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Hall-1, Session-1 

28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1000–1230 

 
MODERATOR: Dr. Abbas KARAAĞAÇLI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ilia Kozhoridze 
Georgian Technical 

University 
Tbilisi, Georgia, 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
GLOBALIZATION AND INSURANCE ACTIVITY 

IN THE REPUBLIC OF GEORGIA 

Dr. Abbas KARAAĞAÇLI 
Giresun University 

TURKEY 

EFFECTS AND NEGATIVE RESULTS OF THE 
CORONAPANDEMIS ON THE PEOPLE AND 

ECONOMY OF AFGHANISTAN 

Assos.prof.Dr. Arastun Mehtiev 
Azerbaijan State 

Pedagogical University 
Azerbaijan 

ON THE ISSUE OF COLLABORATION 
BETWEEN AZERBAIJAN AND RUSSIA IN 

INTERNATIONAL ENERGY PROJECTS ON THE 
CASPIAN 

Shakir Huseyin VAHID 
Azerbaijan Pedagogical 

University 
Azerbaijan 

TURKISH-RUSSIAN RELATIONS AND THE 
ROLE OF THE MOSCOW AGREEMENT FOR 

NAKHCHIVAN 

Asrat Mulat 
Samuel Tadesse 

Wollo University 
Ethiopia 

THE ECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 
PANDEMIC ON RURAL WOMEN IN ETHIOPIA 

Asst. Prof. Emrullah METE 
Giresun University 

TURKEY 
DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN 

TRANSITION ECONOMY COUNTRIES 

Res. Ass. Ali GENÇ 
Celal Bayar Üniversity 

TURKEY 
BYZANTINE-SASANIAN WARS AND LAZ IN 

CAUCASIA (V.-VI. CENTURY) 

Musa Mursaguliyev 
Saadat Aliyeva 

Director of “Keshikchidag” 
State Historical-Cultural 

Reserve, 
Republic of Azerbaijan, 

Agstafa city 

OUR LIBERATED MONUMENTS AWAIT US 

Ress. Asst. Coşkan SEVGİLİ  
Assoc. Prof. Ali Cemal TÖZ 

Dokuz Eylül University 
TURKEY 

INVESTIGATION OF FACTORS CAUSING 
DETENTION OF TURKISH FLAGGED SHIPS 
UNDER PORT STATE CONTROL REGIMES 

Dr. Birol ŞAL TURKEY 

POST-COLD WAR PERIOD ALLIANCE 
STRUCTURES ON THE AXIS OF CONFLICT 

AND COOPERATION IN THE SOUTH 
CAUCASUS REGION 

Prof. Dr. Orhan DOĞAN 
Etkin BOYUK 

Kahramanmarash Sütçü 
Imam University 

TURKEY 

MYTHOLOGICAL ELEMENTS THAT SHOW 
THE DIRECTION-TIME AND WAY IN THE OLD 

TURKS 

 
 
 
 

 

  



 

Hall-2, Session-1 
28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1000–1230 

 

MODERATOR: Assist.Prof. Mehlika Bilgi Kırmacı 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Vladimir Iacomi  
Prof. Ninel Revenco 

State University of 
Medicine and Pharmacy 

“Nicolae Testemitanu’ 
Moldova 

APLICATION OF FIBROSCAN IN JUVENILE 
IDIOPATHIC ARTHRITIS PATIENTS 

Terkuma Chia Oluwatosin 
Imoleayo Oyeniran  

Michael Ikechukwu Oraebosi 

Nile University of Nigeria, 
Abuja 

EXPERIENCES OF ANATOMY E-LEARNING 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Pınar ARPACI 
Özgül BALCI 

Zeynep KORKMAZ 

Manisa Celal Bayar 
University, 
TURKEY 

ASSESMENT OF OBESITY AND HYPERTENSION 
CONSTANT FROM METABOLIC SYNDROME 
RISK FACTORS IN VOCATIONAL SCHOOL OF 

HEALTH SERVICES 

Zeynep KORKMAZ 
 Pınar ARPACI 
Özgül BALCI 

Manisa Celal Bayar 
University, 
TURKEY 

EMOTIONAL LABOR AND BURNING IN 
NURSES DURING THE PANDEMIC 

PERIOD 

Asst. Prof. Meltem KÖKDENER 
Ondokuz Mayıs 

University, 
TURKEY 

THE EFFECTS OF ZINC ON THE BİOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF LUCILIA SERICATA 

(DIPTERA: CALLIPHORIDAE) 

