orbitada büyük komponenti orbita kavitesi dışında , anteriolateral-inferiorda 

intraorbital –ekstrakonal alana girmiş heterojen 3,6x2,6x3 cm boyutlarında malign radyolojik 

özelliklere sahip kitle olarak raporlanmış. Hastaya sonrasında cilt  insizyonel biyopsi yapıldı ve 

patoloji sonucu yüksek ihtimalle kseroderma pigmentozum zemininden gelişmiş SCC tanısı 

kondu  ve sisplatin+5-FU 3 kür kemoterapi tedavisini takiben orbitotomi yapıldı. 
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TARTIŞMA 

XP eşit sex dağılımı gösteren, tüm ırklarda dünya çapında dağılım gösteren dejeneratif 

heterojen,  erken çocukluk yaş grubunda görülen  nadir otozomal ressesiv bir hastalıktır. 

İlk olarak Unıted State de Hebra ve Kaposi tarafından tanımlandı. XP,  çocukta multiple 

pigmente lezyonlar, fotosensitivite ve xerosis mevcut olduğu zaman tanınabilir. Xp deki temel 

defekt UV radyasyonda zarara uğrayan DNA onarımındaki eksiklik, primidin dimer üzerinde 

etkili Nucleotid Eksizyon tamirindeki (NER) defektir. Hastalığın kliniği 3 evreye bölünebilir.  

İlk evrede; doğumda cilt sağlıklıdır. Tipik olarak ,ilk evre doğumdan 6 ay sonra görülür. Bu 

evrede  düffüz Eritem, çillenme, yüz-boyun- bacakların alt bölümleri gibi güneşe maruz kalmış 

bölgelerde artmış hiperpigmentasyon mevcuttur. Kış aylarında  bu lezyonlar azalma eğiliminde 

iken yaz aylarında artma eğilimindedir ve zamanla  lezyonlar kalıcı hal kazanır. 

2 evre; telenjektazi, cilt atrofisi ile oluşan poikiloderma ile karekterizedir 

3. evre; çok sayıda maliğnensilerin görülebileceği evredir. Basal cell ca, squamöz cell ca 

nonmelanositik kanserler arasında en yaygın olanıdır. Maling melanoma, fibrosarkoma da rapor 

edilmiştir. Bu malignensiler 3-4 yıl içinde gelişebilir. Kafa derisinden gelişen SCC, kafa 

derisinin vaskülaritesi ve anatomik yapısı nedeniyle daha agressive seyredebilir. Bu nedenle 

klinisyenler kafa derisinde herhangi bir cilt lezyonu olan XP’ li hastalarda SCC gelişme 

ihtimalinin yüksek risk olabileceğini hatırdan çıkarmamalıdırlar. 

Oculer bulgular vakaların %80 inde görülür. En erken bulgu fotofobi ve konjuctivittir. 

Ectropion, corneal opasite, neoplazm daha sonraki evrelerde gelişebilir. Hayatın ilk 10 yılında 

göz kapağında solar lentigo meydana gelir ve maling melanoma dönüşür. 

Nörolojik anormallikler XP li %20 vakada görülür. Microsefali, mental retardasyon, 

hiporeflexia ve sensörionöral eksiklikler en yaygın problemlerdir. 

Çeşitli metabolik  ve biyokimyasal anormallikler, renal bozukluklar, aminiasiduri, adrenal 

hipofonksiyonlar XP ye eşlik edebilir. 

Amniosentez Coryonik Villus Örneklemesi ile Antenatal tanı mümkündür. Alkaline Comet 

Assay daha erken tanıya izin verir. Eğer tespit edilirse gebeliğin terminasyonu 

gerçekleştirilmektedir. 

Herhangi tutarlı bir laboratuvar anormalliği XP ‘ de mevcut değildir. Tanı çoğunlukla  biopsi 

ve klinik bulgulara dayanır. Bizim olgumuzdada tanı klinik ve histopatolojik inceleme ile 

kondu. 

Maling melanom ve SCC,  XP’li hastalarda  en önemli mortalite sebebidir. XP eninde sonunda 

fatal olmasına rağmen güneşe maruziyeti aza indirmeğe yönelik  basit tedbirler yaşamı 

uzatabilir. XP li hastalarda tedavideki temel amaç, hastalara güneşin bu hastalık için ne kadar 
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tehlikeli olabileceğinin eğitimini vermek, düzenli dermatoloji takipler ve herhangi şüpheli bir 

cilt lezyonunda malignensinin erken tanı ve tedavisidir. Güneşten kaçınma ile birlikte diğer 

güneşten korunma tedbirleri  (şapka, gözlük ) XP’li hastalarda UV’nin zararlı etkilerini 

minimize eder. 

Kemoterapi ile birlikte tümörün yeterli ve erken eksizyonu hayatidir. Oral retinoidlerin XP’li 

hastalarda cilt kanseri insidansını azalttığına dair önemli kanıtlar vardır fakat bu terapi ligament 

ve tendonlarda kalsificasyonlara neden olduğu için kullanımı sınırlıdır. 5-flurourasil ile 

kimyasal terapi actinic keratoz için faydalı olabilir. 

 

SONUÇ  

XP, güneş gören alanlarda sınırlı çil benzeri pigmente  maküler başlangıçlı cilt lezyonları, erken 

cilt yaşlanması ile karekterize ve daha sonra cilt kanseri gelişimi gösterebilen nadir herediter 

bir hastalıktır.  Hayatın erken yaşlarında ortaya çıkması, akrabalık ve vücudun güneş gören 

yerlerinde pigmentasyon ve çil ile başlayıp premalign yada malign lezyonlara kadar 

dönüşebilen ciddi, fatal seyreden bir hastalıktır. 

Bu nedenle güneşe maruziyetin önemi ailelere anlatılmalı, güneşe az maruziyete yönelik 

tedbirlerin hayati olduğu eğitimi verilmeli, şüpheli lezyonlarda cilt kanserine yönelik rutin takip 

erken tanı ve tedavinin hastanın survinde büyük öneme sahip olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 
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ÖZET 

Toplumlar farklı sebeplerle geçmişten günümüze göç etmiştir. Geçmişte yapılan kitlesel göçler 

incelendiğinde genellikle bu göçlerin iklimsel veya coğrafi koşullara göre şekillendiğini 

söylemek mümkündür. Nüfus artışı ya da başka nedenlerle göç etmeye yönelen toplumlarda, 

göç rotalarının yaşamsal ihtiyaçlara göre şekillendiği görülmektedir.  Göç eden toplumlar, göç 

ettikleri yerlerin kültüründen önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu Araştırma nitel çalışma yöntemi 

ve keşifsel araştırma modeli deseninde tasarlanmış olup Konya- Karabağ köyünde yaşayan 12 

kişi ile görüşme yapılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göçebelik, Mutfak Kültürü, Karabağ Köyü, Etnik Mutfak 
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A QUALİTATİVE RESEARCH on KONYA-KARABAĞ VİLLAGE CUİSİNE 

CULTURE 

 

ABSTRACT 

Societies have migrated from past to present for several reasons. When the massive migrations 

are analyzed in the past, it's possible to say that these movements are shaped in accordance with 

the climatic and geographic occasions. The societies in which tend to migration being that 

population growth or other causes can be seen that the migration routes take form in compliance 

with the human needs. The societies which immigrated has been affected by the cultures that 

they migrated. This research is designed accordingly qualitative study method and heuristic 

approach model, and it is conducted using a semi-structured interview form by interviewing 

with 12 people living in Konya-Karabağ village. 

Keywords: Nomadism, Cuisine Culture, Karabağ Village, Ethnic Cuisine 
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1. GİRİŞ 

Göç kavramı, asırlardır insanların yaşamış oldukları hayat şartlarının bir gerçekliği olarak 

tarihin eski dönemlerinden, beri süregelmiştir. Göç, yüzyıllardır varlığını koruyan sosyal bir 

olay olarak gösterilmektedir (Sowell, 1996). Toplumların, belirli sebeplerden dolayı kitleler 

halinde bir yerden farklı bir yere göç etmesi, insanlar tarafından sürekli incelenegelen bir 

kavram haline gelmiştir (Çakı, 2018). Göçler, bir başka ifadeyle belirli noktalar dâhilinde değil, 

ihtiyaçlar dâhilinde yer fark etmeksizin bir uçtan bir diğer uca doğru yapılan bir hareketlilik 

olarak tanımlanabilir (Halliday, 2012).  

Göçebelik; bir kitlenin, yaşamlarını ve soylarının devamlılığını sağlamak amacıyla, düzenli 

zaman diliminde yer değiştirme geleneği ya da alışkanlıklar bütünüdür (Sayılır, 2012). 

İnsanların yerleşik hayata geçtiği döneme kadar hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak 

idame ettirdikleri ve bu nedenle sürekli göç ettikleri bilinmektedir (Bayraklı, 2007). 

Önceki yıllarda yapılmış olan toplu göçler, incelendiğinde bu göçlerin çeşitli sebepleri 

bulunmaktadır. Bunlar; iklimsel, coğrafi, hayvancılık gibi kendi nüfuslarının artmasından 

kaynaklı yaşamsal ihtiyaçlara bağlı sebeplerdir (Kemal, 2019). Göçebe hayat tarzını 

benimsemiş toplumlarda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri tüketimi oldukça yaygındır. 

Toplumların, hayvanlarını beslemek amacıyla yaptığı göçlerde, gıdaların depolanması ve 

işlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebepten, hayvansal kaynaklı gıdaların muhafaza 

yöntemi de sık yer değiştirme ihtiyacını karşılayacak şekilde değişmiştir (Beşirli, 2010). 

Bu araştırmada ele alınan Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Karabağ köyü sakinleri göçebe 

yaşamdan yerleşik hayat geçtiği süre boyunca farklı etnik gruplardan etkilenmiştir. Bu 

çalışmada, Karabağ köyünün, tarihçesi, mutfak kültürü, gelenek görenekleri ve beslenme 

alışkanlıkları araştırılıp gelecek nesillere ışık tutması için kayıt altına alınıp literatüre 

kazandırılması amaçlanmıştır. 

 

2. AZERBAYCAN KARABAĞ BÖLGESİ 

Azerbaycan; Küçük Kafkas, Büyük Kafkas, Lenkeran ve Kür-Araz ovalığı olmak üzere 4 

bölgeye ayrılmaktadır. Küçük Kafkas Bölgesinde yer alan Gence ili; Azerbaycan 

Cumhuriyetinin, Bakü’nün ardından, ikinci büyük şehridir. Bakü’nün 363 km batısında deniz 

seviyesinden 400-450 metre yükseklikte yer almaktadır (İsmayilova, 2018). 

Kafkasya’da önemli yerleşim birimlerinden olan Azerbaycan’ın, göçebeler için en iyi yerleşim 

yeri Karabağ olmuştur. Geçmişten beri, Türklerin bu bölgeye göçleri nedeniyle bölgede 

ağırlıklı etnik toplumun Türkler olduğu söylenebilir. Karabağ bölgesine yerleşen ilk 
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toplulukların, Türk ırkına mensup olduğu iddia edilen İskit/Sakalar olduğu bilinmektedir 

(Yazıcı, 2011).  

Türkler, Karabağ bölgesi üzerinde hâkimiyeti sağlandıktan sonra, Karabağ ismi yaygın bir 

şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  Safevi Devleti döneminde, ülkenin beyliklere bölündüğü 

bilinmektedir. Bu beyliklerden birisi de Karabağ Beyliği’dir (Karaman, 2007). 

 

3. KARABAĞ TÜRKMENLERİ  

Çeşitli kaynaklara göre Karabağ aşireti, Karabağ Cemaati ya da Karabağ Türkmenleri olarak 

adlandırılan Karabağlıların, Bozuluş Türkmenlerinden oldukları ve Azerbaycan’ın Gence-

Karabağ bölgesinden Anadolu’ya göç ettikleri tespit edilmiştir (Bayar, 1994). 

Bozuluş Türkmenlerine tabi Karabağ aşiretine ilk kez Anadolu’da 16. yüzyılda rastlanmaktadır. 

Karabağ aşireti Diyarbakır, Sivas ve Edirne yakınlarında Çirmen kazasında konargöçer bir 

hayat sürmekteydiler. Daha sonraki tarih kayıtlarında Diyarbakır ve Sivas’taki Karabağ 

aşiretine Osmanlı kayıtlarında rastlamazken Çirmen’e yerleşen Karabağ aşiretinin burada 

kaldığına dair kayıtlar vardır. Bu bağlama göre Sivas ve Diyarbakır’da konar göçer hayat süren 

Karabağ aşiretinin İran’a geri göçmüş olması ihtimaller dâhilinde gösterilmektedir (Şirin, 

2018). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun, Karabağlılarla ilişkisine bakıldığında aşiret devrinde kayılar, 

danişmentlilerle ittifak yaparak Karabağ bölgesine gelmişler oradan da Bizans’a yani 

Anadolu’ya akın etmişlerdir. Karabağ’ı 1 Eylül 1588’de Serdarı Ekrem Mustafa Paşa kesin 

olarak fethetmiş ve Gence’yi merkez yaparak Karabağ eyaletini kurmuştur (Aday, 2017). 

 

4. AZERBAYCAN KARABAĞ YEMEK KÜLTÜRÜ 

Latincede kültür kavramı, toprak kültürü manasında kullanılan edere-cultura kelimesinden 

türetildiği ortaya çıkmıştır (Mejuyev, 1987). Kültür, kaynaklara bakıldığında en çok anlama 

sahip kelimeler arasında yer alır. Kelime olarak “kültür”, Latince colere sözcüğünden 

türemiştir. Colere; işlemek, yetiştirmek, düzenlemek, onarmak, inşa etmek, bakım ve özen 

göstermek vb. gibi birçok anlamları birlikte içermektedir (Özlem, 2012). 

Toplumların, yaşamış olduğu kültürel çeşitlilikten ileri gelen yeme içme alışkanlıkları, 

bulundukları coğrafya ya da farklı nedenler sebebiyle farklılık gösterebilmektedir. Türk mutfağı 

yaşamış olduğu göçler savaşlar vb. nedenlerden dolayı kendine has yemekleri, sofra adabı, 

pişirme yöntemleri ve sunum teknikleri dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer almasını 

sağlamıştır (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2007). 
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Bireylerin; temel fizyolojik ihtiyaçlarından kaynaklı ortaya çıkardığı mutfak kültürü 

incelendiğinde, mutfaklar, her topluma göre farklı gelişim evreleri göstermiştir. Toplumların 

tarihsel süreçlerinde yaşamış oldukları çeşitli etkenler (savaşlar, göçler, gelenekler, görenekler 

vb.) toplumların oluşturdukları mutfak kültürlerinin farklılık göstermesine sebep olmuştur 

(Düzgün ve Özkaya, 2015). 

Türklerin, tarih boyunca genellikle hayvansal ürünler tükettikleri, bunun yanında başta buğday 

olmak üzere hububat temelli yiyecekleri de azımsanmayacak ölçüde mutfaklarında 

kullandıkları anlaşılmaktadır. At, koyun, keçi ve diğer büyük-baş hayvanlar ile av 

hayvanlarının etlerinden oluşan zengin çeşitliliğin söz konusu olduğu bu mutfak içerisinde, 

hayvanların sütünden ve sakatatından da yararlanılarak bir beslenme sistemine gidildiği 

gözlenmektedir (Bilgin ve Samancı, 2015). 

Nesilden nesile aktarılan yemek kültürü, insanın geçmişle bugünü arasında kurmuş olduğu bağı 

ifade etmektedir. Farklı kültürlerin çeşitli sebeplerle (Savaşlar, Göçler vb.) kaynaşmasının 

sonucu olarak zengin yemek kültürü ortaya çıkmaktadır. Düğün, bayram, sünnet, misafir 

ağırlama ve çeşitli kültürel törenler gibi özel günlerde yemek, sosyal düzeyde bir iletişim aracı 

olarak kabul görmektedir. Yemeğin hazırlanması ve sunulması toplumdan topluma değiştiği 

için tat algısı da buna paralel olarak değişiklik göstermektedir (Yılmaz Çildam, 2021). 

Azerbaycan Karabağ bölgesindeki, yemeklere bakıldığı zaman; Karabağ böreği, cız-bız, erişte, 

ahtaçilov, alçalı kavurma, Ali müsemma pilavı, turşu kavurma pilavı, yavru horoz pilavı, sütlü 

pilav, dereotu pilavı, anasonlu pilav gibi yemekler öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Karabağ 

bölgesinde pilav kültürünün bir hayli zenginlik gösterdiği söylenebilmektedir (Sanal Karabağ, 

2022). 

 

5. KONYA CİHANBEYLİ KARABAĞ KÖYÜ 

Konya ili merkezine kuş uçuşu 79 km’dir. Konya-Ankara yolu üzerinde 80. Km’de sol tarafta 

Kırkışla köyünden 10 km sonra bulunmaktadır. Kuzey yönünde Kırkışla köyü, güney yönünde 

Çeşmelisebil köyü, Doğu yönünde Sığırcık köyü ve Batı yönünde ise Hodooğlu köyü 

bulunmaktadır. Hodooğlu köyü Karabağ'ın yaylası iken zamanla yaylacılık bitmiş ve köyün bir 

kısmı orda yaşamaya devam etmiştir (Köksal, 2017). 