Deniz YILDIZ PEHLİVAN  
Ali Yücel KARA 
Ahmet KOYU 

Izmir Kâtip Celebi 
University 
TURKEY 

THE ROLE OF XYLAZINE IN DEVELOPMENT 
OF TOLERANCE TO THE ANTINOCICEPTIVE 

EFFECT OF FENTANYL 

Alanur Çiftçi Şişman 
University of Health 

Sciences 
TURKEY 

AN UNCOMMON INTRAMUSCULAR SOFT 
TISSUE TUMOR: LIPOMA OF THE TONGUE 

Ebru YILMAZ 
Sena ÜNVER 

Kocaeli State Hospital 
TURKEY 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN MAGNESIUM LEVEL AND VITAMIN 

D,BONE MINERAL DENSITY, KNEE 
OSTEOARTHRITIS AND CHRONIC DISEASES 

Assistant Professor Mehlika 
Bilgi Kırmacı 

Afyonkarahisar Health 
Sciences University 

TURKEY 

FOR LAPROSCOPIC SECOND LOOK, ABDOMEN 
PLACED TROCAR’S CECUM PERFORATION 

Dr. Melike Ruşen Metin 
İstanbul Medipol 

University 
TURKEY 

THE PLACE OF DYNAMIC ULTRASOUND 
EXAMİNATION IN DEVELOPMENTAL HIP 

DISPLASIA 

 



Hall-3, Session-1 
28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1000–1230 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Sadettin GÜLTEKİN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Chief Assist, Prof. Stefan 
Kalpachev 

University of economics- 
Varna, Bulgaria 

CURRENT TRENDS IN JOBS CALL FOR CHANGE 
IN THE TRADITIONAL CAREER COUNSELLING 

MODELS 

Dr. Cem Güney ÖZVEREN 
İstanbul University 

TURKEY 

RE-THINKING THE GROWTH STRATEGY 
DURING AND AFTER COVID-19 PROCESS. 

MUSIC INDUSTRY EXAMPLE 

Assoc. Prof. Dr. Ceyda 
TANRIKULU 

Adana  Alparslan Turkes 
Science and Technology 

University 
TURKEY 

EXAMINATION OF HEALTH SEEKING 
BEHAVIOUR OF CONSUMERS: A GENDER 

BASED APPROACH 

Lect. PhD. Arif GÜMÜŞ 
Asst. Prof. Hakan ERKUŞ 

Malatya Turgut Ozal 
University 
TURKEY 

CONTRIBUTION OF ASLANTEPE MOUND TO 
THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 

Lect. PhD. Arif GÜMÜŞ 
Malatya Turgut Ozal 

University 
TURKEY 

EVALUATION OF THE ACCOUNTANT 
PROFESSION THROUGH THE NOVEL OF FERDİ 

AND ŞÜREKÂSI 

Assoc. Prof. Sadettin 
GÜLTEKİN  

Eda GÜLTEKİN 

Giresun University 
TURKEY 

COVID-19 GLOBAL HEALTH CRISIS AND NEW 
PROTECTIONIST POLICY IMPLAMENTATIONS 

Assoc. Prof. Sadettin 
GÜLTEKİN  

Eda GÜLTEKİN 

Giresun University 
TURKEY 

NEW PROTECTIONIST POLICY PRACTICES IN 
THE WORLD ECONOMY AND THE EFFECTS OF 

THE COVID-19 HEALTH CRISIS 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER 
Lec. Yasemin YILDIRIM 

Karadeniz Technical 
University 
TURKEY 

MINIMUM SUBSISTENCE ALLOWANCE 
APPLICATION WITH A QUALITATIVE 

APPROACH IN TURKEY 

Asst. Prof. Dr. Narman 
KUZUCU  

Asst. Prof. Dr. Serpil KUZUCU 

Beykent University 
TURKEY 

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE YIELD 
CURVE AND THE TERM STRUCTURE OF 

INTEREST RATES 

 



Hall-4, Session-1 
28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1000–1230 

 

MODERATOR: Asst. Prof. Iryna SLUCHYK  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Oleg GALENKO 
Vladislav SHAPOVALOV 

National University of 
Food Technology 

Kyiv, Ukraine, 

PROMISING DOMESTIC RAW MATERIALS FOR 
USE IN MEAT PRODUCTS 

Masyita Yulia Pratiwi 
Muh. Syukri S, M. P 

Dr. R.H Fitri Faradila 

Halu Oleo University, 
Kendari, 

Indonesia 

THE EFFECT OF ENCAPSULATION ON 
SOLUBILITY AND THE BITTER TASTE OF 

WHITE TURMERIC EXTRACT 

Associate prof. Ivona Dimitrova, 
PhD 

Chief assist. Milena Bozhilova-
Sakova, PhD 

Institute of Animal Science 
– Kostinbrod, Bulgaria 
University of Forestry, 

Sofia, Bulgaria 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BMPR-1B/FecB 
GENE IN THREE BULGARIAN SHEEP BREEDS 