Konya’nın, Cihanbeyli İlçesine bağlı Karabağ köyü, Azerbaycan’dan göç ederek Anadolu’ya 

gelen, Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesine bağlı olan Karabağ köylerinden 1700’lü yıllarda 

göç ederek bugünkü mevkiine yerleşmiştir. Köyün tarihlendirmesi aşamasında yapılan 

çalışmalarda Karabağlı olduğu açıkça belirtilmiş olan 1805 tarihli bir mezar taşından yola 

çıkarak köyün yerleşim tarihi 1750’lere kadar uzanmaktadır (Uçar, 2020) 
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6. YÖNTEM 

Bu çalışmada, Karabağ Türkmenlerin kültürüyle bağdaşmış olan yemekleri daha geniş bir 

perspektiften incelemek ve yemek kültürlerini tanımlamak için nitel araştırma tercih edilmiştir. 

Nitel araştırma mutfak kültürü ve beslenme çeşitliliği ile ilgili olguların bütünüyle 

anlaşılmasında ve incelenmesinde tercih edilen araştırma yöntemleri arasındadır (Harris, 2009). 

Nitel araştırma, yapılan araştırmaya ilişkin sorgulayıcı, yorumlayıcı ve problemin doğal 

ortamındaki biçimini en iyi şekilde yansıtan yöntemdir (Guba ve Lincoln, 1994). Birbirinden 

bağımsız zaman dilimleri içerisinde birebir şahıslarla mülakat, yerinde gözlemleme ve grup 

odak teknikleri ele alınarak yapılmış olup, çalışmanın tamamı nitel yürütülmüştür.  

Çeşitli yerlerden göçe maruz bırakılmış ve yerleşmiş Karabağ Türkmenleri ile görüşmeler 

sohbet havasında genel sorularla sürdürülmüştür. Görüşmeler takribi 25-30 dakika aralığında 

sürdürülmüştür. 

Konya, Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ köyünde bu özelliği taşıyan aileler ziyaret edilmiştir. 

Ayrıca tamamı Azerbaycan Karabağ bölgesinden göç etmiş bireylerden seçilmiştir. Yapılan 

birebir görüşmeler neticesinde konu, başlıklar altında ele alınarak düzenlenmiş, 12 kişiden 

kendilerine sorulan sorularla ilgili alınan cevaplar, bütünlüğü sağlaması açısından akademik bir 

dille düzenlenmiştir. 

 

K Adı-Soyadı Doğum Yılı Memleket 

1 S. B 1961 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

2 E. S 1958 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

3 R. K 1951 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

4 H. O 1965 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

5 C.B 1971 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

6 A. B 1967 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

7 N. T. 1938 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

8 Ü. A 1956 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

9 E. A 1963 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

10 A. A 1968 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

11 A. A 1998 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

12 Ş. B 1961 Konya/Cihanbeyli /Karabağ 

 

7. BULGULAR 

Karabağ mutfak kültürüne ait yemekler hakkında bilgi ve Karabağ mutfak kültürüne ait 

bilgilerin ortaya çıkmasına yönelik 12 gönüllü kişinin açık uçlu sorulara vermiş olduğu 

cevaplara bu kısımda yer verilmiştir.   

7.1. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleriniz nelerdir? Sorusuna; K4, K5, K6, K7, K10, K11 

cımcık mantısı, kıtırlı mantı, patatesli bulgur pilavı, kara ekşili erişte, bahçe otu çorbası, 
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patatesli tirit, hasıda tatlısı, üzüm pişmesi gibi yemekleri vermişlerdir. K3, K4, K5, K6, cimcik 

mantısının tereyağlı yumurta kırması ile iç hazırlandığını normal Kayseri mantısından 

boyutlarının daha büyük olduğunu suda haşlama yöntemi ile pişirildiğini ve en son sarımsaklı 

yoğurt ve tereyağı ile servisinin yapıldığını aktarmışlardır. K9, K11, K12, köyün coğrafyasında 

tarım ürünlerinin çok yetiştirildiği için unlu ve tahıllı gıda gruplarının öne çıktığını, 

bildirmişlerdir. Kıtırlı mantı ise kara mercimeklerin haşlanması ve önceden hazırlanan erişteyle 

yapılmaktadır. En son üstüne isteğe göre sarımsaklı yoğurt ve tereyağı eklenmesiyle servis 

edilmektedir. K6, K9, K10, K11, yine yörede hayvancılığında yaygın olması nedeniyle süt ve 

süt ürünlerinin de kullanımının yaygın olduğunu aktarmışlardır. Yoğurt suyundan yapılan kara 

ekşili erişte yemeği de ekşiliğini yoğurt suyundan almaktadır. K3, K4, K5, K6 patatesli bulgur 

pilavının, bulgur pilavına haşlanmış patates eklendiğini aktarmışlardır. K5, K6, K7 patatesli 

tirit yemeğini yine yörede yöresel olarak yapılan kömbe ekmeğinin küp küp doğranıp üstüne 

sulu patates yemeğinin eklendiğini ve en son üstüne süzme yoğurt gezdirilip isteğe göre 

soğanda eklenebildiğini aktarmışlardır. K6, K7, K8, K10 bahçe otu çorbasının ilkbahar 

aylarında evlerinin bahçelerinde çıkan otlardan yapmış olduklarını ilkbaharda tüketildiğini 

aktarmışlardır. K1, K2, K4, K9 hasıda tatlısının yörelerine özgü olduğunu pekmezden 

yapıldığını aktarmışlardır. Üzüm pişmesinin de siyah üzümlerin pişirilmesi ile elde edildiğini 

genelde cenaze evlerine götürüldüğünü aktarmışlardır. 

7.2. Karabağ kültüründe misafirperverliğin yeri nedir? Sorusuna; katılımcıların hepsi (K1, 

K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) köylerinde misafirlere son derece önem 

gösterildiğini, misafirperverliğin üst seviyede tutulduğunu belirtmişlerdir. K5, K6, K11 

misafirlere hoş geldiniz karnınız aç mı diye sorulduğunu, cevap aç değiliz dense de hemen 

sofraların kurulduğunu ve eldeki imkanlarla en güzel yemeklerin ikram edildiğini 

belirtmişlerdir. K10, K11, K12, yatılı misafirlere hemen yatakların hazırlandığını 

belirmişlerdir. K5, K6, K8, K9, K10, günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgını nedeniyle eskisi kadar misafirliğin yaygın olmadığını belirtmişlerdir. 

 

7.3. Günde Kaç Öğün Yemek Tüketirsiniz? Sorusuna; katılımcıların tamamı (K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12), günde 3 öğün yemek tükettiklerini belirtmişlerdir. 

K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, ramazan ayında sahur ve iftar olmak üzere günde 2 öğün 

tüketilmektedir.  

7.4. Karabağ mutfak kültüründe sofra adabı nasıldır? Sorusuna; katılımcıların tamamı 

(K1, K 2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) en büyük kişi sofraya oturmadan 

kimsenin oturmadığını, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, yemeğe sofradaki en büyük kişinin 
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yemeğe başlamadan kimsenin yemeğe başlamadığını belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı 

(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12), yemeklerin yer sofrasında yendiğini 

belirtmişlerdir. K5, K6, K7, K11, yemekte konuşmak yakışık almaz. Katılımcıların tamamı 

(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12), yemekler yendikten sonra en son 

sofrada hep birlikte dua edildiğini bunun bereketi arttırdıklarına ve Allah’a şükrettiklerini 

belirtmişlerdir. 

7.5. Karabağ mutfak kültüründe kullanılan alet ve ekipmanlar hakkında bilgi verir 

misiniz? Sorusuna; K7, guşane: küçük tencere anlamında kullanılmaktadır. K6 ve K11, süt 

taşımak için kullanılan cıngıl adını verdikleri ekipman kullandıklarını belirtmişlerdir. K1 ve 

K5, yemek pişirme de kullanılan mutfak ekipmanları ‘’Heren’’ adını verdikleri büyük tencere 

ve ‘’süzek’’ adını verdikleri süzgeç kullandıklarını belirtmişlerdir. K2, K4, K5, odun ateşinde 

saçta pişirdikleri çöreklerin çevrilmesi için ‘’aktaraç’’ adını verdikleri ekipmanı kullandıklarını 

ifade etmişlerdir. Katılımcıların tamamı (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) 

‘’çömçe’’ adını verdikleri büyük kaşıkları mutfaklarında kullandıklarını belirtmişlerdir. 

7.6. Karabağ mutfak kültüründe özel günlerde yapılan etkinlikler ve tüketilen yemekler 

nelerdir? Sorusuna; K1, K2, K4, K5, K7, K8, K10, K11, kurban bayramlarında sabah, bayram 

namazına gidildiğini ardından aile büyüğünün evinde hep birlikte kahvaltı yapıldığını 

söylemişlerdir. K4, K6, K9, K10, K11, kurban kesildikten sonra İslam dininin emrettiği şekilde 

ihtiyaç sahiplerine pay edildiğini, geri kalan etin bir kısmının gelen misafirlere ikram edildiğini 

söylemişlerdir. K1, K2, K3, K4, K8, K10, K11, kurban etinde kavurma yapılıp saklama 

yöntemleri ile muhafaza edildiğini belirtmişlerdir. Ramazan ayında K2, K3, K6, K7, K9, K10, 

her gün patates salatası yapıldığını belirtmişlerdir. K6 ve K7, patates salatasının haşlanmış 

patateslerin küp küp doğranıp haşlanmış yumurta ilavesi, maydanoz, soğan ve zeytinyağının 

eklenmesiyle yapıldığını bildirmişlerdir. K5, K6, K7, K8, K10, sofrada her gün kuru üzüm ve 

kuru kayısı hoşafı bulunmaktadır. Ramazan Bayramı’nda katılımcıların tamamı (K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) lahana sarması, yaprak sarması, haşlama et, su böreği, 

el açması baklava, kavurma et, pirinç pilavı, bulgur pilavı, mevsim salatası, ekşi ayran, sütlü, 

inek veya koyun sütünden yapılan tas yoğurdu, gibi yemeklerin yapıldığını aktarmıştır. K1, K2, 

K3, K4, K8, K10 lahana sarması ve yaprak sarmasının içeriğinde pirinç bulunmadığını yörede 

tarımın yaygın olması nedeniyle ince bulgur (düğü) kullanıldığını belirtmişlerdir. K4, K5, K6, 

K7, K8, K9, K10 su böreğinin ince şekilde kıymalı şekilde yapıldığını, K4, K6, K9, K10, K11, 

el açması baklavanın bayramdan önce evin hanımlarının yufkaları elleriyle açtıklarını 

baklavanın şerbetsiz şekilde odun ateşinde sacın üzerinde pişirildiğini ve toz şekerin baklava 

piştikten sonra üstüne atıldığı belirlenmiştir. K4, K7, K8, K9, tas yoğurdu ufak metal taslarda 
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inek veya koyun sütü mayalandırılarak elde edilmektedir. Katılımcıların tamamı (K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) Cenazelerde, taziye evine cenaze yakınları tarafından 

yemeklerin götürülür, bu yemeklerden olan üzüm pişirmesi cenazeye özel bir yemektir. Ölen 

kişinin 1. Haftası, 52. Gün ve sene-i devriyesinde mevlit okutulur. Mevlit sonrası misafirlere 

yemek ikram etmek gelenektir. Günümüzde hazır yemek fabrikalarının yaygınlaşması 

sebebiyle imkanlar ölçütünde hazır yemekler de ikram edilebilmektedir. Katılımcıların tamamı 

(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12), düğünlerde düğün öncesi etli pilavdan 

yapılan tirit ikram edildiğini, K5, K6, K7, K8, K9, K10, eskiden düğün yemeklerinin bulgur 

pilavından yapıldığını üzerinde haşlama koyun eti konulduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların tamamı (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12) günümüzde 

yemeklerin Konya merkezde yaygın olan pirinç pilavı, dana etinden elde edilen kavurma, 

bamya çorbası, yoğurt çorbası, helva, zerde ve meyve suyu ikramı yapıldığını belirtmişlerdir. 

7.7. Konargöçer yaşamdan yerleşik hayata geçiş nedenleriniz nelerdir? Sorusuna; K5, K6, 

K7, Köyünün kökenlerinin günümüzdeki Azerbaycan gence bölgesine dayandığını Osmanlı 

devletinin çeşitli iskân politikalarıyla Anadolu’ya kadar göç ettiklerini tuz gölü etrafında ikamet 

ederlerken deve taşımacılığı yaptıklarını, tuz gölünün hava şartlarından ötürü develerinin hasta 

olduğunu ve bu sebeple günümüzdeki Konya Cihanbeyli Karabağ köyüne göç ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

8. SONUÇ 

Türk mutfağı Dünyanın en çok çeşitliliğe sahip mutfaklarından birisidir. Bunun sebebi 

Türklerin geçmişte yaşamış olduğu göçler, savaşlar, gibi birçok etkileşimin sonucudur. İç 

Anadolu bölgesindeki Konya iline bağlı Cihanbeyli ilçesinde bulunan Karabağ köyü göçebe 

tarzı benimsemiş toplumlardandır. Göçebe bir toplum olduklarından zengin bir mutfak 

kültürüne sahip olan Karabağ köyünün unutulmaya yüz tutmuş yemekleri de bir hayli zenginlik 

göstermektedir. Bu yemeklerden kıtırlı mantı ve cımcık mantısı en dikkat çeken yemekler 

arasındadır. Aynı zamanda bu iki lezzet için Konya belediyesi tarafından Coğrafi işaret 

başvurusu yapılmıştır. Karabağ mutfağında tahıl, yumurta ve kırmızı et kullanımının yaygınlık 

gösterdiği görülmektedir. En dikkat çeken yemeklerinden mantılarında dahi yumurta 

kırmasıyla içlerin hazırlandığı tespit edilmiştir. Konya Karabağ mutfak kültürü ile ilgili 

yapılmış herhangi bir çalışmanın olmadığı, nitelik ve nicelik yönlerinden yetersiz olması Konya 

Karabağ gastronomi turizmini tanıtmada sorunlar oluşmaktadır. Yapılan bu çalışma Konya 

mutfak kültürünün tanıtılması ve yeni nesillere ışık tutması açısından büyük önem 

göstermektedir. 
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ÖZET 

Etnik kimlik, insanların seçme şansı olmasa bile sıkı sıkıya bağlı oldukları temel değerlerden 

biridir. Etnik kimlik mutfak kültürünün oluşumunda inançla birlikte büyük bir etki 

oluşturmaktadır. Hristiyanların Paskalya bayramı, Müslümanların Kurban bayramı, 

Yahudilerin Koşher kuralları mutfakta dinin etkilerini göstermektedir. Etnik çeşitliliğin en 

yoğun olduğu noktalar Anadolu ve Kafkasya topraklarıdır.  Bu bölgede eski dönemlerden beri 

varlığını sürdüren Ermeni toplumu bölgenin özelliğine bağlı olarak karma bir mutfak kültürü 

oluşturmuştur. Yıllarca iç içe yaşamış topluluklar, diğer milletleri etkilemiş veya onlardan 

etkilenmiştir. Bu etkileşim kültürel zenginliği arttırsa da kültürün genel yapısı itibarı ile büyük 

değişimler yaratabilmektedir. Ermeni bireyler kültürlerini günümüze kadar korumayı başarmış 

olsalar da yemek çeşitlerinde Türk ve Arap toplumlarından etkilendikleri görülmektedir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ilinde ikamet eden Ermeni 

vatandaşlığına sahip 10 kişi ile gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler 

Ermeni, Ermeni mutfağı, Etnik mutfak, Gastronomi, Kültür 
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ARMENIAN CUISINE CULTURE AND DISHES WITHIN THE SCOPE OF ETHNIC 

CUISINE CULTURE 

 

 

ABSTRACT 

Ethnic personality is one of the core values that is as firmly attached to it as anyone else. Ethnic 

identity has a great impact on the formation of culinary culture together with belief. Christians' 

Easter, Muslims' Eid-al-Adha, Jews' Kosher rules show the effects of religion in the kitchen. 

The points where ethnic diversity is most intense are the Anatolian and Caucasian lands. The 

Armenian community, which has existed in this region since ancient times, has created a mixed 

culinary culture depending on the characteristics of the region. Communities that have lived 

together for years have influenced or been influenced by other nations. Although this interaction 

increases the cultural richness, it can create great changes in terms of the general structure of 

the culture. Although Armenian individuals have managed to preserve their culture until today, 

it is seen that they are influenced by Turkish and Arab societies in their food varieties. 

Qualitative research method was used in the study. The research was carried out with 10 people 

with Armenian citizenship residing in Istanbul. 