Asst. Prof. Iryna SLUCHYK 

Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 

University 
Ukraina 

INDICATORS OF SPERMATOGENESIS IN THE 
LAKE FROG (PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) IN 

THE ZONE OF THE INFLUENCE OF 
BURSHTYN THERMAL POWER PLANT 

Bhola Khan 
Yobe State University, 

Damaturu, Nigeria 

FOOD SECURITY INDEX FOR ECONOMIC 
COMMUNITY OF WEST- AFRICAN STATES 

(ECOWAS) 

Prof. Galina POLISCHUK  
Assoc. Prof. Tetiana OSMAK  
Assist. Oksana BASS M. Sc. 

Artur MYKHALEVYCH 

Educational and Research 
Institute of Food 

Technology, National 
University of Food 
Technologies,Kyiv, 

Ukraine, 

THE NUTRITIONAL VALUE STUDY OF 
ACIDOPHILIC-WHEY ICE CREAM 

Oksana FURSIK 
Institute of Food 

Technologies, 
Kyiv, Ukraine 

GELLING PROPERTIES OF COMPOSITIONS 
CONTAINING PROTEIN 

 

 

 

  



 

Hall-5, Session-1 
28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1000–1230 

 

MODERATOR:  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Z.T.Bakhshieva 
Assoc. Prof. G.A.Hasanova 

Assoc. Prof. 
A.Sh.Rustamzade,PhD, 

Ass.A.F.Rustamova, 
Ass.A.A.Rustamzade 

Azerbaijan Medical 
University,  
Azerbaijan 

THE MECHANISMS OF FORMATION OF 
ALIMENTARY MOTIVATION IN 

DIFFERENT CONDITIONS OF THE ORGANISM 

Assos.Prof. Baydamirova Arzu,  
Asst. prof Bayramova Narmin 

Azerbaijan Medical 
University,  
Azerbaijan 

PURINE AND LIPID METABOLISM PRODUCTS 
AS ONE OF THE IMPORTANT FACTORS IN 
ARTERIAL HYPERTENSION TREATMENT 

Dr. Gulnara Ibrahim AZIZOVA 
PhD Arzu Ramiz DADASHOVA 

PhD Gulnara Sabir 
DASHDAMIROVA 

Azerbaijan Medical 
University,  
Azerbaijan 

IMPACT OF HOMOCYSTEINE ON OXIDATIVE 
STRESS IN COOLEY’S 

ANEMIA 

Iskenderova Z.Sh 
 Akhundov I.A. 

Azerbaijan Medical 
University, Odlar Yurdu 

University 
Azerbaijan 

THE PRIMARY IMPORTANCE OF MODERN 
AUTOMATIC HEMATOLOGICAL ANALYZRERS 

Jafarova G.A., Abilova R.G., 
Shahverdiyeva I.J. 

Research laboratory at the 
Department of 

Biochemistry, Azerbaijan 
Medical University, Baku 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЕ 
И СРЕДНЕ-МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Mahira Amirova Firudin 
 Ellada Huseynova Eldar  

Dashdemirova Gulnara Sabir 

Azerbaijan Medical 
University 

A Novel Look at Antibiotic Therapy and 
Vaccination suspend in COVID-19 Era 

 
  



 
Hall-1, Session-2 

28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1300–1530 

 

MODERATOR: Asst. Prof. Bülent HANER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Gözde ÖZKAN TÜKEL  
Ahmet YÜCESAN 

Tunahan TURHAN 

Isparta University 
TURKEY 

CHARACTERIZATION OF CLAD AND G-CLAD 
HELICES IN MINKOWSKI 3-SPACE 

Prof. Dr. Alireza Amani, 
PhD STU. Elham Mahichi 

Azad University, Amol, 
Iran 

BOSE-EINSTEIN CONDENSATE DARK MATTER 
IN VISCOUS f(T, B) GRAVITY 

Assoc. Prof. Varol KOÇ 
Ondokuz Mayis University 

TURKEY 
INVESTIGATION OF LIGHT STEEL 

MANUFACTURING AND JOINING METHODS 

Assoc. Prof. Varol KOÇ 
Ondokuz Mayis University 

TURKEY 

EXAMINATION OF UNWANTED 
ARCHITECTURAL IRREGULARITIES IN 

BUILDING TYPE STRUCTURES 

Tunahan TURHAN  
Ahmet YÜCESAN   

Gözde ÖZKAN TÜKEL 

Ondokuz Mayis University 
TURKEY 

ASSOCIATED PSEUDO SPHERICAL PARTNER OF 
A NON-NULL LORENTZIAN SPACE CURVE 

Asst. Prof. İlknur ŞENTÜRK 
Sivas Cumhuriyet 

University 
TURKEY 

USE OF MEMBRANE BIOREACTORS IN 
MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTEWATER 