Keywords: Armenian, Armenian cuisine, Ethnic cuisine, Gastronomy, Culture 
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1.GİRİŞ 

İnsanlar yaşadıkları yerden etkilenip, yaşayış biçimini coğrafyaya göre şekillendirebilir. Kültür 

insanın bulunduğu coğrafyada yaşadığı yer, tükettiği yiyecek, konuştuğu dil olarak 

nitelendirilebilmektedir (Emekli, 2006: 53). Kültür, yaşanmış toplumsal olayların düşünülüp 

sentezlenerek, gelecek nesillere aktarılmasına verilen isimdir. Aynı zamanda toplumun yaşayış 

biçimi olarak da açıklanabilmektedir (Ertürk, 2018:7). Dolayısıyla kültür, bir toplumun yaşamış 

olduğu maddi ve manevi değerler olarak ifade edilebilmektedir (Yazoğlu, 2005:123).  

Yüzyıllardır farklı topluluklarla iç içe yaşamış Ermeniler, kültürünü bazı değişimlerle 

günümüze kadar korumayı başarmış günümüzde de hala yaşatmaya devam etmektedir. Ermeni 

mutfağında tarama, tolma, lahmacun, topik gibi ürünler bulunmaktadır. Ermeni mutfağında bol 

baharatlı ve genellikle zeytinyağlı yiyecekler bulunmaktadır (Gastromanya, 2022).  

Etnik Kültürün Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi 

Kültürün en önemli öğelerinden biri şüphesiz beslenme alışkanlığıdır. Beslenme alışkanlıkları 

dini inanışa ve kültürel alışkanlıklara göre şekillenmektedir. Yahudilerin kosher uygulamaları, 

şabbat gününde yemek pişirme yasakları, Hristiyanların paskalya öncesi büyük perhiz 

esnasında tereyağı tüketmemeleri (Zubaida, 2000: 38) ayrıca Budistlerin sığır eti yememesi, 

Çin’de ve Polnesia’da süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi, Orta Asya Mongolia’da balık 

tüketiminin olmaması örnek verilebilir (Topbaş vd., 2013:41).  

İnsanlar yaşadıkları coğrafyanın iklimine, doğal zenginliklerine göre bölgelerde yemek 

çeşitliliğini artırmış ve mutfak kültürünü bölgeye göre şekillendirmiştir. Ayrıca ekonomik 

koşullar da mutfak kültürünün oluşumunda doğrudan etkilidir. Ermeniler önceleri sebze ve 

meyve ağırlıklı beslenirken daha sonraları ekonomik şartların getirisi ve yaşanılan coğrafyanın 

değişimi ile et tüketimini artırmış, mutfak kültürünü değiştirmiştir (Yıldız ve Aksoy, 2018: 

746). 

Ermeni Mutfak Kültürü ve Yemek Çeşitliliği 

Batı Kafkasya’da bulunan Ermenistan, diğer Kafkasya ülkelerinin kültürlerinden etkilenmiştir. 

Ermenistan’ın etkilendiği ülkeler özellikle Gürcistan ve Azerbaycan’dır (Oboturova vd., 2021: 

70). Gürcistan’a bağlı Ahıska kenti, Ermeni, Azeri ve Gürcülerin birlikte yaşadığı yer olarak 

bilinmektedir. Bu kentteki Ermeniler misafirlerine çay, kahve veya yemek ikramında 

bulunmadan uğurlamaz (Canım, 2002: 225). 

Ermeniler ve Türkler arasındaki ilişki Osmanlı İmparatorluğuna dayanmaktadır. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde Ermeni ve Türkler yakın iki millet olmuş ve birbirlerini etkilemiştir. 

Öyle ki Ermeni mutfağı ile Türk mutfağı birbirine oldukça benzemektedir (Ortaylı, 2014: 193). 

Cenazelerde dahi birbirlerine yemekler götürerek desteklerini esirgememiş, aynı sofradan 
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yemek yemişlerdir (Kutalmış, 2003: 48). Türklerle yaşamanın etkisi ile Türk geleneklerini de 

törenlerinde uygulamışlardır. Buna Kız isteme merasimlerinde patlıcan kebabı yaptırarak kız 

evine ziyarete gitmeleri örnek verilebilir (Özşavlı, 2017:231).  

Sovyet ve Kafkas halkından etkilenen Ermeniler kebaba şaşlık ve mangal adını vermişlerdir 

(Petrosian ve Underwood, 2006: 77). Ermenistan’da Yezidiler ve Kürtlerin en sık tatlandırma 

yöntemi nane ve kekik gibi yabani otlardır. Ermeniler bu yabani otları sadece yemeklerde 

kullanırken Yezidiler ve Kürtler peynirlere de kullanmışlardır (Hovsepyan, Gandilyan, 

Melkumyan ve Harutyunyan, 2016: 37). 

Topik, vejetaryen köftesi olarak bilinen nohut bazlı, patates veya unla karıştırılarak yapılan bir 

meze türüdür. İçerisinde ayrıca kuş üzümü, fındık, soğan ve yabani otlar bulunur. Daha yoğun 

tat için tahin ile servis edilebilmektedir (Hürriyet, 2021). 

Lahmacun, Ermenistan’da lahmajoon olarak bilinen üstü açık etli turta olarak nitelendirilen bir 

yemektir. Kıyma, domates, sarımsak, soğan, yeşilbiber ve baharatlarla doldurulmuş, yaklaşık 

yirmi santim uzunluğunda ince kabuklu bir ekmektir. Kimin servis ettiğine bağlı olarak Ermeni, 

Türk veya Arap pizzası olarak da adlandırılmaktadır (Petrosian ve Underwood, 2006: 16). 

Tolma, Ermeni halkının üzüm salkımı veya lahana yaprağına etli harç koyarak pişirdikleri 

yemek çeşididir. Ermeni mutfağına özgü olan bir diğer yemek ise Khaş’tır. Khaş, sığırın 

paçasından yapılıp genellikle içine bolca sarımsak ve lavaş ekmeği koyulan etli bir yemek 

çeşididir. Bu yemek sabah erken saatlerde tüketilir, Ermeni yemek geleneklerinde önemli bir 

yere sahiptir. Ghapama yemeği Ermeni mutfağında yaygın tüketilen bir pilav türüdür. Bal 

Kabağının içi boşaltılıp içine haşlanmış pirinç, badem, fındık, kuru üzüm gibi kuruyemişler 

koyularak yapılan bir yemektir (Ermeni Haber Ajansı, 2019). 

1672’de Ermeni girişimci Pasque Rosee adı ile bilinen Pascal dünyaya Türk kahvesini tanıtan 

ilk kişi olmuştur. Pascal İzmir’den ithal ettiği kahve çekirdekleri ile ün salmış ve Londra’ya ilk 

kahvehaneyi açmıştır. Yemek tarihçilerine göre Pascal aynı zamanda Londra’daki ilk kahve 

reklamını yapan kişidir (Petrosian ve Underwood, 2006: 167). 

 

2.YÖNTEM 

Çalışmada Nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırma yöntemi, mutfak kültürü ile 

ilgili çalışmaların derinlemesine ve tamamının anlaşılmasında başvurulan yöntemlerdendir 

(Harris vd., 2009). Nitel araştırmalarda genellikle gözlem, görüşme, belge ve söylev analizi gibi 

nitel veri toplama yöntemleri kullanılır. Bunun yanı sıra, insana ilişkin algı ve olayların, sosyal 

gerçeklikte ve gerçek ortamında derinlemesine incelenmesinin birincil olduğu nitel araştırma, 

farklı disiplinleri birleştiren genel bir bakış açısına da sahiptir (Hatch, 2002). 
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3.BULGULAR 

Araştırma İstanbul ilinde yaşayan 10 Ermeni vatandaşı ile gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de 

katılımcılara ilişkin demografik bilgilere yer verilmiştir. Katılımcılar makale içerisinde “K” 

olarak verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 

 

Ermeni mutfağına özgü yemekleriniz nelerdir sorusuna; K1, K2, K3, K6, K7, K8, K9, K10 

tarama topik, aşure, lahmacun, zeytinyağlı dolma yemeklerinin Ermeni mutfağına özgü 

yemekler olduğunu bildirmiştir. K4 ve K5 Ermeni mutfağının meze ağırlıklı bir mutfağa sahip 

olduğunu ve Ermeni mutfağına özgü yemeklere dalak dolması ve içli köfteyi örnek 

vermişlerdir. K5 içli köftenin bilinenden farklı yapıldığını tepsiye basılarak şekillendirilen bir 

türü olduğunu ifade etmiştir. 

Ermeni mutfağına özgü yemekleri bulunduğunuz bölgede ne sıklıkla tüketiyorsunuz 

sorusuna; K1, K4, K5, K7 ve K10 bulunduğu bölgede genellikle Ermeni mutfağına özgü 

yemekleri çok sık tüketemediklerini, genellikle bayram ve diğer özel günlerde tüketebildiklerini 

bildirmiştir. K2 Ermeni mutfağına özgü yemekleri çok sık tüketmediğini genellikle ayda bir 

tüketebildiğini, özellikle aile yemekleri ve toplantılarda tüketilen yemekler olduğunu 

bildirmiştir. K3 sürekli, K6 haftanın üç günü, K8 haftalık, K9 sık sık Ermeni mutfağına ait 

yemekleri tükettiğini bildirmiştir.  

Unutulmaya yüz tutmuş Ermeni mutfağına özgü yemekleriniz nelerdir sorusuna; K1, K2 

ve K7 Ermeni mutfağına özgü yemeklerin unutulduğunu düşünmediklerini, geçmişte yapılan 

yemekler ne ise günümüzde de yapılmaya devam edildiğini bildirmiştir. K3 ve K10 Ermeni 

mutfağına özgü unutulmaya yüz tutan yemeklerin tarama ve keşkek, K4, K8 ve K9 bal kabak 

dolması, dalak dolması, topik ve taramanın çok az yerde yapılıp yendiğini gördüğünü bundan 

dolayı unutulmaya yüz tutmuş olduğunu bildirmiştir.  

Katılımcı İsim Soy isim Doğum yılı Meslek 

1 Saro Saraf 1990 Turizm ve Otelcilik 

2 Serdar Simonyan 1990 Esnaf 

3 Erlin Saraf 1967 Halkla İlişkiler 

4 Linda Alış 1996 Makine Mühendisi 

5 Lerna Kulat 1991 Mimar 

6 Baret Saraf 1960 Emekli 

7 Arden Güldemir 1992 Öğretmen 

8 Arlet Güldemir 1965 Ev hanımı 

9 Ananya Özdemir 1953 Emekli 

10 Adis Atak 1982 Avukat 
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Düğün, cenaze vb. törenlerinizde yaptığınız uygulamalar nelerdir sorusuna; K1 cenaze 

törenlerinde ölen kişinin evinde cumartesi günü olmak kaydıyla Giramudk adı verilen bir tören 

yapılır. Bu törende ölen kişinin en sevdiği yemek yapılır ve tüketilir. Ayrıca bu törende evde 

bulunan herkes ölen kişi hakkında düşüncelerini anlatır şeklinde bildirmiştir. K2, K5, K7, K8, 

K9 ve K10 düğünlerde öncelikle kilise düğünü yapılır ve bunun hemen ardından gençler ayrı 

yerde toplanarak ayrı bir organizasyon ile eğlenirler. Cenaze törenlerinde ise yine kilisede 

yapılan törenden sonra mezarlığa gidilir ve ölen kişi gömülür. Gömülen kişinin arkasından dua 

edilir şeklinde bildirmiştir. Ayrıca K5, K9 ve K10 kadınların ölen kişinin mezarına kırk gün 

geçmeden gitmediklerini, kırk günün sonunda da dualar edildiğini bildirmiştir. K8 düğün ve 

cenaze merasimlerinde bağış yapmanın önemli olduğunu ifade etmiştir. K3 düğünlerde ilk 

olarak kilisede nikâh kıyılır daha sonra misafirlere yemek ikram edilir. Cenazede ise taziyeye 

gelen misafirlere kahve ve helva ikramı yapılır. K4 bütün törenlerimizde gelen misafirler için 

büyük masalarda Ermeni mutfağına özgü yemekler ikram edilir. K6 düğün ve cenazelerde 

bağışta bulunmak şeklinde bildirmiştir.  

Yemek öncesi ve sonrası uyguladığınız sofra adabı veya kurallarınız nelerdir sorusuna; 

K1, K2, K3 ve K9 Türklerden çok farklı bir sofra adabımız yoktur, dini inancı yüksek aileler 

yemek öncesi ve sonrasında Ermenice dua ederler bunun dışında bir kural yoktur. K2 ek olarak 

duayı eden kişinin çocuk olmasına özellikle dikkat edildiğini bildirmiştir. K4 bir İstanbul 

ailesinde uygulanan sofra adabı ile bizim uyguladığımız arasında fark yoktur. Örnek olarak 

sofraya büyüğümüz oturmadan oturmayız, yemeğe evin büyüğü başlamadan küçüğü de 

başlamaz, yemek masası belirli saatlerde kurulur ayrıca özel günlerimizde ve bayramlarımızda 

yemek masasına mum yakarız ve yemeğe şükrederek başlarız. K5, K7, K10 özellikle 

uyguladığımız bir kural yoktur ancak sofraya herkes aynı anda oturur ve yemek masası belirli 

saatler içerisinde kurulur. Yemekte herkes birbirinin halini hatırını ve gününün nasıl geçtiğini 

muhakkak sorar şeklinde bildirmiştir. K8 ve K10 yemek sofrasında temiz giysilerle bulunulur, 

sofrada herkes birbirlerinin gününün nasıl geçtiğini sorar ve muhabbet eder. Sofrada yemekler 

israf edilmez demiştir.  

Ermeni mutfağına özgü kullanılan alet ve ekipmanlar nelerdir sorusuna; K1, K2, K4, K5, 

K6, K7, K8, K9 ve K10 Ermeni mutfağına özgü kullanılan alet ve ekipmanlar hakkında bilgileri 

olmadığını bildirmiştir. K3 Ermeni mutfağına özgü kullanılan bir alet ekipman yoktur mutfakta 

herkesin kullandığı ürünlerin aynısını kullanırız ifadesini kullanmıştır. 

Ermeni mutfak kültürü ve Türk mutfak kültürü arasında benzerlik var mıdır? Varsa 

nelerdir sorusuna; K1 Türk mutfağı ürünlerinden bahsedecek olursam benzerlik olduğunu 

düşünmüyorum, Ermeniler genellikle zeytinyağlı yemekler yapıp tüketirken Türklerde 
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zeytinyağı kullanımı daha az demiştir. Ancak tek bir benzerlik gösterecek olursam Türkler ve 

Ermeniler patlıcanı çok sık tüketen ve bu sebzeden çeşitli yemekleri olan iki millettir demiştir. 

K2, K3, K10 Türk, Ermeni ve Rumlara ait mutfak yemekleri benzerlik göstermekten ziyade 

bana kalırsa aynı bile denebilir. Türk mutfağında yapılan dolma, aşure gibi yemekler Ermeni 

mutfağında da yer almaktadır. Ayrıca K3 Türk mutfağı ile Ermeni mutfağı arasındaki en büyük 

benzerliğin baharat kullanımının az olduğu şeklinde bildirmiştir. K10 benzerliğe lahmacun, 

aşure ve dolma ile örnek vermiştir. K4, K5 kesinlikle Türk ve Ermeni mutfağı birbirine benziyor 

bunun nedeni iki milletin yüzyıllardır bir arada yaşamasından kaynaklıdır. Bu iki millet 

birbirlerinin kültürlerinden etkilenmiştir. Özellikle Türkler ve Ermeniler yoğun baharat 

kullanımı ile birbirine benzerler. Türklerin günümüzde tükettiği mezelerden büyük çoğunluğu 

Ermeni mutfağına özgü yemeklerdir. K6 Türk ve Ermeni mutfak kültürüne ait benzerlik 

hakkında bilgisi olmadığını bildirmiştir.. K9 Türk ve Ermeni mutfak kültürü benzerdir damak 

tatlarımız neredeyse aynıdır demiştir.  

6.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Dünya üzerinde diğer milletlerden en çok etkilenen ülkelerin başında Ermenistan gelmektedir. 

Öyle ki bu ülkenin insanları yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşamış, Türk 

halkını etkilemiş ve Türk halkından etkilenmiştir. Günümüzde Ermeni olan bireylerin 

çoğunlukla yaşadığı ülkeler Türkiye, Fransa, ABD, Gürcistan ve Rusya olarak sıralanabilir. 

Türkiye’de yaşamakta olan Ermenilerin büyük çoğunluğu İstanbul ilinde ikamet etmekte olup 

kendilerine has gelenek ve göreneklerini de yaşatmaya özen göstermektedir. Bir Türk 

sofrasında gösterilen adap kurallarının neredeyse tamamı Ermeni sofralarında da 

görülmektedir. Bu bağlamda Ermeni ve Türk milletlerinin birbirlerini ne düzeyde etkiledikleri 

net olarak görülebilmektedir. 

Yüz yüze görüşme sorularının sonucunda Ermeni mutfağına özgü yemekleriniz nelerdir 

sorusuna 10 kişinin tamamı cevap vermiş ve dolma, aşure, tarama, lahmacun, dalak dolması, 

içli köfte, pilaki ve topik örneklerini vermişlerdir. Katılımcılar ermeni yemeklerini çoğunlukla 

özel günlerde (yılbaşı, bayram, cenaze, düğün) tükettiklerini bildirmişlerdir. Ermeni mutfağına 

özgü unutulmaya yüz tutmuş yemekleriniz nelerdir sorusuna tarama, zeytinyağlı dolma, dalak 

dolması örnekleri verilmiştir. Bunun dışında bazı katılımcılar unutulmaya yüz tutmuş 

yemeklerinin olmadığını bildirmişlerdir. Düğün, cenaze vb. törenlerde yapılan uygulamalar 

sorulmuştur. Düğün cenaze vb. törenlerin tamamının başlangıç noktası kilisedir. Kilisede 

yapılan düğün ve cenaze ardından yemeklerin verildiği yer veya düğün sonrası genç bireylerin 

eğlence için gittikleri yerler farklılık göstermektedir. Yemek sofrası adap kuralları konusunda 

katılımcılar genellikle sofraya oturunca yemekten önce dua edilerek yemek esnasında da 
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muhabbet ile hoş ortamın sağlanması gelenek haline getirilmiştir. Sofraya herkesin aynı anda 

oturması, sofranın belirli saatler içinde kurulması gibi yazılı olmayan görgü kuralları da 

mevcuttur. Ermeni mutfağına özgü kullanılan alet veya ekipmanlar nelerdir sorusunda 

katılımcıların büyük çoğunluğu bir bilgisi olmadığını bildirmiştir. Ayrıca Ermeni mutfağına 

kullanılan alet ve ekipmanların günümüzde kullanılan alet ekipmanlardan bir farkının 

olmadığını bildirmişlerdir. Sekizinci ve son soruda ise Türk mutfağı ve Ermeni mutfağının 

benzerliğinin olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu tükettikleri 

yemeklerin dahi ortak olduğunu bundan dolayı da benzerliğin olduğunu bildirmişlerdir. Bu 

benzerliğe lahmacun ve dolma yemeğini örnek göstermişlerdir. 

Katılımcıların cevaplarıyla birlikte Ermeni mutfağının karma bir yapıda olduğu 

gözlemlenebilmektedir. Yapılan yemeklerin Türk ve Arap mutfağında da yer alması, ortak bir 

kültür oluşturduklarını ve bu ortaklığın geçmişten günümüze devam ettiği görülebilmektedir. 

Ayrıca Düğün törenlerinde yapılan yemek ikramı Türk düğünlerinde bazı yörelerde 

görülebilmektedir. Sofra adabı ve kurallarında ise Türk halkı ile ortak bir değere sahip 

olmuşlardır. Sofrada büyük yemeğe başlamadan başlanmaması, yemeğin sonunda şükredilmesi 

ve sofraya yakışır bir biçimde oturmayı kendilerine kural edinmişlerdir. 
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ABSTRACT 

Climate has been changed since pre-industrial period. Carbon release increasing has led to 

enhance some atmospheric gas concentrations that calls greenhouse gasses. The main 

atmospheric greenhouse gas is CO2 that has measured as 280 ppm in pre-industrial period and 

nowadays, it is already reached to appx. 420 ppm. Consequently, temperature and water scarcity 

is rose in several parts of the world, especially in Continental and Mediterranean climatic areas. 

In addition to high CO2, temperature and drought factors, UV light has not reflected properly 

and this affect plants photosynthetic productivity and metabolism. The objective of this work 

demonstrating to climate change simulation study advance on plants for individual and multiple 

climate change related abiotic factors. Free-Air CO2 Enrichment (FACE) experiments provides 

increased CO2 concentration in a site-specific climate change simulation to measure plant 

growth response to only high CO2 factor. In order to detect more complexity of climate change 

factors effect on plants, other factors are needed to be include. Under semi-controlled 

environments, these factors can be increased. Temperature Gradient Greenhouses (TGGs) are 

providing to simulate drought, high CO2 and temperature factors. However, TGGs could not 

cover the control of UV lights. Conclusion, in order to count up UV light effects in addition to 

other 3 climate-change related factors in the site-specific climate change simulation studies on 

plants, the new smart system is required. 

Key words: Climate change, CO2, temperature, drought, UV light, FACE, TGGs 
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INTRODUCTION 

Since the early nineteenth century (since pre-industrial period), human actions have raised the 

atmospheric CO2 level from 280 to 389 – 400 mol mol−1 air (ppm) in 2012–2013. By end of the 

century, it was 550 ppm and it has predicted to reach 700 ppm (Prentice et al., 2001). 

Atmospheric CO2 is linked and one of the very important anthropogenic greenhouse gas, caused 

and increased to global warming. This linkage is determined as CO2 emissions continuation at 

high levels is resulted in temperature rise predicted to range around 1.8 up to 4.0 °C (IPCC, 

2007a). According to these predictions, between 1995 and up to now, the warmest global 

surface temperature was observed since 1850. Furthermore, climate change is thought to reduce 

water availability of crops and rise the number of agricultural regions affected by water scarcity, 

decreasing crop productivity (IPCC, 2007b). Via changing climate, cloud patterns with rising 

the irradiation periods are also expected to alter in the zones like the Mediterranean region 

(Trenberth and Fasullo 2009).  

In order to stimulate climate change related factors on crops, many researches were focused on 

elevated CO2 related experiments, that have been conducted in fully controlled relatively small 

growth chambers with application of stable temperatures during both day and night and 

providing required light with lamps. Because of both light quality and light intensity 

differences, evaporative requirements and, temperature within other variables, field 

experiments vary from the experiments under fully controlled conditions. The size of growing 

chambers additionally limits the size of experiments that may be used. The more realistic the 

experimental settings are, the more probable the predictions are to be accurate in the future. In 

the recent 30 years, some climate change scenarios simulation methods are generated and 

applied such as open top chambers (OTC) (Rogers et al., 1983), free air temperature increase 

(FATI; Nijs et al., 1996), temperature gradient tunnels (TGT; Hadley et al., 1995; Horie et al., 

1995; Rawson et al., 1995), free air CO2 enrichment (FACE) (Allen et al., 1992), temperature 

gradient greenhouses (TGG; Morales et al., 2014) and growth chamber – greenhouses (GCG; 

Morales et al., 2014) systems. For the best usage of these methods are depending on the aim of 

the research and also the best simulation of the climate change related factors.  

Therefore, in forthcoming years, crops and likewise several ecosystems, will encounter at least 

these four climate-related factors: increased CO2, UV-B radiation, high temperature, changed 

water availability and these factors are required to establish in the most suitable method 

according to aim of the researches.  
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Climate Change Related Factors  

Plants' ability to carbon fixation is highly influenced by their surroundings. C3 plants like 

grapevine creation is restricted by air atmospheric CO2 concentrations in any event up to 800 

ppm (Long et al., 2006). Short-term exposure to high CO2 resulted with plant growth and 

increase in photosynthesis. However, long-term exposures often caused a sudden reduction in 

photosynthetic rates that calls acclimation, indicated by a reduction in photosynthetic 

capability, inferior both leaf protein levels, and/or stomatal conductance (Long et al., 2004). 

This CO2 acclimation phenomenon leads an overabundance of carbohydrates in the most 

photosynthesis produced parts of the plants (leaves) inhibits photosynthesis (Paul and Pellny, 

2003). Some crops have also supplementary carbon sinks, like leguminous nodules, may help 

to avoid acclimatization to higher CO2 levels (Erice et al., 2006). However, the duration of 

acclimation has rarely been examined on fleshy-fruited crops, which may respond differently 

than herbaceous species (Ainsworth and Rogers, 2007). Furthermore, photosynthetic 

acclimatization is not a general stage. In long term works conducted in free air systems, 

particularly on woody plants, reactions on crop physıology don't always give indications of 

acclimatization (Springer and Thomas, 2007; Ainsworth and Long, 2005). Temperature has 

been identified as the most important element influencing ripening, based on the thermal 

optimums provided by multiple authors for various grapevine kinds (Jones, 2006; Gladstones, 

1992; Parker et al., 2013). Together this, works concentrated on the impacts of temperature on 

crops demonstrate a non-linear influence on carbon fixation metabolism on crops. The 

temperature can be optimum between 25–30 °C for photosynthesis rates but for the efficacy of 

the carbon absorption process, the temperatures can be lower (Huglin and Schneider, 1998; 

Greer and Weedon, 2013). Moreover, increases in photosynthesis reported at higher 

temperatures may not necessarily caused by increased rates of sugar buildup (Greer and 

Weedon, 2013). 

Lessen water presence is commonly associated with higher UV-B radiation quality and 

intensity in many places (Chuine et al., 2004). Predicted climate change scenarios for the next 

several decades involve a significant drop in precipitation, particularly during the warm season, 

rising the likelihood of major water scarcity occurrences in the Mediterranean region (Mira de 

Orduna, 2010). Furthermore, mean cloudiness variations may have an impact on the amount of 

solar radiation, especially UV-B (IPCC, 2013). 

Reflected and absorbed UV-B radiation quality and intensity may release jointly with infrared 

radiation and PAR qua a mission of cloudiness time of the day, season and latitude. Besides, 

UV-B radiation quality and intensity might vary with ozone layer thickness. UV-B radiation 
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quality and intensity in southern hemisphere, for instance, are often greater due to lower ozone 

levels. Furthermore, granted the accomplishment of the Montreal Protocol mentioned out 

ozone-depleting articles, ozone grades might switch to pre1980s grades afore the premier half 

of the century (UNEP, 2012), that in revert might decreased existed UV-B radiation grades.  

UV-B radiation quality and intensity as abiotic factor functions as a growth modulator with 

switching from primary to secondary metabolism or vice versa (Jansen and Bornman, 2012). 

Indeed, in case of the current UVB levels prediction conditions might ensure a considerable 

constraint to biomass accumulation (Ballaré et al., 2011). UV-B radiation acclimation 

associates to phenolic biosynthesis intensification that shield plant tissues from its hazard 

(Martínez-Lüscher et al., 2013). This radiation commences both photosynthetic and antioxidant 

enzyme activities (Martínez-Lüscher et al., 2015).  

In recent years, evidence of a connection between water scarcity stress and UV-B radiation in 

plants has arised. In crops subjected to a single action of UV-B radiation and water scarcity, a 

number of identical defensive mechanisms, likewise detrimental alterations, occur, directing to 

breakdown of physiological processes, and yield reduction, and growth inhibition (Chuine et 

al., 2004). As an outcome, the combined impacts of water deficit and UV-B may change 

patterns. Literature review demonstrates that UV-B radiation able to have mutual effect with 

water scarcity stress to reduce mechanisms of preventive. For instance, raised grades of UV-B 

absorbing antioxidant enzymes and compounds (flavonoids), osmolyte accumulation, induced 

stomatal conductance or raised leaf cuticle thickness. When both variables are used together, 

these reactions may significantly reduce water scarcity and/or UV-B radiation sensitivity (Paul 

and Pellny, 2003; Erice et al., 2006). 

Plant Research Methods with Climate Change Related Factors Simulations 

In 1980s, the interest of plant response to high carbon dioxide concentration [CO2] was raised 

starting with Open Top Chambers (OTC) facilities or Sunlit-Controlled Environment Chambers 

(SCEC) experiments (Allen, 1979; 1987; Sionit et al., 1982; Kimball, 1983; Rogers et al., 1984; 

Dahlman et al., 1985). Greenhouse effect solar radiation transmition and catching the heat 

inside of the chamber of open top chambers (OTCs) increase temperatures during day time 

(Kennedy, 1995; Marion et al., 1997) or soil temperatures during night-time by infrared 

reflective curtains via inducing the infrared radiation heat outage from soil and crop surface 

during night (Beier et al., 2004; Emmett et al., 2004). In order to conduct climate warming 

research, the passive warming of OTCs are applied (Drake et al., 1989). OTCs’ short 

infrastructure with both minimum maintenance and cost makes OTCs commonly applied to 

high temperature crops’ experiments for short stature plants, for instance temperate grasslands 
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(Carlyle et al., 2011), saltmarshes (Gedan and Bertness, 2009), grassland steppe (Klein et al., 

2005), and arctic and alpine tundra ecosystems (Elmendorf et al., 2012). However, the OTCs’ 

usage of taller plants is rare (Welshofer et al., 2018). For the taller plants application of OTCs, 

such as forest, are ineffective without solar irradiance cause of limited potential results (De 

Frenne et al., 2010). In addition to that, Spruce and Peatland Response Under Climatic and 

Environmental Change (SPRUCE) is relatively new system with active air warming chambers 

that carry out multiple layers of experimental air warming integrated to profound soil heating 

(Richardson et al., 2018). Apart from SPRUCE, the Climate Change Experiment (CLIMEX) is 

applied for conducting totally covered air heating chambers be formed of massive size 

greenhouses that covered an endured untouched boreal forest ecosystem consisting grown-up 

trees and shrubs (Beerling, 1999).  

In 1992, in order to simulate climate change under open air, the Free-Air CO2 Enrichment 

(FACE) method was advanced (Allen, 1992). In 1992 and 1994, the system got completely 

operational (Kimball et al., 1992, 1994) and has since fitted in diversified systems worldwide 

(LeCain et al., 2015). As all system has their own advantages and disadvantages, FACE systems 

are offered to the researchers to study in natural aerial environment (uncontrolled humidity, 

wind, sunlight, and temperature) and unlimited natural rooting development, allowing to study 

to the taller plants, easily available field data for both control and treated plants with low budget 

requirements, while other outdoor systems such as OTC, SCEC, SPAR are not able to provide 

all these benefits to the researchers. Nevertheless, when other climate change related factors 

become an issue, these benefits turn into disadvantages.  

The controlled plant-growth systems are able to provide an advanced and non-advanced set of 

environmental factors [CO2], water availability, nutrients, temperature, lights intensity and 

varieties) than open-field plots (Ziska and Bunce, 2007). Temperature Gradient Greenhouses 

(TGGs) are allowed to study several climate-change related factors separately or in interaction, 

even they are close to operate like growth chambers. Their advantage is being the research-

oriented greenhouses for investigating one particular variable a plant physiological reaction, 

allowing in order to excessive mechanistic examination on the reasons of physiological 

reactions to forthcoming climate scenarios (Morales et al., 2014). The biggest advantage of 

TGGs is the permitting to study interactions of several climate change related factors in the one 

experiment at the same time. For instance, coaction of temperature, air CO2 level and nitrogen 

fixed bacterial race on alfalfa crops (Sanz-Sáez et al., 2012; 2013), and coaction of temperature, 

air CO2 level and water scarcity on grapevines (Salazar-Parra et al., 2011; Kizildeniz et al., 
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2021; 2018a; 2018b; 2015; Kizildeniz, 2017; Martínez-Lüscher et al., 2016) were studied in 

TGGs.  

Apart from the above mention systems for simulating climate change scenarios, one of the most 

important factor simulation is still missing to apply. Any of them do not allow to simulate UV 

radiation. Growth chamber–greenhouses (GCG) makes possible to apply more environmental 

variables within their limited work space. One of them is CO2 enrichment, another one is high 

temperature, the third one is water scarcity and the last one is UV-B light with additional 

resource of UV-B radiation light. These light resources are allowed GCGs to use as greenhouse 

or growth chamber with their two alternative light sources of photosynthetic active radiation. 

When GCGs are used as greenhouse, due to their aluminum and glass constructions solar UV-

B light is filtered and do not allow to effect subjected plants. However, foreseen climate change 

scenarios over the next decade counted in increased UV-B radiation levels in consequence of 

cloud patterns fluctuations (Gladstones, 1992) and therefore, UV-B light is also possible to 

simulate inside the GCGs in different intensity when it is required to simulate. So far, GCGs 

are simulated to climate change related factors like application of CO2 and arbuscular 

mycorrhizal fungi interactions on lettuce and alfalfa crops (Baslam et al., 2012a; 2012b; 2014), 

coactions of N source and air CO2 levels on alfalfa (Kizildeniz, 2013), combined effects of three 

factors (i) temperature (ii) air CO2 levels, and (iii) drought (Salazar-Parra et al., 2010; 2012a; 

2012b), and coactions of irradiation intensity and temperature (Carbonell-Bejerano et al., 2013), 

and impacts of UV-B radiation and exposure duration (Martínez-Lüscher et al., 2013) on 

grapevines. 

For simulating a climate change scenario in realist field conditions, a technique counterpart to 

FACE was generated by Nijs et al. 1997 and that named as Free Air Temperature Increase 

(FATI) that is attributed to adopt infrared radiation and enhances the temperature that is caused 

to more water loss at more leaf temperature levels in a controlled limited vegetation growth in 

the field conditions, without enclosing the crops. Recently, FATI studies are conducted with a 

combination of biotic and abiotic stress factors (Ge et al., 2019; Tian et al., 2010). 