TREATMENT 

Nur Sena EYCEYURT 
DİVARCI  

Asst. Prof. İlknur ŞENTÜRK 

Sivas Cumhuriyet 
University 
TURKEY 

INVESTIGATION OF THE TREATMENT OF 
WATERS CONTAINING CHROMIUM (VI) BY 

FITOREMEDIATION, A BIOLOGICAL METHOD 

Asst. Prof. Bülent HANER 
Asst. Prof. Veli AKARSU  

Asst. Prof. Fatih SÜNBÜL 
Asst. Prof. Erdoğan 

KAYMAKÇI 
Lect. Hüseyin MUNGAN 

Z. Bülent Ecevit University 
TURKEY 

INVESTIGATION OF THE DISTRIBUTION OF 
GASES CONNECTED TO THE PARAFIN HUNCH 

ACCORDING TO SPESIFIC DEPTH IN BOLU-
YENİÇAĞA POWDER 

 



Hall-2, Session-2 
28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1300–1530 

 

MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Servet AŞKIN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asist. Prof. Dr. Ayça AKTAŞ 
KARAÇELİK   

Assoc. Prof. Dr. Sedat BOZARI 

Giresun University 
TURKEY 

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL 
PHENOLIC CONTENT OF ESSENTIAL OIL OF 

MENTHA LONGIFOLIA SSP. LONGIFOLIA 

Tuğba MEŞELİ   
Assos.Prof. Dr. Şengül Dilem 

DOĞAN  
Prof.Dr. Zülbiye KÖKBUDAK 

Erciyes University 
TURKEY 

SYNTHESIS OF MOLECULES CONTAINING 
THIOPHEN-THIAZOLE-SULPHONAMIDE 

STRUCTURES 

Asst. Prof. Dr. Selbi Keskin 
Giresun University 

TURKEY 
THE SYNTHESIS OF NOVEL INDOLE N-

ACYLHYDRAZONE DERIVATIVES 

Assist. Prof. Dr. Servet AŞKIN 
Igdir University 

TURKEY 

THE EFFECT OF POTASSIUM PERMANGANATE 
ON THE DETERMINATION 

OF TUNGSTEN IN IĞDIR DRINKING WATERS 
WITH ICP-MS 

Nina KANEVA 
Assya BOJINOVA 

 Karolina PAPAZOVA 
University of Sofia,  Sofia 

SYNTHESIS OF ZnO, ZnFe 2 O 4 and ZnO/ZnFe 2 
O 4 FILMS AND INVESTIGATION OF THEIR 

PHOTOCATALYTIC EFFICIENCIES 

Nina KANEVA  
Assya BOJINOVA Karolina 

PAPAZOVA 
University of Sofia,  Sofia 

ANATASE/RUTILE COMPOSITES – ON THE 
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF ORANGE 

II AZO-DYE 

Miss. Imen Tlili 
Prof. Dr. Slaheddine 

Chaabouni 

University of Sfax, 
Sfax, Tunisia 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF A NEW 
CRISTALLINE ORGANIC- INORGANIC HYBRID 

MATERIAL BASED ON ANTIMONY 

Hadiseh Yazdani Nyaki Asst. 
Prof. Nosrat O. Mahmmodi 

University of Guilan, 
Rasht, Iran 

NOVEL SYNTHESIS OF NEW BIS-
THIAZOLIDINE-2, 4-DIONE AS ANTIMICROBIAL 

AGENT 

Assoc.Prof.Dr. Aysun 
ÇAVUŞOĞLU 

BSc. Yalçın YILDIRIM 

Kocaeli University 
TURKEY 

INHIBITION AND DELAYING EFFECTS OF 
FRUIT ON SEEDLING EMERGENCE 

OF Melia azedarach L. COMPARED WITH 
ENDOCARP AND SEED 

Mohamed Bechir BEN 
HAMIDA 

Hail University, Hail City, 
Saudi Arabia 

NUMERICAL STUDY OF HEAT AND MASS 
TRANSFER CONTROL INSIDE CHANNEL 

PARTIALLY FILLED WITH A POROUS MEDIUM 
USING HYBRID NANOFLUID 

 
  