 

CONCLUSIONS 

This paper demonstrates current different methods of climate change related factors simulations 

for crop production to likely future reaction of crops to climate change. The advantages of 

growth chambers with rare operating dimensions offered by GCGs, allowing them to be used 

as greenhouses without the separating panels while keeping the same high level of 

environmental variables control like growth chambers. The function and application of TGGs 
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are to examine impacts of raised CO2, raised temperature and water accessibility detachedly or 

in collaboration. From this specialized perspective, TGGs are near work as development 

chambers, yet with the research-oriented greenhouses advantages. The most accurate control in 

the GCG and TGG does not always imply a more accurate reaction of plant physiological 

metabolism to climate change factors under control. Plants are clearly moved away from their 

normal growing circumstances in growth chambers and greenhouses. Quantifying this in 

climate change scenarios is problematic since plants in the field conditions several biotic and 

abiotic stress factors, and currently how these stress factors will interact with air CO2, water 

availability, UV-B radiation and high temperature are still unknown. Plant research 

methodologies combined with climate change-related factor simulations, on the other hand, are 

useful techniques since the former allows comparing present circumstances to close future 

(about year 2100). TGG are a viable technique of attributing a physiological response to a single 

component, like as CO2, temperature, or water availability, allowing for greater mechanistic 

investigation into the reasons of physiological reactions to future climatic changes. However, 

TGGs could not cover the control of UV lights. Conclusion, in order to count up UV light 

effects in addition to other 3 climate-change related factors in the site-specific climate change 

simulation studies on plants, the new smart system is required. 
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ÖZET  

Turizm sektörü, son yüzyılda, bir yanıyla insan sağlığı ve insanın mutluluğu diğer yanıyla 

yabancı sermaye sağlama özelliği nedeni ile birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

ekonomileri için vazgeçilmez bir sektör haline gelmiştir. Turizmin bu iki önemli özelliği aynı 

zamanda kapasitesinin kapsamlı ve büyük olmasının da nedenidir.Turizm sektörü, seyahat 

etmek ile başlayan süreçte, konaklama ve eğlence sektörünü de yanına alarak kapsamını 

büyütmüştür. Bu yapı son yarım yüzyılda yanına sağlık sektörünü de katmıştır. Son otuz yıllık 

periyotta turizm sektörünün boyut ve kapsamında yaşanan değişimlerden biri sağlık sektörü ile 

turizm sektörünün birlikteliği olmuştur. Bu birliktelik, turizm sektörüne büyük rakamların 

aktarılması sonucunu doğurmuştur ki 2010 yılına gelindiğinde bu rakam 6o milyar Amerikan 

Doları (USD)’na ulaşmıştır. Günümüzde bu rakam 300 milyar USD’ye yaklaşmıştır. Genel 

olarak, kaplıca ve Selus Per Aqua  (Türkçesi: Sudan Gelen Sağlık: SPA), yaşlı ve engelli bakımı 

ve medikal uygulamalar başlığı altında tasnif edilebilen sağlık turizminin hem kültürel boyutu 

hem de ekonomik boyutu bulunmaktadır. Sağlık turizminin kültürel boyutunda, başta güvenlik 

olmak üzere kültürleşme, kültürlenme ve kültürel değişim ön plana çıkmaktadır. Sağlık 

turizminin kültürel boyutunda var olan bu unsurlar, medikal tıptan daha çok engelli ve yaşlılara 

yönelik sağlık turizmi faaliyetlerinde daha fazla öne çıkmaktadır. Bu anlamda yaşlılara yönelik 

uygulamaların hem nesiller arası hem de kültürler arası bir kültür aktarımı özelliği taşıdığı 

görülmektedir. Sağlık turizminin ekonomik boyutu, turizmin birçok faaliyetini içinde 

barındırdığı için daha kapsamlıdır. Bu anlamda sağlık turizmini turizmin diğer faaliyetleri ile 

entegre olmuş bir turizm faaliyeti olarak kabul etmek mümkündür. Sağlık turizminin hangi 

faaliyeti yapılırsa yapılsın kaçınılmaz olarak konaklama, eğlence ve gastronomi ve diğer 

faaliyetler de gösterilmektedir. Bu kapsamlı yapısı nedeniyle sağlık turizmi de turizmin diğer 

alanları gibi, kalkınmakta olan ülkeler için önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca sağlık 

turizminin ekonomik boyutu, bir yanıyla turizm sektörünü diğer yanıyla sağlık sektörünü ve 

diğer yanıyla da sosyal güvenlik sistemlerini kapsamaktadır. Bu yönüyle ele alındığında sağlık 

turizmini, gelişmekte olan ekonomiler için bir gelir kaynağı olmanın çok ötesinde yeni bir 

girişimcilik ve yeni bir inovasyon alanı olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, Türkiye’de 

sağlık turizminin ekonomik boyutu üzerinde durulmuştur. Çalışmada sağlık turizmi ekonomik 

boyutunun yanında kavram ve tarihsel süreciyle ele alınmış aynı zamanda sağlık turizminin 

bugünü ve yarını üzerinde tespit ve öneriler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Ekonomi, Ekonomik Boyut.  
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HEALTH TOURISM IN TURKEY WITH ITS ECONOMIC DIMENSION 

 

 

ABSTRACT 

In the last century, the tourism sector has become an indispensable sector for the economies of 

many developed and developing countries due to its feature of providing human health and 

happiness on the one hand and foreign capital on the other. These two important features of 

tourism are also the reason why its capacity is extensive and large. The tourism sector, started 

with traveling originally expanded its scope by taking the accommodation and entertainment 

sector with it. This form has included the health sector to its structure in the last half century. 

One of the changes in the size and scope of the tourism sector in the last thirty years has been 

the coexistence of the health sector and the tourism sector. This cooperation has resulted in the 

transfer of large amounts to the tourism sector, which by 2010 reached 60 billion US Dollars 

(USD). Today, this figure has reached nearly 300 billion USD. In general, health tourism, which 

can be classified under the title of spa and Selus Per Aqua (SPA: Turkish: Health From Water), 

care for the elderly and disabled, and medical applications, has both a cultural and an economic 

dimension. In the cultural dimension of health tourism, especially security at first, acculturation, 

enculturation and cultural changing come to the fore. These elements, which exist in the cultural 

dimension of health tourism, come to the fore more in health tourism activities for the disabled 

and elderly, rather than medical medicine. In this sense, it is seen that the practices for the 

elderly have the characteristics of cultural transfer both between generations and between 

cultures. The economic dimension of health tourism is more comprehensive as it includes many 

activities of tourism. In this sense, it is possible to accept health tourism as a tourism activity 

integrated with other activities of tourism. Whatever activity of health tourism is carried out, 

accommodation, entertainment and gastronomy and other activities are inevitably shown. Due 

to this comprehensive structure, health tourism, like other areas of tourism, is an important 

resource for developing countries. In addition, the economic dimension of health tourism covers 

the tourism sector on the one hand, the health sector on the other, and also the social security 

systems on the other. From this point of view, health tourism can be evaluated as a new 

entrepreneurship and a new innovation field beyond being a source of income for developing 

economies. In this study, the economic dimension of health tourism in Turkey is emphasized. 

In the study, besides its economic dimension, health tourism has been handled with its concept 

and historical process, and at the same time, determinations and suggestions have been 

presented on the present and future of health tourism. 

Keywords: Health Tourism, Economy, Economic Dimension. 
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GİRİŞ  

Son yarım yüzyıl içine turizm sektöründeki gelişmelerin devasa boyutlara ulaştığı 

bilinmektedir. Turizmdeki bu önemli sektörel gelişme, turizmi başlangıç noktasından 

günümüze gelindiğinde, ürün çeşitliliği ve pazarlama tekniklerinin kullanımı ile birlikte ülke 

ekonomilerinin vazgeçilmezi haline getirmiştir (Aydın, 2009: 12). Bunun birçok nedeni 

olduğuna şüphe yoktur. Ancak en önemli neden olarak, turizmin, dış ticaret açığı sorunu 

yaşayan gelişmekte olan ülkelerin, bu sorunlarını çözmede en önemli argüman olması 

söylenebilir.   

Turizm alanında Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak zaman içinde Türkiye’de de 

önemli adımlar atılmış ve önemli gelişmeler yaşanmıştır (Aydın, 2009: 12). Bu gelişmeler, 

dünya çapında yaşanan gelişmelerden ayrı ve uzak değildir. Bu gelişmelerde de ürün çeşitliliği 

ile pazarlama tekniklerinin kullanımı öne çıkmaktadır.  Bununla birlikte Türkiye’nin gelişmiş 

ülkelere görece daha uygun maliyet politikası da etkin bir faktördür.  

Sağlık ve sosyal güvenlik sorunları, yaşlanma ve sanayileşme, insanları farklı arayışlara 

yöneltmiştir. Bu yönelim; gerek Dünyada gerekse Türkiye’de turizm konusunda yaşanan 

gelişmelerde sağlık turizmi adı altında yeni bir alan ortaya çıkarmıştır. Sağlık turizminin 

dinamosu, sağlam sağlık kurumları, sağlıkla ilgili doğal zenginliklerin varlığı ve bu doğal 

zenginliklerin işletmeciliğinin profesyonelleşmesi olmuştur.  

Sağlık turizmi, turistin sağlığı ya da sağlığın turizmi ile çıktığı bu yolculuğunda, büyük 

ekonomik girdi sağlayan bir turizm alanı olmuştur. Hem sağlık alanını hem de turizmi kapsayan 

sağlık turizmi son yarım yüzyılda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin bir nedeni, 

sağlık turizminin, sadece sağlık ve diğer kurumlarında geçirilen süre ile sınırlı olmaması, 

konaklama, yeme- içme, eğlence vb. faaliyetleri de içermesidir (Ak ve Sevin, 2000: 90).  Aynı 

şekilde sağlık hizmetinden faydalanan kişilerin bu işlem süresinde yalnız ol(a)mamaları da bu 

sektörün büyümesinde etkili olmuştur. 

Sağlık turizmi; fiyat ve maliyet avantajıyla gelişmekte olan ülkelere ekonomik fayda sağlarken 

bunun yanında bilgi paylaşımını arttırmaktadır. Bunun yanında sağlık turizmi uluslararası 

ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Yalçın, 2006: 40-41). Sağlık turizmi etken 

faktörü uygun maliyetle sınırlı değildir. Bunun yanında sağlık hizmetinin erişilebilirliği, 

uygunluğu ve kalitesi de etkilidir (Yılmaz, 2010: 30).  

Bu çalışmada, öncelikle kavramsal olarak sağlık turizmi ele alınmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de 

sağlık turizminin süreci ve konumu irdelenmiştir. Sonrasında Türkiye’de sağlık turizminin 

ekonomik boyutu incelenmiş ve bugünü ve yarını üzerinde tespitler yapılarak önerilerde 

bulunulmuştur. 
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1.KAVRAM VE TANIMLARLA SAĞLIK TURİZMİ 

Genel bir yaklaşımla; turizmi, insanların belli amaçlarla yaptıkları seyahat ve geçici 

konaklamaları olarak tanımlamak mümkündür. Turizmin bu klasik tanımına, turistin sağlıkla 

ilgili bir eylemi gerçekleştirme arzusunun eklenmesiyle ortaya sağlık turizmi olarak 

adlandırılan bir kavram ve bu kavram etrafında şekillenen oldukça geniş bir sektör çıkmıştır 

(Kiremit, 2008: 6). 

1.1.Sağlık Turizmi 

Genel olarak kişisel sağlığın korunması ya /ya da sağlığın geri kazanılması amacını taşıyan hem 

tatil hem de sağlık hizmetlerinden istifade etmeyi amaçlayan seyahat, konaklama ve 

organizasyonların tümünü sağlık turizmi olarak adlandırmak mümkündür (Gençay, 2007: 172). 

Bu kapsam içinde tamamen sağlık hizmeti almak için yapılan faaliyetler yer aldığı gibi, 

tamamen turizm amaçlı seyahatlerde yaşlanan sağlık sorunları ve onların tedavisi de yer 

almaktadır (Aydın ve Şeker, 2011: 6). 

Modernizm, gelişmiş ülkelerde, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte başta stres olmak üzere 

çeşitli sağlık sorunları ve çevre sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların üstesinden 

gelebilmek adına gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar daha bakir ve daha sağlıklı ülkelere 

seyahat etmeyi, orada kalmayı ve hatta oralarda sağlık sorunlarına farklı çözümler aramayı 

tercih etmişlerdir (Türksoy ve Türksoy, 2010: 700). Sağlık turizmini tetikleyen faktör olarak 

kişilerin yaşadığı ülkede yüksek teknolojili sağlık hizmetlerinin ve bu alanda insan 

kaynaklarının azlığı olabildiği gibi tatil yaparken tedavi olma arzusu ve ekonomik nedenler 

sayılabilir. Bu anlamda, yaşanan ülkeye göre gidilen ülkede sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, 

daha çeşitli, daha profesyonel ve daha ucuz yapılıyor olması sağlık turizminin ana nedeni olarak 

sayılabilir. Bunun yanında gidilen ülkenin yaşanan ülkeye göre, iklim ve coğrafi imkanlarının 

daha fazla olması da önemli bir etkendir. Bu imkanların sağladığı hizmetler ile, gelenler, sağlık 

turizmi içinde yer alan termal turizmi ve Latince “Selus Per Aqua” (SPA) Türkçesi “Sudan 

Gelen Sağlık” veya “Su ile Gelen Sağlık” anlamına gelen ve daha çok su ile birlikte, doğal ve 

şifalı taşlar, aromatik yağlar ve profesyonel masaj tekniklerinin uygulandığı tesislerde hem tatil 

yapmakta hem de tedavi olmaktadırlar (Sağlık Bakanlığı, 2012: 65). 

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus; sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payını yükseltmekte 

buna bağlı olarak sosyal güvenlik maliyetleri de artmaktadır. Bundan dolayı, o ülkelerin sosyal 

güvenlik kurumları ile özel sigorta kurumları, daha ekonomik sağlık hizmeti almak amacıyla 

diğer ülkelerle paket anlaşmalar yapmaktadırlar. Sağlık turizminin ekonomik boyutunun 

temelinde, çeşitlilikle beraber, gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetli olması 

yatmaktadır (Güleç, 2011: 3). 
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1.2.Sağlık Turizmi Çeşitleri 

Başlangıçta termal turizm ya da kaplıca turizmi olarak algılanan sağlık turizmi, son otuz yılda, 

yurt içi ve yurt dışı olmak üzere medikal sağlık hizmetlerini de kapsamıştır (Aydın, 2012: 92). 

Bu anlamda genel bir değerlendirme ile sağlık turizmi; medikal (Tıp) turizmi, termal ve SPA 

turizmi ile yaşlı ve engelli bakımı amacına matuf turizm faaliyetleri olmak üzere 3 başlık altında 

ele alınabilir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012). 

1.2.1. Medikal- Tıp turizmi 

Sağlık turizmi içinde en büyük paya sahip olan medikal (tıp) turizmi, belirlenmiş bir hastalığı 

olan turistlerin daha çok 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti almak 

amacıyla yaptıkları turizm hareketidir. Tedavi amaçlı olan bu turizm faaliyeti kapsamında, 

transplantasyondan kardiyovasküler cerrahiye, estetik cerrahiden, göz, diş, diyaliz tedavilerine 

kadar birçok tıbbi faaliyet yer almaktadır. 

1.2.2.Termal ve SPA turizmi 

Sağlık turizminin en geniş, en yaygın ve en eski faaliyet alanı termal turizmi ve son zamanlarda 

buna eklenen SPA hizmetlerine bağlı turizmdir. Termal ve SPA turizmi; hastalık sonrası 

iyileşme rehabilitasyon döneminin atlatılması ya da doğal su kaynaklarından istifade etmekle 

ortaya çıkan destekleyici ve rehabilite edici hizmet şeklinde özetlenebilir. Bu hizmet, kaplıca 

ve SPA merkezlerinde yardımcı sağlık personeli ve/veya diğer personel tarafından 

verilmektedir. Termal turizm ve SPA hizmeti olarak fizyoterapiden talossoterapiye, 

hidroterapiden, balneoterapi, peloidoterapi ve klimaterapiye kadar pek çok hizmet 

verilmektedir. 

Ayrıca termal turizmin alt başlığı olarak klimatizm, üvalizm ve termalizm gibi faaliyetler de 

yapılmaktadır. Bu faaliyetler ile ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları bulunan bireyler, kaplıca olan 

bölgelerde tedavi görmektedir. 

Termal turizminde yer alan klimatizm; oksijen oranı yüksek bölgelerde açık ve temiz hava ile 

tedavi görmek için o bölgelerde yapılan turizm faaliyetidir. 

Termal turizminde yer alan üvalizm; bazı bölgelerde münhasır olarak yetişen meyve ve 

sebzelerle yapılan kür (tedavi) yöntemi ile tedavi görmek için yapılan turizm faaliyetidir. 

Termal turizminde termalizm; kaplıca, ılıca, içmeler gibi şifalı doğal su kaynaklarından istifade 

etmek için oralarda yapılan turizm faaliyetidir. Bu faaliyet kapsamında sulardan hem içine 

girmek hem de içmek suretiyle istifade edilmektedir. Bunun yanında; doğal mineralli suların 

belirli bir sürede, gün boyu bölünmüş dozlarda ve belirli miktarlarda içilmesi ile yapılan 

kürlerden istifade etmek suretiyle yapılan faaliyet olan balneoterapi; deniz suyu ve diğer deniz 

değerleri kullanılarak yapılan kür uygulamalarından istifa etmek amacıyla yapılan faaliyet olan 
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talassoterapi; genellikle tatlı sular vasıtasıyla ve 20 ºC seviye sıcaklıktaki sularla yapılan kürleri 

kapsayan tedavi faaliyeti olan hidroterapi; mağara ortamlarından yararlanılarak uygulanan 

tedavi faaliyeti olan speleoterapi ve çamurdan istifade etmek suretiyle gerçekleştirilen faaliyet 

olan peloidoterapi de termal turizmin diğer faaliyetleri olarak sayılabilir (Ünal ve Demirel, 

2011: 108). 