 
Hall-3, Session-2 

28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1300–1530 

 

MODERATOR: Prof. Dr. Murat KİBAR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Research Asist. Yeter ÇİLESİZ  
Asist. Prof. Muhammad Azhar 

NADEEM  
Prof. Dr.Tolga KARAKÖY 

Sivas University 
TURKEY 

ASSESSING THE PERFORMANCE OF 
HUNGARIAN VETCH GENOTYPES FOR 
AGRONOMIC AND HAY YIELD TRAITS 

Asist. Prof. Muhammad Azhar 
NADEEM   

Research Asist. Yeter ÇİLESİZ  
Prof. Dr.Tolga KARAKÖY 

Sivas University 
TURKEY 

ASSESSING THE PERFORMANCE COMMON 
VETCH GENOTYPES FOR AGRONOMIC AND 

HAY YIELD TRAITS 

Prof. Dr. Fikret YAŞAR 
Assoc.Prof. Ozlem UZAL 

 

Yuzuncu YIL University 
TURKEY 

EFFECT OF DIFFERENT NUTRIENT SOLUTION 
CONCENTRATIONS AND LIGHT INTENSITY ON 

THE DEVELOPMENT OF TOMATO PLANT 

Assoc.Prof. Ozlem UZAL 
Prof. Dr. Fikret YAŞAR 

Yuzuncu YIL University 
TURKEY 

EFFECTS OF DIFFERENT DOZES COMMERCIAL 
MICROBIAL FERTILIZER ON GERMINATION OF 

ONION SEEDS 

Sait Engindeniz  
Turğay Taşkın  

Çağrı Kandemir 
Nedim Koşum 

Ege University 
TURKEY 

AN EVALUATION ON THE FUTURE OF GOAT 
MILK PRODUCTION IN TURKEY 

Turğay TAŞKIN 
Çağrı KANDEMİR 
Sait ENGİNDENİZ 

Nedim KOŞUM 

Ege University 
TURKEY 

CURRENT SITUATION and FUTURE of SHEEP’S 
MILK PRODUCTION in TURKEY 

Asst. Prof. Özlem ARSLAN 
Giresun University 

TURKEY 

PHYSIOLOGICAL CHANGES OF WHEAT GROWN 
UNDER BOTH DEFICIENCY AND TOXICITY 

CONDITIONS OF BORON 

Prof. Dr. Murat KİBAR 
Artvin University 

TURKEY 

EFFECTS OF XYLAZINE/KETAMINE 
ANESTHESIA AND THEIR REVERSAL BY 

ATIPAMEZOLE ON ECHOCARDIOGRAPHIC 
VALUES IN CATS 

Prof. Dr. Murat KİBAR 
Artvin University 

TURKEY 

INTRAOPERATIVE EFFECTS OF 
INTRATESTICULAR LIDOCAINE IN CATS WITH 

XYLASINE-PROPOFOL ANESTHESIA 
UNDERGOING ROUTINE CASTRATION 

Assoc. Prof. Dr. Habip MURUZ 
Ondokuz Mayıs University 

TURKEY 
AMINO ACID NUTRITION FOR DAIRY CATTLE 

Assoc. Prof. Dr. Habip MURUZ 
Ondokuz Mayıs University 

TURKEY 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
DIET FACTORS THAT REDUCED THE RISK OF 

SUBCLINICAL HYPOCALCEMIA IN DAIRY 
CATTLE 
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MODERATOR: Dr. Lale YILDIZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Kamal koohi 
University of tabriz-tabriz-

Iran 
WOMEN'S BODY IN THE CHALLENGING 

BETWEEN HEALTHY AND BEAUTY 

Ali BATUR 
Ahmet KÖSE 

Kadir KÜÇÜKCERAN 

Hacettepe University 
TURKEY 

EXAMINATION OF SPORT INJURIES DURING 
2017 WINTER EUROPEAN YOUTH OLYMPIC 

FESTIVAL 

Esra Nur BAYRAK   
Ömer Faruk YÜKSEL 

Assoc. Prof. Dilek ÖZTAŞ 
Assist. Prof. Dr.Abdullah 

YILDIZBAŞI 
Prof. Dr. Ergün ERASLAN 

Yıldırım Beyazıt University 
TURKEY 

SPECIAL RISK GROUPS IN WORKING LIFE 

Ömer Faruk YÜKSEL 
Esra BAYRAK 
Dilek ÖZTAŞ 

Abdullah YILDIZBAŞI 
Ergün ERASLAN 

Ankara Yildirim Beyazit 
University 
TURKEY 

INTERNATIONAL CONTRACTS AND 
ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 
Bio. Fatıma Ceren TUNÇEL 