Termal ve SPA turizminde diğer önemli faaliyet ise SPA turizmidir. SPA turizmi; ağırlıklı 

olarak termal ya da deniz suyunun kullanıldığı vücut bakımı ve tedavileri kapsayan 

faaliyetlerdir. SPA suyla gelen sağlık anlamını taşımakla birlikte SPA merkezlerinde diğer 

sağlık yöntemleri de uygulanmaktadır (Tunç ve Saç,1998: 22-23). 

1.2.3.Yaşlı ve engelli turizmi 

Sağlık turizminin hem sağlık, hem turizm hem de sosyal politika ile ilgili olan alanı yaşlı ve 

engelli turizmidir. Yaşlı ve engelli turizmi, bakım ve rehabilitasyon amaçlı olarak geriatrik 

tedavi merkezleri ve bakım evlerinde verilmektedir. 

Yaşlı ve engelli turizmi olarak; gezi turlarından meşguliyet terapileri ve engelli aktivitelerine 

kadar pek çok hizmet verilmektedir (Aydın ve Şeker, 2011: 6). 

1.3. Sağlık Turizminde Sunulan Hizmetler ve İnsan Profili 

Sağlık turizmini büyüten en önemli gelişme dünya nüfusunun yaş ortalamasının büyüyerek 

artması ve çalışma hayatında sürelerinin kısalması olmuştur. Bu gelişmeyi destekleyen ana 

faktör, gelişmiş ülkelerde ana sağlık hizmetlerinin maliyetinin yüksek olması ve alternatif 

sağlık hizmet ve yöntemlerinin hem azlığı hem de yüksek maliyete sahip olmasıdır (Sandıkçı, 

2008: 1). 

Genel bir yaklaşımla, sağlık turizminde sunulan hizmetler de; tedaviye yönelik hizmetler 

(medikal tıp), sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler (termal ve SPA), ve rehabilitasyon 

hizmetleri (bağımlılık programı, yaşlı ve engelli bakım programı gibi) olmak üzere üç ana 

başlıkta ele alınabilir (Gonzales, Brenzel ve Sancho, 2001: 20). Buna göre tedaviye yönelik 

hizmetlerden Orta ve üst düzey gelir grubu, orta ve üzeri yaş grubu, seyahat edebilecek kadar 

sağlıklı olanlar, Sağlığı geliştirmeden orta ve üst düzey gelir grubu, sağlıklı ve bütün yaş 

grupları, rehabilitasyon hizmetlerinden de üst düzey ile düşükten orta düzeye gelir grubu, özel 

ihtiyaç sahipleri, yaşlı ve madde bağımlıları istifade etmektedir (Gonzalos vd. 2001: 21). 

Bu gelişmeler bir bütün olarak turizmin içine, genel turizmden farklı ve sağlık turizmine mahsus 

bir insan profili çıkarmıştır. Bu insan profillerini şöyle gruplamak mümkündür (İçöz, 2009: 

2260):  
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1.Tatilde hastalanan ve sağlık hizmeti alanlar: Bu grupta, tatil ya da seyahati esnasında kaza ya 

da sağlık sorunlarıyla karşılaşıp sağlık hizmeti alanlar yer almaktadır. 

2.Tatil ve tedavi amaçlı ziyaret yapanlar. Bu grupta yer alanlar, salt sağlık hizmeti almak için 

seyahat edenler değildir. Bu grupta tatil yapmak sağlık hizmetlerinden bir adım önde 

gelmektedir. 

3.Tatil yapan hastalar: Bu grupta hasta olduklarını bilerek tedavi amaçlı seyahat yapanlar yer 

almaktadır. Bu grupta yer alanlar tedavi amaçlı seyahat ettikleri gibi, tedaviden sonra da tatil 

yapmaktadır. 

4. Yalnızca hastalar: Bu grupta yer alanlar tatil amacına sahip değildir. Bu gruptakiler medikal 

tıp ağırlıklı olmak üzere sağlık hizmetleri almak üzere seyahat eder, doğrudan tatil yapmazlar. 

1.4. Sağlık Turizminin Ekonomik Boyutu  ve Etkileri 

Turizm sektörünün, ekonomik boyutunun yanı sıra, sosyal, kültürel ve doğal çevre ile de yakın 

ilişkisi vardır. Bu anlamda ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence alışveriş ve seyahat 

organizasyonu gibi faaliyetlerin tamamı turizm içinde yer almaktadır (Çeken, 2018: 34). Bu 

alanlar içinde daha özellikli olan ise sağlık turizmidir. Bu özelliğin esası, sağlık turizminde 

temel hizmet sunucularının sağlık hizmeti sunan işletmeler; istifade eden ya da hizmet alanının 

da hasta ve hasta yakınları olmasıdır.  Burada yer alan sağlık hizmeti sunan işletme tabiri salt 

hastaneleri değil diğer işletmeleri de kapsamaktadır.  Aynı şekilde hasta ve hasta yakını ifadesi 

de sadece tıbbi anlamda hastayı değil, şifalı sular ve benzeri hizmetlerden istifade etmeyi 

hedefleyenleri de kapsamaktadır. 

Sağlık turizminin turizmin diğer alanlarından farkı sağlık sektörü gibi devasa bir sektörler 

birlikte olmasıdır. Bu durum sağlık turizmini etkilediği gibi, sağlığı da etkilemekte ve 

yönlendirmektedir.  

Sağlık turizminin talebi; ne kadar olacağı belirsiz, hizmet arzının eksik kalması ya da talebin 

yetersiz kalması durumunda dalgalı, yıllara, mevsimlere ve aylara göre değişkenlik gösteren bir 

taleptir. Genel bir yaklaşımla dünya çapında sağlık turizminin talebini etkileyen faktörler 

olarak; hastaların sağlık sigortası sorunlarına bağlı ortaya çıkan gelişmeler, tedavi sürecinin 

zamanı, alternatif sağlık hizmeti arayışları ve küresel gelişmeler nedeniyle ulaşım 

maliyetlerinin düşmesi, sayılabilir (http://www.saturk.gov.tr) 

Sağlık turizmi ülke ekonomilerini hem genel hem de bölgesel olarak etkilemekte ve şehir 

ekonomilerini güçlendirmektedir. Bu anlamda sağlık turizmi genel ülke ekonomisine milli 

gelir, ödemeler dengesi, istihdam dengesi, teknoloji aktarımı, sermaye transferi ve işletme 

yönetimi, girişimcilik  ve inovasyon yeteneğini aktarma etkisi meydana getirmektedir (Doğan, 
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2012: 30-33). Öte yandan sağlık turizmi; ekonomik ve sosyal entegrasyon, bölgelerarası 

dengesizlikleri azalmak gücüyle bölgesel ekonomileri etkilemektedir.  

Sağlık turizminin bir diğer etkisi de şehir ekonomisi üzerindedir. Sağlık turizmi, gerek hizmet 

talebi gerek hizmet arzı nedeniyle şehir ekonomilerini büyütmekte ve şehirlerin gelişmesine 

neden olmaktadır. Bu durum şehirlerin “sağlık şehri”, sağlık turizmi şehri” şeklinde 

markalanmasına yol açmaktadır.  Sağlık şehri olmanın, şehirleri; siyasal, ekonomik, teknolojik 

ve sosyal psikolojik olarak etkilediği, değiştirdiği ve dönüştürdüğü söylenebilir (Kırımhan, 

2013: 4-5). Bu dönüşümü Castells (1977: 291): 

“…teknoloji kendiliğinden ya da ekonomik yapı kendi başına kentleşme sürecinin arasındaki 

itici güç değildir. Ekonomik etkenler ve teknolojik süreç mekânın biçimini ve anlamını 

oluşturmakta önemli bir rol oynarlar. Ancak bu rol, ekonomi ve teknolojinin yanı sıra, 

insanların mekânı kendine mal ettiği ve yeni değerlerin üretimi ve yeni toplumsal 

çıkarların ortaya çıkışıyla sürekli meydan okunan bir toplumsal örgütlenmeyi inşa eden 

toplumsal süreç tarafından belirlenir”  şeklinde tanımlamaktadır.  

 

2. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ  

Sağlık turizmi tarihi açıdan ele alındığında yeni bir kavram olmadığı görülmektedir. Sağlık 

turizmi, özellikle termalizm alanında Avrupa’da XIV. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar olan süre 

içinde önemli gelişmeler göstermiştir (Özer, 1991: 37).  Bu gelişmelerle birlikte termalizm, 

XX. yüzyılda daha geniş halk kitleleri tarafından benimseniştir (Türksoy ve Türksoy, 2010: 

703). 

2.1. Dünyada Sağlık Turizmi  

Dünya çapında son elli yılda yaşanan gelişmeler sağlık turizminin hem çeşit olarak hem de 

boyut olarak daha büyük noktalara taşımıştır. Bu büyümede, geçmişte termalizm ve SPA ile 

sınırlı olan sağlık turizminin kapsamına medikal tıp ve yaşlı-engelli bakımını alması etkili 

olmuştur. Bu anlamda, dünya geneline, sağlık turizminde, Hindistan, Tayland, Singapur, ABD, 

Malezya, Almanya, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Kosta Rika’nın öne çıktığını söylemek 

mümkündür. 

Sağlık turizminin önemli alanlarından olan medikal-tıp alanı, 1,3 milyon USD’lik bir kapasite 

ile Asya Kıtası'nda büyük bir boyuta sahiptir. Bu kapasiteyi; Tayland, Hindistan ve Malezya 

ağırlıklı olarak üstlenmiş bulunmaktadır (Ünal ve Demirel, 2011: 107).  

Özellikle sağlık turizminin termalizm alanında Hindistan, Türkiye, Malezya, Macaristan, 

Çekya, Slovakya, Avusturya, Bali ve Maldivlern, medikal tıp alanında ise Panama, Brezilya, 

Malezya, Kostarika ve Hindistan’ın öne çıktığı görülmektedir (İnnoCentric, 2011: 88). Son 
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yıllarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de termal turizm konusunda önemli mesafeler 

almıştır. Arkansas eyaletinde 55 bin kişinin yararlanacağı termal tesisler ile Hawai’de yapılan 

tesisler bu konuda ağırlıklıdır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012). 

Sağlık turizminden pay alan ülkeleri Türkiye, ABD, Hindistan, Singapur, Malezya, Güney 

Kore, Tayland, Macaristan, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Küba, Meksika, Almanya, İtalya, 

Fransa, Polonya, İspanya, Yunanistan ve Birleşik Orta Doğu Emirlikleri şeklinde sıralamak 

mümkündür. Sağlık turizminin dünya çapındaki hedefi yaklaşık 100 milyar USD’dir (Kaya, 

Yıldırım, Karsavuran ve Özer, 2014). 

2.2.Türkiye’de Sağlık Turizmi 

Türkiye, toplumsal yapısı gereği sağlık turizminin birçok alanında geleneksel bir yapıya 

sahiptir. Bu anlamda kaplıca ve hamamlar vasıtasıyla suyun kullanımı ve rehabilitasyon 

hizmetlerinde yadsınamayacak bir birikime sahip olduğumuz bilinmektedir (Çetin, 2011: 901). 

Türkiye’de sağlık turizmi, 1980 sonrası, turizm sektöründe yaşanan büyük çaplı gelişmelerin 

ortaya çıkardığı bir başarının devamı niteliğindedir.  Turizmde yaşanan gelişmelerin sağlık 

turizmi boyutu kazanması, turizmle birlikte 2002 sonrasında uygulamaya konan "Sağlıkta 

Dönüşüm Programı" ile gerçekleşmiştir.  Sağlıkta Dönüşüm Projesi, sağlık sektörünün etkili 

sağlık hizmetleri sunmasını ve bu hizmetlerin verimli, erişilebilir ve ekonomik olmasını 

sağlamıştır.  

2007 yılına gelindiğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ne sağlık turizmi dahil edilmiştir. 

Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili en büyük değişim bu sayede gerçekleşmiştir. Bu değişimle, 

daha çok kaplıca, SPA alanında etkili olan sağlık turizmi kapsamına medikal tıp alanını da dahil 

etmiştir (Türkiye Sağlık Vakfı Raporu, 2010: 49). Bu değişim, 2010-2014 stratejik eylem planı 

ile de güçlendirilmiştir (Aydın, Aypek, Aktepe, Şahbaz ve Arslan, 201: 3).  Bu çerçevede, 

Türkiye Turizm Stratejisi 2006 - 2023 Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plana göre, termal turizmi 

öne çıkarılmış ve Troya, Frigya ve Afrodisya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri 

için ana tema olarak belirlenmiştir (Tütüncü, Kiremitçi ve Çalışkan, 2011: 91).  

Bunların yanında, 2011 yılında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri 

hakkında değişiklik yapılmış ve bu değişiklikle (KHK/663 2.10.2011 tarih ve 28103 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanmıştır) Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurulmuştur (Resmi Gazete, 2011: mad.8/i).  

Türkiye sağlık turizmi alanında atılım ve gelişimini sağlık turizminin medikal-tıp alanında 

gerçekleştirdiği kurumsal yapı değişikliği ve dünya çapında sağlık alt yapısıyla başlatmıştır. Bu 

konuda Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanlığı (TUSEB) Sağlık Bilimlerinde Kalite ve Akreditasyon Enstitüleri’nin gayret ve 
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faaliyetleri yadsınamaz boyutta olmuştur. Bu bürokratik yapı ve teknolojik değişimin tek başına 

yeterli olması mümkün değildir. Bütün bunların yanında asıl pay sahibi, başta hekimler olmak 

üzere sağlık çalışanlarıdır. 

Türkiye’de, sağlık turizminin güçlü adımlarla yol almasının altında, Türkiye’nin, sağlık 

sektöründe gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve yeni kapasiteler, dönüşüm programları ile 

ortaya çıkan güçlü sağlık alt yapısına sahip olması yatmaktadır. 

 

3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK BOYUTU  

Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik olarak, mevcut iklim, tarihi mekân ve doğal kaynakları, 

sağlık kurumlarının dünya standartları düzeyindeki alt yapı ve hizmet anlayışı ve alanında çok 

başarılı hekim ve sağlık çalışanları ile bir bütün oluşturmuştur. Bu bütünlüğü daha da 

anlamlaştıran sağlık hizmetlerindeki diğer ülkelere görece erişim hızı ve uygun fiyat politikası 

olmuştur 

İstihdam ve döviz getiri özelliğine sahip olan turizm sektörü, ellinin üzerinde sektörle ilişki 

içindedir. Turizm sektörünün bu yoğun ilişkileri, onun çok yönlü yapısından 

kaynaklanmaktadır. Bu çok yönlü yapı; taleple yönlendirilmekte ve turistik yörelerin 

sahip oldukları mal ve hizmetlerin çeşitlilik ve zenginliği ile güçlenmekte ve şekil almaktadır 

(Çeken, 2018: 34). 

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında sahip olduğu üstünlükleri; sağlık hizmetlerinin diğer 

ülkelere göre daha uygun fiyatlandırılması, sağlık kurumlarının yeterli kapasite ve iyi yetişmiş 

uzmanlara sahip olması, coğrafi konum olarak Asya, Avrupa ve Arap ülkelerine yakın olması, 

doğal kaplıca ve termal tesislerine sahip olması, medikal tıp alanında dünya çapında bir başarıya 

sahip olması, şeklinde sıralanabilir (Tengilimioğlu, 2005: 90). 

Bunun yanında, Türkiye, 2019 yılı itibariyle; hasta sağlığı ve güvenliği konusundaki 

standartları belirleyen kurumlardan olan Joint Commission International (JCI) tarafından 

akreditasyon belgesi alabilen kurum sayısı olarak dünya sıralamasında ilk üç içinde yer 

almaktadır.  

Türkiye’de sağlık turizminin ekonomik boyutunda son beş yıllık sağlık turisti 

sayıları ve getirisi aşağıda yer alan Grafik 1.’de gösterilmiştir. Grafik 1.‘e göre,  

son 5 yıllık süreçte 360.180 ila 551.747 arasında değişen yıllık sağlık turisti sayısına 

ulaşılmıştır. Ayrıca 2018 yılında ülkemize sağlık turizminden 863 milyon doların üzerinde  

gelir sağlanmıştır.  
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Grafik 1. Türkiye’de sağlık turizmi gelirleri ve sağlık turisti sayıları (2014/2018) 

 

 
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr. 

 

Sağlık turizmi, sadece arz-talep dengesinde var olan bir sektör değildir. Sağlık turizmi piyasa 

koşullarının yanında sürdürülebilirlik anlamında devlet müdahalesi gerektiren bir alandır 

(Reisman, 2010: 118). Bu noktada müdahale fiyat politikası, hizmet kalitesi yanında teşvik 

niteliğine de sahiptir.  

Türkiye’nin sağlık alanında gerçekleştirdiği reform düzeyinde gelişmeler, bir yanıyla kişi 

başına düşlen sağlık harcamalarını yükseltmiş diğer yanıyla uluslararası boyutta bir güç 

olmasını sağlamıştır. Sağlıkla ilgili bu olumlu gelişmeler, kişi başı sağlık harcamalarını Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya ortalamasının üzerine çıkarırken sağlık turizmi 

pastasına da ortak etmiştir (Sayım, 2017: 20).   

Türkiye’nin sağlık turizminde kat ettiği gelişmeyi sadece sağlık alanında gerçekleştirdiği 

reformlarla açıklamak mümkün değildir. Sağlıkta yapılan bu değişim, uzun zamandan beri 

kurumsal yapısını oluşturmuş turizm ile birleşmesi, Türkiye’nin sağlık turizminin önemli bir 

ülkesi haline gelmesine neden olmuştur.  

Türkiye, sağlıkla ilgili değişiminin meyvesini çok kısa zamanda almıştır. Kısa sürede dünya 

çapında, göz, iç hastalıkları, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum ile estetik cerrahi  

branşlarında hasta kabul eden ülke olmuştur. Özetle, Türkiye’nin sağlık turizminin 

büyümesinde; yakın uçuş mesafesi, uygun tedavi maliyeti, kalifiye personel, kaliteli hizmet, tıp 

alanında modern teknoloji, kısa bekleme/bekletme süreleri vb. huşular etkili olmaktadır.  

Sağlık turistleri genellikle, Kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, 

genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-
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boğaz kliniklerini tercih etmektedir. Aşağıda yer alan Grafik 2.’de Türkiye’ye gelen sağlık 

turist, sayıları verilmiştir. 

Grafik 2. Türkiye’ye Gelen Sağlık Turisti Sayısı 

 

Kaynak: https://www.ushas.com.tr 

 

Türkiye 2019 yılında 662.087 sağlık turistine hizmet verilmiş ve 1 milyar 65 milyon 105 bin 

USD gelir elde edilmiştir. 2020 yılında bunun yaklaşık yarısına kadar düşmüş 388 bin 150 

sağlık turistine hizmet verilmiş ve 548 milyon 882 bin USD gelir elde edilmiştir. 2020 yılında 

yaşanan bu düşüşün kaynağının Covit-19 salgını olduğu bilinmektedir. 2021 yılında 642.444 

sağlık turistine hizmet verilmiş ve 1.048.549 USD tutarında bir gelir elde edilmiştir (Coşan, 

2021).  Aşağıda yer alan Grafik 3.’te, Türkiye’nin sağlık turizminden elde ettiği gelirleri yer 

almaktadır. 

Grafik 3. Türkiye’nin Sağlık Turizmi Gelirleri (1000 USD) 

 

Kaynak: https://www.ushas.com.tr 

 

Türkiye’de sağlık turizminin özellikle medikal tıp alanında geldiği noktanın anlaşılması için 

salgına rağmen 2021 yılının 10 aylık döneminde 370 bin üç yüz  sağlık turisti rakamı önemlidir. 
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Bu sayınından elde edilen gelir 704 milyon 261 bin 29 USD’dir (Palabıyık, 2021). Türkiye’nin 

sağlık turizmi ile ilgili turist sayısı ve  elde edilen gelir aşağıda yer alan Grafik 4.’de 

gösterilmiştir. 

Grafik 4. Türkiye’nin Sağlık Turizmi İle İlgili Turist Sayısı ve Elde Edilen Gelir (USD) 

 

Kaynak: Palabıyık, 2021. 

 

Türkiye’nin sağlık turizminde  yer alan medikal tıp alanında turist başı harcama yaklaşık 1900 

USD olarak gözükmektedir. Türkiye’de, medikal tıp alanında faaliyet gösteren işletmelere; 

başta tercümanlık desteği olmak üzere, hasta yol, ürün/hizmet/marka tescil-koruma, 

belgelendirme, danışmanlık, acente komisyon, bireysel fuar katılım, milli fuar katılım, reklam, 

tanıtım ve pazarlama, yurt dışı birim, alım heyeti/ticaret heyeti, yurt içi tanıtım ve yurt içi eğitim 

desteği verilmektedir Palabıyık, 2021. 

Türkiye’nin sağlık turizmi etkinliği sadece medikal-tıp alanı ile sınırlı değildir. 1800'den fazla 

sıcak su kaynağına sahip olan Türkiye’nin 46 ilinde 196 kaplıca tesisi bulunmaktadır. Bu 

tesisler; yılda ortalama olarak 10 milyon yerli ve 300.000'den fazla yabancı turiste hizmet 

vermektedir (Kök, 2013). 

 

SONUÇ 

Turizm hem ekonomik hem de sosyal boyutu olan bir faaliyet alanıdır. Bu alanın içinde yer 

alan sağlık turizmi son yarım yüzyıllık süreçte en hızlı büyüyen ve ülkelere en yüksek katma 

değer sağlayan bir sektördür.  Bu gelişmede,  gelişmiş ülkelerde yaşanan yaşlanma ve artan 

sağlık giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarında yaşanan daralmalar etkili olmuştur.  Bu 

gelişmeler sağlık sektöründe maliyet artışı ortaya çıkarmış maliyet artışı da sağlık 

harcamalarında düşüşe neden olmuştur. Bu düşüş; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD) (2015) verilerine göre  2005-2007 döneminde yaklaşık %4 olarak yaşanmıştır.   
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Sağlıkta maliyet artışları yeni arayışlara neden olurken bu durum gelişmiş ülkeler lehine 

gelişmeleri de getirmiştir. Ülkeler arası rakam farklılıkları yadsınamayacak boyuttadır. Örneğin 

2011 yılı verilerine göre, By-Pass için ABD’de 130.000 USD ödenmek durumundayken aynı 

işlem için Türkiye’de 7.500 USD ödenmektedir. Sağlık turizminde maliyetler coğrafi yakınlık 

ile desteklenmedikçe bir anlam ifade etmemektedir. Coğrafik yakınlıkla birlikte dil ve sosyal 

anlayışlar da etkili olmaktadır.  Türkiye’nin bu anlamda 600 milyonluk bir hedef kitlesi 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Ayrıca sağlık turizmini sadece medikal tıp ile sınırlı görmek Türkiye’nin doğal zenginliğini de 

yok saymak olacaktır. Bu anlamda gerek termal ve SPA turizmi gerek rehabilitasyon turizminin 

Pazar payı gözden uzak tutulmamalıdır.  

Bütün bunların ışığında, Türkiye Sağlık turizminde yakaladığı ivmeyi sürdürmek için bazı 

hamleleri gerçekleştirmek zorundadır. Bunlar:  

-Termal turizm ve SPA konusunda hizmet ve hijyenlik için daha yüksek denetim sağlanması,  

-Özellikle medikal tıp alanında turist/hasta beklentilerinin detaylı tespitinin yapılması,  

-Sağlık turizmine yönelik olarak, güçlü ve işlevsel olmak kaydıyla yurt dışında irtibat 

ofislerinin kurulup aktifleştirilmesi, bu ofislerin aynı zamanda intikal, transfer  ve sevk işlemleri 

de yapmasının sağlanması, 

-Akreditasyon standartlarının geliştirilmesi, 

-Sağlık turizmine hizmet veren kurum ve kuruluşların teşvik edilmesi,  

-Randevu, ön görüşme, ulaşım konularında daha pratik eylemlerin gerçekleştirilmesi,  

-Sağlık turizmine yönelik olarak sağlık ve turizm merkezli yeni bir pazarlama stratejisinin 

oluşturulması, 

-Sağlık turizminde hizmet veren kurum ve kuruluşların yurtiçi/yurtdışı fuar ve festivallere 

katılımın teşvik edilmesi ve sağlanması,  

-Türk Hava Yolları (THY)‘nın gücünden daha fazla istifade edilmesi,  

-Personelin başta dil olmak üzere ilgili ve gerekli alanlarda kalifiye edilmesi,  

-Bölge ülkeler ile saha sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi, 

 -Hedef ülkelerin sağlık ve sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinin yapılması, 

şeklinde sıralanabilir.   

Bütün bunlardan sonra, sağlık turizmi konusunda Türkiye’nin dünya çapında rekabet gücüne 

sahiptir. Bu rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak yapılacak eylem ve planların 

yapıldığı ve çok sıkı bir şekilde takip edildiği görülmektedir. Türkiye, bir yandan sahip olduğu 

konumunu ve doğal kaynak zenginliğini değerlendirirken ilgili mevzuat değişikliğini de 

yaparak sağlık turizminde önemli bir konum elde etmiştir.   
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Dünya çapında rekabetin büyüklüğü ortadadır. Türkiye’nin gelinen noktada sahip olduğu 

avantaj ve üstünlüklerini koruması eksik ve zayıf yanlarını da hızlıca kapatması şarttır. Sonuç 

olarak sağlık turizminin Türkiye’nin gelecekteki en büyük kozu olacağını söylemem 

mümkündür.  
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ABSTRACT 

The strength of a country's economy depends on the level of development of its sectors and 

even the strength of each economic entity, enterprise and organization individually. The more 

dynamic and stable each enterprise develops in the direction of its activity, the stronger the 

specific area in which it operates. The success of any business depends on many factors. One 

of them is the management of the financial stability of the enterprise. Sustainable development 

is one of the most important conditions for an enterprise in market conditions required by 

market laws. If an enterprise does not have sustainable development, it will not be able to 

compete in the market and will go bankrupt. If an enterprise is competitive and wants to work 

for long-term plans, it must ensure its sustainable development. At the present stage of 

development of market relations, innovations are a recognized factor in economic growth and 

increasing the competitiveness of domestic enterprises. The involvement of innovative 

developments in the economic turnover helps to accelerate the technological development of 

industry, the promotion of progressive high-tech products, as a result, provides effective 

strategic sustainable development of enterprises. Purpose of the article: Analysis and 

assessment of the current state of financial sustainability management of the enterprise; 

Identification of innovative methods as a way to improve the financial sustainability of the 

enterprise; Methods: system analysis, induction and deduction, comparison, forecasting. 

Findings & Value added During the research, theoretical and practical recommendations were 

given in connection with the features of modern application of financial resources and the 

directions of innovative development of application in ensuring sustainable development of 

production enterprises in modern economic conditions. The methods and models obtained as a 

result of the research carried out are of practical importance in solving the problem. 

Keywords: managing, sustainability, innovative, financial 
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1. INTRODUCTION   

In modern conditions of the development of market relations, an increasing role is assigned to 

innovations, since for the effective existence of any enterprise new products and services are 

needed. The constant change in the assortment of leading innovative companies in any industry 

leads to a thorough approach to the process of developing new products. 

The process of creating an innovation and transforming it into a new product connects the 

consumer, the manufacturer, and the innovator. The development of innovative activities forces 

consumers to accept new products much faster and also abandon them. This leads to the 

disappearance of various categories of goods and services from the market. 

Innovation at an enterprise is a form of manifestation of scientific and technological progress 

at the micro level. They contribute to updating the range of products, improving their quality in 

order to meet the needs of consumers and maximize the profits of the organization. 

Enterprise innovation is nothing more than scientific and technological progress in organizing 

business. It is intended to refresh the assortment of goods, expand their functionality, improve 

quality and increase purchasing power. Companies strive to improve the competitiveness of 

products and strengthen their image in the market by: 

 introduction of innovative technologies 

 search and application of new marketing solutions, methods and technologies for the 

production of goods and provision of services 

 changes in consumer demand; the emergence of new forms of production; 

 the emergence of new structures and divisions in the production chain, changes in the 

pricing policy on the market, etc. 

The innovation process is a vast area of activity and interaction of all kinds of factors, methods 

and technologies and management bodies that are engaged in: 

 scientific research in the field of creating new types of products, an innovative approach 

to the organization of labor, improving the tools of production and equipment; 

 development, coordination and stage-by-stage financing of all developments and 

implementation of progressive innovative solutions in production; 

 improvement of tools for stimulating professional staff; 

 development of communications for the speedy implementation of the results of 

scientific and technical activities and increasing its efficiency. 

Innovative processes are designed to put the results of research in full on a commercial basis to 

expand the range of goods (services), improve their consumer qualities, develop new 
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production technologies in order to consolidate the leading positions of goods, both in the 

domestic and international markets. 

The effectiveness of the innovative (scientific and technical) development of the enterprise is 

determined based on the ratio of the effect (profit of the organization) and the costs that caused 

it. There are four main types of the effect of innovation: technical, resource, economic and 

social. 

The success of the implementation of innovations at the enterprise is influenced by many 

factors, among which we note: 

 scientific and technical potential; 

 production and technical base; 

 main types of resources; 

 large investments; 

 appropriate control system. 

The correct ratio and use of these factors, as well as the close relationship through the 

management system between the innovation, production and marketing activities of the 

company lead to a positive result of the implementation of the innovation strategy. General 

principles of organizing innovative activities at the enterprise: 

 The need to ensure the non-stop flow of innovation processes. The non-stop process of the 

system's functioning is an uninterrupted control of the communication performance at various 

stages of the innovation cycle. 

 The structure of the new policy is clearly defined, where all functions and communications 

between the participants in this process are distributed. 

 Reflection of the nature of internal and external communication processes of the company on 

the formation and implementation of new technologies. 

 The relationship between authority functions and the resulting characteristics of liability 

measures. 

 Achievement of optimal production results and competitiveness in the market with minimal 

expenditure of resources and funds by improving current processes. This is made possible by 

actions that help to shorten the cycle of innovation transformation. 

 Structural interactions for the organization of innovative activities at all levels of subordination, 

both vertically and horizontally of the functional divisions of the company. 

In addition, there are specific principles for organizing innovative technologies: 

 Creation of favorable conditions and methods of stimulation for the search and implementation 

of innovative ideas. 
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 Activities aimed at meeting consumer demand. 

 The tasks and goals facing the enterprise form the directions of work on the introduction 

and development of new technologies. 

 This activity is carried out in parallel in several directions. 

 Innovation processes are generated and controlled at the level of company management.  

 To effectively carry out innovation, it is necessary to involve the entire resource of the 

organization in this process. 

Any company introducing innovative technologies into production organizes this process 

according to the following key functions: 

• Development of an action plan for innovation policy in the company. Initially, the main role 

of the organization in the market is formed, taking into account its adherence to innovative 

processes. Further, a strategy for work in the areas is developed, and goals and objectives for 

each of them are determined. After that, the management determines the most effective methods 

of innovation in each of the areas. Understanding what the company wants to achieve in the 

future helps to determine its immediate tasks and priorities for further development. All this is 

implemented in practice, based on the specific actions of the management unit and personnel. 

• Management of innovation activities. The desire to develop their own production through 

innovation is not a novelty today. And only a small number of enterprises introduce special 

subdivisions into their structure, which must manage new technologies. Such structures are 

designed to generate ideas for innovations and track their practical application in production. 

• Stimulating the subjects of innovative activity. For the successful implementation of new 

ideas, a favorable production atmosphere in the team, a team of creatively thinking specialists 

who are able to achieve their goals, as well as decent material incentives for labor are needed. 

This is precisely the main task of motivating production personnel. 

• Continuous assessment of the achievements of innovation processes. The progress of these 

processes must be constantly monitored and evaluated. This should be done in order to make 

sure that the correct strategy is chosen, and, if necessary, to eliminate the identified deficiencies. 

Innovation processes include work on creating new types of products or improving the quality 

of already produced goods, improving the forms and methods of organizing production, their 

delivery and sale. The innovative activity of all companies involved in it has one common goal 

- the development of the organization and the strengthening of its position in the market. 

Carrying out such events, the company pursues a number of goals that should satisfy its internal 

needs. These are innovative solutions in increasing the quality of production by modernizing 

all working structures, stimulating intellectual and scientific and technical resources, increasing 
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the volume of production and sales of goods or services with qualitatively new indicators. The 

innovative activity of the enterprise in full should contribute to the appearance on the market 

of a high-tech product, made in accordance with the latest achievements of science and 

technology. He needs to be competitive and contribute to the development of the economy as a 

whole. To create such a product, one should take into account all the features of the modern 

market, correctly set tasks, outline difficulties and provide for ways to overcome them. 

The main tasks of the organization's innovation activity: 

 Generation of innovative ideas, research work, design development, analysis and testing, 

creation of prototypes of new products. 

 Study of raw materials and analysis of materials that can be used in the manufacture of samples 

of new products. 

 Selection of technological processes, developments and ideas for their implementation in our 

own production, innovative personnel policy in relation to personnel. 

 Planning, development and implementation in production of innovative forms and methods of 

management. 

 Information communications to support innovation processes. 

 Collection of a database and a library of scientific and technical documentation for the 

implementation of procedures for legalization and registration of inventions, obtaining 

copyright certificates and test methods. 

 Marketing research to promote these technologies. 

 Introduction of new technologies into production. 