Msc. Bio. Yasemin OYACI 

Istanbul University 
TURKEY 

TELOMERES AND TELOMER-RELATED 
DISEASES IN HUMANS: TELOMERAPATHIES 

Msc. Bio. Yasemin OYACI 
Msc. Bio. Varol GÜLER 

Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 

Istanbul University 
TURKEY 

CELL CULTURE AND METHODS USED IN THE 
STUDY OF MOLECULAR MECHANISMS IN 

CELLS 

Asst. Prof. Dr. Deniz Zeynep 
SÖNMEZ 

Osmaniye Korkut Ata 
University 
TURKEY 

EMERGENCY NURSING IN COVID-19 
PANDEMIC 

Asst. Prof. Dr. Deniz Zeynep 
SÖNMEZ 

Osmaniye Korkut Ata 
University 
TURKEY 

ELDERLY HEALTH IN THE COVID-19 
PANDEMIC 

Dr. Lale YILDIZ 
Dr. S.Sevil ULUDAĞ 

UYANIKER 

Mugla Sitki Kocman 
University 
TURKEY 

INVESTIGATION OF SOME PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF ATHLETES DEALING 

WITH WATER SPORTS 

Dr. Lale YILDIZ 
Dr. S.Sevil ULUDAG 

UYANIKER 
Merve CIN 

Mugla Sitki Kocman 
University 
TURKEY 

THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL 
SKILLS, MAXIMAL STRENGTH AND 

PERFORMANCE IN TURKISH NATIONAL 
SAILING ATHLETES: A PILOT STUDY 

Associate Professor G.E. 
Kerimzade 

Azerbaijan Medical 
University 

Baku, Azerbaijan 

REGULARITIES OF DISTRIBUTION OF 
MUSCULAR BRANCHES OF THE FACIAL NERVE 

 

  



Hall-5, Session-2 
28.04.2021, Wednesday 
Ankara Time: 1300–1530 

 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Ivaylo Staykov 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Juanita GOICOVICI 

University Babeș-Bolyai of 
Cluj-Napoca, Faculty of 

Law, Private Law 
Department, Cluj-Napoca, 

Romania, 

THE PROCESSING OF CONSUMERS’ 
BIOMETRIC DATA IN B2C CONTRACTS UNDER 

EU REGULATIONS 

Associate Professor.Dr Ivaylo 
Staykov 

New Bulgarian University, 
Sofia, Bulgaria 

NATURE AND SIGNIFICANCE OF THE 
DECLARATIONS OF THE INTERNATIONAL 

LABOUR ORGANIZATION 

Assist. Prof. Dr Bilge AKSAY, 
Assos. Prof. Dr. Utku 

GÜĞERÇİN 

Adana Alparslan Turkes 
Science and Technology 

University 
TURKEY 

COMPARISON BETWEEN ENTREPRENEURIAL 
EVENT MODEL AND PLANNED BEHAVIOUR 

MODEL: A THEORITICAL STUDY 

Assist. Prof. Dr. Bilge AKSAY 

Adana Alparslan Turkes 
Science and Technology 

University 
TURKEY 

RENEWABLE ENERGY: REVIEW OF THE 
TURKISH LITERATURE 

Dr. Maria Livia Stefănescu 

Research Institute for 
Quality of Life (RIQL) – 

Romanian Academy 
Bucharest, Romania 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE LIFE 
VARIABLES PERCEPTION FOR AZERBAIJAN 

PEOPLE BY USING A NATIONAL 
REPRESENTATIVE SURVEY FROM 2011 

Mohamed LAGHZAL 
Abdelfattah TOUZANI 

Dhar El Mahraz 
University 
Morocco. 

FUTURE SCENARIOS TO COME FROM 
GLOBALIZATION TO FREE TRADE 
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MODERATOR: Assoc. Prof. Shahryar Sorooshian 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Rehana KANWAL 

National College of 
Business Administration 
and Economics, Lahore, 

Pakistan 

COUSIN MARRIAGE IN THE LIGHT OF ISLAM 
AND MEDICAL SCIENCE 

Dr. ABDELHAK  
Prof. Dr. GRAA Amel 
Dr. GERVILLE Zohra 

Algeria 
Djillali Liabes University, 

Algeria 
 

ASSESSING PERCEIVED QUALITY OF E 
COMMERCE WEBSITES AND ITS IMPACT ON 

ALGERIAN CONSUMER BEHAVIOR 

Milena JANAKOVA 
Silesian University in 

Opava 
Czech Republic 

CRM CHALLENGE FOR THE 21ST CENTURY 

Assoc. Prof. Shahryar 
Sorooshian 

Prof. Md Yusof Ismail 

University of Gothenburg, 
Gothenburg, Sweden 

VISA SEEKERS; A NEW FORM OF TOURISM 

Dr. Adnan Jawabri 

Al Khawarizmi 
Internatioanal College 

Al Ain,  
United Arab Emirates 

THE IMPACT OF EMPLOYEE RELATIONS ON 
EMPLOYEE PERFORMANCE: THE CASE STUDY 

OF 

Grdzelishvili Nodar  
Kvaratskhelia Laura 

Georgian Technical 
University 

Georgia 

REGIONAL ASPECTS OF ASSESSMENT AND 
USE OF GEORGIA’S TOURISM-RECREATIONAL 

RESOURSE POTENTIAL 

Dr. Ronen Harel  
Prof. Dafna Schwartz 

Peres Academic Center, 
Rehovot, Israel 

MINORITY INTEGRATION WITHIN GROWING 
ECONOMIC SECTORS IN MIXED REGIONS 
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MODERATOR: Asst. Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lecturer İbrahim TÜRKMEN 
Asst. Prof. Emine ÇETİN 

ASLAN 

Usak University 
TURKEY 

THE ANALYSIS OF PERCEIVED STRESS AND 
EMOTIONAL EXHAUSTION LEVELS OF 

HEALTHCARE PROFESSIONALS IN COVID-19 
PROCESS 

Asst.Prof. Ayşen BAKKALOĞLU 
Asst. Prof. Mehmet AKYOL 

Nisantasi University 
TURKEY 

THE RELATIONSHIP OF COMMERCIAL 
OPENNESS AND ENERGY CONSUMPTION IN 

G-7 COUNTRIES 

Asst. Prof. İhsan EKEN 
İstanbul Medipol 

University 
TURKEY 

THE EFFECT OF CHIPS PACKAGING ON 
PURCHASE: A QUANTITATIVE RESEARCH 

Asst. Prof. Özgür KANBİR 
Giresun University 

TURKEY 

FOREIGN TRADE RELATIONS BETWEEN 
BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES AND 

TURKEY FROM A LOGISTICS POINT OF VIEW 

Asst. Prof. Özgür KANBİR 
Giresun University 

TURKEY 

EVALUATION OF THE BLACK SEA REGION 
PROVINCES IN TERMS OF HUMAN 

DEVELOPMENT INDEX 

Lecturer, Dr. Nil GÖKSEL 
Anadolu University 

TURKEY 
BASIC COURSE STRUCTURE WITHIN 
EMERGENCY REMOTE EDUCATION 

Asst. Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK 
Giresun University 

TURKEY 
AN EVALUATION ON FISHING TOURISM 

OPPORTUNITIES IN THE EAST BLACK SEA 

Asst. Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK 
Giresun University 

TURKEY 

EVALUATION OF HAZELNUT FARMING IN 
GIRESUN WITHIN THE SCOPE OF TATUTA 

(AGRICULTURE-TOURISM-EXCHANGE) 

Mohammad Hassan Gholami 
M.A in Regional Studies, 

Shiraz University, Shiraz, 
Iran 

BLACK SEA NEIGHBORING COUNTRIES; 
CAPACITIES OF COOPERATION AND 

COMPETITION 
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MODERATOR: Prof. Nino Ratiani 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Nino Ratiani 
Georgian Technical 

University,  
Tbilisi, Georgia 

NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF 
CONSTRUCTION, THE IMPORTANCE OF A 

FULL ASSESSMENT OF RISK FACTORS AND 
ENSURING SAFETY 

Seyed Mahmood Hashemi 
KAR University, QAZVIN, 

Iran 

CONVERSATIONAL AI: DIALOGUE SYSTEMS –
INVESTIGATION OF A HYBRID SYMBOLIC AND 

NEURAL SOLUTION 

Dr. M.Balakrishnan 
K.Kumarappan 

S.Navanitha Krishnan 
S.Boobala Kritiv 

College of 
Engineering and 

Technology, 
Pollachi, Coimbatore, 

Tamil 
Nadu, India 

REAL-ESTATE PREDICTION USING MACHINE 
LEARNING 

Nandhini K,  
Divya N  

Hemarithika S 

College of 
Engineering and 

Technology, 
Pollachi, Coimbatore, 

Tamil Nadu, India 

TWO LEVEL DIFFERENCE BINARY PATTERN 
FOR TEXTURE CLASSIFICATION 

Mr.P.Ramprakash 
R.Gokul 

T.Manivasagam 
C.Praveen Kumar 

College of 
Engineering and 

Technology, 
Pollachi, Coimbatore, 

Tamil Nadu, India 

PREDICTION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE 
USING MACHINE LEARNING 