 

2. ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY AND THE DIRECTION OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

The analysis of the financial stability of the enterprise is of great importance, on the one hand, 

since it allows you to determine the state of the organization's financial resources, their 

distribution and use, the prospects for the development of the organization based on the growth 

or decrease in profits and capital, and on the other, because identifying problems in this area 

will allow timely develop measures to reduce the risks of insolvency of enterprises. To ensure 

effective functioning in a competitive environment in modern conditions, enterprises must not 

only ensure their financial stability and solvency, but also develop innovative directions of 

development, produce or use the developed technological and other developments and 

innovations. The renowned economist Joseph Schumpeter viewed innovation as a means of 

overcoming economic crises, which is not associated with an increase in the scale of activity, 
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cost reduction or an increase in the price of old products, but with a change in the business 

process due to the creation and implementation of innovations [4].Therefore, in the conditions 

of rapid technological progress and a high degree of uncertainty, enterprises have essentially 

two ways: to apply measures to reduce the cost of production or to increase its added value. To 

implement these ways, one cannot do without innovations, without the use of new technologies 

and developments that exist both in the technical field and in the field of quality management 

and the organization of the management process itself and the production cycle, from creating 

a new product to bringing it to the market and organizing the system. sales. 

There are many definitions of financial stability, however, the most complete we believe is the 

following: financial stability is the stability of the financial position, expressed in the balance 

of finances, sufficient liquidity of assets, and the availability of the necessary reserves. This is 

a complex concept with external forms of manifestation, which is formed in the process of all 

financial and economic activities, influenced by many factors. 

The analysis of the financial stability of the investigated enterprise consists in calculating the 

relative indicators of financial ratios and assessing their dynamics. The analysis of the financial 

condition is based on the calculation of liquidity ratios. As you know, financially independent 

companies in the full sense of the word do not actually exist, and the interpretation of the degree 

of financial independence from the standpoint of a particular structure of sources can vary 

significantly [3, p. 29]. However, it is possible to assess the influence of factors that determine 

the company's liquidity, such as profitability of operations, investment investments, financial 

policy and the efficiency of working capital management, using the calculation of the 

coefficient system. 

Thus, the analysis of the financial stability of the enterprise showed that, despite the growth of 

profits and the growth of equity capital in circulation to finance current activities, the enterprise 

does not have financial stability, it is dependent on investors and creditors, there is an increase 

in the risks of financial difficulties in the future due to for the impossibility of covering their 

obligations at their own expense. This suggests that the ratio analysis, as well as other types of 

financial analysis have a drawback, which consists in the imperfection of the conclusions made 

on the basis of the calculation of indicators according to the company's financial statements, in 

particular the balance sheet and the profit and loss statement . That is, the approach in which 

the sustainable development of an enterprise is associated with its economic condition, in our 

opinion, is one-sided, since it does not take into account the production and technical potential 

of the enterprise. 
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However, to assess the level of innovative development of a company, it is necessary to take 

into account not only the financial condition, but use an integrated approach that combines all 

aspects of its production and economic activities, namely [7, p. 52a]:  

1) Indicators of the financial and economic component; 2) Indicators of the innovation-oriented 

financial component; 3) Indicators of internal resource capabilities of the enterprise; 4) Group 

of indicators of the efficiency of investment activities; 5) Indicators of the prospects and 

effectiveness of innovation; 6) Indicators of sustainability of innovative development. 

Then the effectiveness of the innovative (scientific and technical) development of the enterprise 

will be determined based on the ratio of the effect (profit of the organization) and the costs that 

caused it.  

The technical effect is the rearmament and the emergence of new, more advanced technology; 

the resource effect is an indicator of reducing the cost of purchasing goods (works, services), 

which amounted to savings on the purchase of materials, overalls, household inventory and 

other material values of general economic purpose; the economic effect is the growth of profits 

and labor productivity due to the automation of production  Here you should pay attention to 

the fact that the company has all of the listed types of effects, in addition to the social effect. 

As you know, the innovative development of an enterprise is a permanent process of innovation, 

based on a balanced distribution of investments between technological, marketing and 

organizational solutions [6, p. 41]. This process requires competent management decisions, 

requires information support for development management, analysis of development potential, 

assessment of the sustainability of socio-economic development . The innovative potential of 

any organization consists of two components: first, readiness (the willingness of responsible 

persons to pursue an innovative policy); secondly, the ability (the availability of resources and 

capabilities, including the human capital of personnel) . It should be noted that in order to ensure 

a constant g rowth in the material well-being of employees, social guarantees and working 

conditions, an enterprise must increase social expenditures. 

2.1. Objectives of  the  financial strategy of an innovative enterprise: liquidity, financial 

stability, maximizing profit,growth in the market value of the company,  profitability, growth 

in production volumes and revenue, cost reduction, decrease in the cost of borrowed capital, 

risk minimization,  material and social security of employees and owners of the company 

The objectives of the financial strategy can be grouped in the following areas, which will further 

form the financial policy of the enterprise. 

Financial strategy of an innovative enterprise: 

• Asset management policy 
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• Liability management policy 

• Innovation management policy 

• Risk management policy 

Typically, an enterprise can develop two types of strategy: the general financial strategy of the 

business vision and the operational financial strategy. In the general strategy, the principles of 

the formation and use of the company's income, the need for financial resources and the sources 

of their formation for the medium (long) period are formed. The operational strategy is 

developed for a specific period of time and affects the current management of financial 

resources. 

One of the most important results of sustainable growth of an innovative enterprise is the growth 

of the company's value. To assess the growth of the company's value and the efficiency of its 

activities, it is proposed to use the indicator of economic value added (hereinafter - EVA). An 

innovative enterprise, when developing a financial strategy, must plan future EVA indicators 

in order to find the optimal directions for investing financial resources. EVA is the difference 

between net operating income after tax and the cost of raising capital. EVA allows assessing 

the real economic profit at the required rate of return that shareholders and lenders could receive 

by investing their funds in securities with the same level of risk, and is also an indicator of the 

quality of management decisions. The formula for calculating this indicator is as follows: 

EVA = NOPAT-WACC * IC 

NOPAT - net operating income after taxes 

WACC- is the weighted average cost of capital, 

 IC -is the invested capital. 

So, there are three possible EVA values: 

1) EVA> 0 - growth in the company's market value, effective capital investment. 

2) EVA = 0 - the market value of the company is equal to the book value of net assets, the 

income from capital investment in own company is equal to zero. 

3) EVA <0 - a decrease in the company's market value, ineffective capital investment. The 

capitalization of an innovative enterprise also depends on changes in the true value of the 

enterprise, on the state of the capital market, and on the effectiveness of investment policy. To 

assess the sustainability of the growth of an innovative enterprise, it is necessary to analyze 

changes in economic profit. 

Financial monitoring of the implementation of the financial strategy of an innovative enterprise 

involves, first of all, an assessment of the compliance of the achieved values of key performance 

indicators, for the reporting period, with the planned values. At the same time, it is also 
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necessary to assess the compliance of the volumes of actually allocated funds for the 

implementation of the innovation program, in the reporting period, with the financing plans 

declared in the program. If the planned values are not achieved or not fully met, the reasons for 

the deviations are determined, and proposals for eliminating the deviations are developed. 

Identifying the causes of deviations in the results achieved, as part of the implementation of the 

innovation program, will increase the effectiveness and efficiency of the enterprise's innovative 

activities, as well as timely identify problems in the implementation of the financial strategy. 

In my opinion, the financial strategy of sustainable development involves the development of 

new approaches to financial management of an innovative enterprise, the strategic focus of top 

management to achieve the goals of the enterprise, and a responsible attitude to business. 

 

3. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE 

POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 

It is possible to assess the factors affecting the innovative potential of an enterprise using an 

analysis that correlates the degree of a company's readiness to use new technologies. The 

scientific and technical base, the availability of qualified personnel in combination with the 

investment policy form the potential of the enterprise, which, in turn, creates the structure of 

developments, where the emergence of innovative ideas is generated. The educational and 

financial segments of the company are involved in this process. The educational segment turns 

ideas into a product, the development and production of which is paid for by the financial sector. 

The innovative potential provides for the ability of all structural divisions of the enterprise to 

be ready for reorganization and reform. This applies to both the management segment and the 

production component of the organization. In terms of their interaction, it is very important to 

set up communications that would provide real support for innovative implementations. Often, 

a rigid chain of command in a company hinders the development of its potential. The enterprise 

should be well-debugged external communications, because, in modern market conditions, it is 

very important to quickly respond to changes in the external environment. The ability to 

correctly assess the situation and make the right decision is the main guarantee of leadership 

for maintaining innovative potential. Otherwise, innovation processes may be sluggish, 

ineffective, or absent altogether. This can lead to the fact that the role of the enterprise in the 

market will be reduced, and the desired positions will be lost. This is, in a way, a strategy for 

market research, positions of a competing product, and the use of innovative technologies by 

the opposing side. It provides for the full use of intellectual, scientific and creative resources. 

The ability of management and marketing structures to analyze the data obtained and direct 
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their own scientific and creative potential to the practical implementation of innovative 

solutions and projects is of great practical importance. 

The main directions of innovative development of the enterprise Comprehensive mechanization 

and automation of production - the correct organization of the production line, the use of unified 

machines, machines, devices and devices that can complement and, if necessary, replace each 

other. This allows you to increase production volumes and increase labor productivity. In the 

innovative development of the enterprise, it is necessary to strive for the maximum replacement 

of manual labor with modern production methods. Mechanization developed according to a 

specific system: from unique production to mass production. This is how the most labor-

intensive processes were initially automated, and then all auxiliary methods of manufacturing 

products. Partial or complete replacement of human labor in the production process is called 

automation. It concerns any spheres of activity where manual and mental labor can be partially 

or completely replaced by the action of special units or software algorithms. 

Automation is sometimes associated with: partial replacement (some elements of production 

are replaced); complex replacement (applies to the entire production cycle); complete 

replacement (the entire production process is carried out without the direct participation of 

personnel). 

Chemicalization of production - the development of innovations through the application and 

implementation of chemical technologies, the use of raw materials, materials and products 

obtained by synthesis methods to increase production efficiency, novelty and quality of 

products. An example is the emergence of new resistant coatings, paints and varnishes, 

synthetic fibers and chemical additives, plastics for various purposes. Electrification of 

production - the large-scale use of machines and mechanisms that use electricity as a power 

supply for power plants requires the electrification of production. It allows you to update the 

fleet of units that carry out work characteristic of innovative technologies. These types of work 

include laser cutting of solid materials, laser welding, electrophysical and electrochemical 

processing to obtain new forms and protective coatings, etc.  

Electronization of production- this fact makes it possible to implement personal computers, 

computing systems, application software, programmed machines, industrial robots. 

Electronization of production is the most important factor for the introduction and use of 

innovative technologies. Creation and implementation of new materials with qualitatively new 

effective properties. Mastering new technologies helps to solve everyday problems in the socio-

economic sphere of human life. Indeed, for example, with the development of biotechnology, 

it became possible to obtain high-quality, inexpensive food and solve the problem of hunger in 
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underdeveloped countries. The developments of organic chemists contribute to the creation of 

insect control products and protect agricultural crops without harming the environment. 

Innovative technologies in creating waste-free production support the commodity market and 

prevent stoppages in production cycles. In the end, new technologies increase the volume of 

any production without attracting additional resources, which leads to the appearance on the 

market of a cheap, high-quality, competitive product.  

In order to choose an innovative strategy, you can use one of the existing methods: The method 

of structural analysis allows you to make intra-industry studies of the emergence of innovative 

products, and, based on the results obtained, make a decision about choosing your own policy. 

The method of analyzing information flows makes it possible to establish that all innovative 

information on the market has its own cycles of activity, on the basis of which a conclusion can 

be made and a strategy developed. The method of statistics of patented ideas allows you to 

study and analyze the area of activity where the largest number of innovative ideas confirmed 

by a patent appears, and to guide the company's policy in this direction. The lexical research 

method allows you to analyze the movement of specialized terms from industry to industry and, 

thereby, to suggest the emergence of a new industry. The method of dynamic indicators tod 

allows you to make a decision on the choice of an innovative strategy based on the study of 

world technical systems. Specialists in this field can be invited to develop an innovative 

strategy. But in certain circumstances, it is also being developed on its own. Often, the 

management of companies chooses the path of independent development of an innovative 

strategy. This way it is possible to more accurately formulate development goals and objectives, 

determine strategic directions of efforts and keep corporate and commercial secrets from 

outsiders. 

Problems of innovative development of enterprises in Azerbaijan. 

Problem 1. The lack of a legislative framework on the conduct of innovation has led to the 

emergence of disputes and disagreements between the key participants in the process: the 

government, scientific and engineering personnel, entrepreneurs. The problem is which 

processes and products should be considered innovative. 

Problem 2. Insufficient financing of this kind of activity due to the high cost of the stages 

of creating an innovative product. So enterprises do not have their own funds to fund research. 

 

4. CONCLUSION   

For effective management, a special set of measures is needed to use the innovative potential, 

the competent application of which will ensure the viability of the company in the market for a 
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long period of time. The strategy should determine: the immediate task of the company 

(choosing the direction of the new policy); the next task (the introduction of innovative 

technologies to ensure the viability of the company in the market); direction of further 

development (introduction of innovations into production in order to release a high-tech 

product, as well as to adjust tasks and move to a new, more promising technological level). The 

development and implementation of an innovative strategy involves some degree of risk. 

Therefore, all processes must be flexible, taking into account many factors affecting the 

business and the market. It is important to have an additional plan in stock in case of a possible 

reorganization and restructuring of the enterprise in order to reach a new qualitative level of 

development of the enterprise. Stages of the scheme for developing an innovative strategy of 

an enterprise Here, attention should be directed to: diversification of production; increasing 

market share; increasing resistance to the influence of competitors; saving resources and 

reducing the cost of production; increasing the solvency of the enterprise; financial and 

financial sustainability management; development and improvement of the quality of the 

management management system and management communications.  

Stage 1. Assessment of the external and internal environment, analysis of its impact on 

production. Assuming a certain innovative strategy, they assess the state of the production 

environment within the team and the external environment of market relations where the 

enterprise operates. It is advisable to compare this analysis with the results of a SWOT analysis. 

SWOT analysis takes into account any factors, phenomena, events and circumstances that affect 

the effective operation of the enterprise. At this stage, the life cycle of the manufactured product 

is determined. This allows you to adjust the innovation strategy in order to be able to improve 

the product, extend its life cycle and, thereby, ensure a stable position of the enterprise in the 

market. 

Stage 2. Research of innovative development of the enterprise in the current period of its life. 

The key indicators of activity are determined: the quantitative, qualitative and material level of 

costs for the organization of scientific and technical work and the introduction of innovative 

solutions in the production of products; the amount of costs spent on updating the fleet of high-

tech equipment to solve the developed tasks of the current strategy; profitability of scientific 

and technical, rationalization and engineering activities, the percentage of profit from the 

introduction of innovative solutions in the total profit of the entire enterprise; payback period 

based on the use of new technologies. 

Stage 3. Development of an alternative way of innovative development. At this stage, research 

and development work and the generation of ideas are carried out for the subsequent 
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introduction of promising methods into production in order to create a competitive product with 

high purchasing power. 

Stage 4. Formation of resources to ensure the life of the selected innovation strategy. At this 

stage, a search and analysis of possible sources of financing for the chosen strategy is underway. 

It is decisive for ensuring all further life of the company in the market. The current goal is 

achieved by: analyzing possible sources of financing for innovative projects; calculations of the 

required amount of financing; audits of the company's own funds; identification of sources to 

replenish the missing financial resources. 

Stage 5. Assessment of the strategy of innovative development. The strategy can be assessed in 

terms of a qualitative or quantitative approach to its implementation. The main thing here is a 

qualitative approach, showing the correspondence of the chosen strategy and the goals and 

objectives set. Quantification allows you to determine the profitability and profitability of 

innovative technologies in action. The strategy can be adjusted in the process of changing 

market relations and financing opportunities. 

In the world practice, the application of tax incentives to enterprises in order to promote 

innovative development activities in various fields is widespread. 

Here: 

1) Provision of tax credit; 

2) Implementation of innovative projects and application of grants in this field; 

3) Preferential tax on dividends of individuals and businessmen; 

4) Acceptance of shares of innovative companies; 

5) Reduction of income tax rate on R&D research; 

6) Preferential income tax as a result of the use of patents, licenses, intellectual property, know-

how and other intangible assets, etc.  

Undoubtedly, the activity of innovative production and service enterprises has begun to revive 

in almost all sectors of the Azerbaijani economy. Here we can mention construction, tourism 

and agriculture, transport, communications and other areas. Most of these activities are also 

found in agriculture, one of the most important sectors of the economy. The arrival of an 

innovative spirit in the agricultural sector and the attempts to apply production, scientific and 

technological innovations, unlike traditional ones, mark the beginning of a renaissance in this 

sector. The innovations applied to the country's agriculture are aimed at increasing the 

productivity of the country and solving the socio-economic problems of the population, 

ultimately serving the easy application of modern technologies and the creation of an electronic 
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database. In addition, the electronic agricultural information system was put into operation in 

the first quarter of this year and started operating as a pilot project in several regions. 
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