Georgios Charvalas 
Olga Christopolou 

University of Thessaly 
Greece 

RESTORATION OF CONTAMINATED SOILS OF 
ARSENIC (AS) AND LEAD (PB) BY ITS METHOD 
PHYTOSTABILIZATION. THE CASE OF LAVRIO 

(GREECE) 

Associate Professor Maka 
Jishkariani   

Sofio Tsotskhalashvili 

Georgian Technical 
University 

Georgia 

WASTE PROCESSING FOR ENERGY PURPOSES 
IN GEORGIA 

Asst. Prof. Ömer Faruk CANSIZ 
Saip Bora ÇELEBİ  

Ebru DOĞRU 

İskenderun Teknik 
University 
TURKEY 

SOLUTION OF THE TRAVEL SALES PROBLEM 
WITH THE ARCGIS PROGRAM AND 

COMPARISON WITH OTHER METHODS 

Asst. Prof. Ömer Faruk CANSIZ 
Ebru DOĞRU  

Saip Bora ÇELEBİ 

İskenderun Teknik 
University 
TURKEY 

USING GIS AND INTUITIVE METHODS FOR 
ROUTE OPTIMIZATION IN WASTE RECYCLING 
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MODERATOR: Prof. Dr. Sedat İlhan 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Fatma KAHRİMAN  
Asst. Prof. Güzide ŞENEL 

Amasya University 
TURKEY 

APPLICATIN OF OCTAHEDRON SETS TO 
ALGEBRATIC STRUCTURES 

Fatma KAHRİMAN 
Asst. Prof. Güzide ŞENEL 

Amasya University 
TURKEY 

APPLICATIN OF OCTAHEDRON SETS TO 
TOPOLOGICAL STRUCTURES 

Prof. Dr. Sedat İlhan 
Dicle University 

TURKEY 
ON A FAMILY OF TRIPLY-GENERATED 

NUMERICAL SEMIGROUPS 

Prof. Dr. Sedat İlhan 
Dicle University 

TURKEY 
SOME RESULTS ON A CLASS OF NUMERICAL 

SEMIGROUPS WITH MULTIPLICITY 7 

Asst. Prof. Gulay OGUZ 
Harran University 

TURKEY 
SOFT TOPOLOGICAL QUASIGROUPS 

Dr. Binyam Zigta 
 
 

Wolaita Sodo University 
ETHIOPIA 

THE EFFECT OF NANOPARTICLES ON MHD 
BLOOD FLOW IN STRETCHING ARTERIAL 

POROUS VESSEL WITH THE INFLUENCE OF 
THERMAL RADIATION, CHEMICAL REACTION 

AND HEAT 
GENERATION /ABSORPTION 

R. R. Kairi  
G. Mahanta  

S. Shaw 

Cooch Behar 
PanchananBarma 

University 
West 

Bengal, India. 

THERMAL AND SOLUTAL MARANGONI 
STAGNATION POINT CASSON HYBRID NANO 
FLUID FLOW OVER A STRETCHING SHEET 

Ibrahim NABIEV  
Mas. Chinara RZAYEVA 

Baku State University 
Azerbaijan 

THE INVERSE PROBLEM FOR THE STURM-
LIOUVILLE OPERATOR WITH SEMI-

SEPARATED BOUNDARY CONDITIONS 

SANAE JELTI 
MOHAMMED FIRST 

UNIVERSITY,  
MOROCCO. 

NUMERICAL MODELING OF TWO 
DIMENSIONAL NON-CAPACITY MODEL FOR 
AGGRADATION AND DEGRADATION BY AN 

UNSTRUCTURED FINITE VOLUME METHOD 
WITH A NEW DISCRETIZATION OF THE 

SOURCE TERM 
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MODERATOR: Professor Dr. I. Nedkov  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Stoyanov D 
Grigorov I.  
Kolarov G.  

Iliev M.  
Angelova B.  

Ilieva R.  
Groudeva V.  

Zahra-Zheleva Z. Nedkov I. 

Institute of Electronics, 
Bulgarian Academy 

Bulgaria 

POSSIBILITIES FOR APPLICATION OF MOBILE 
IN SITU SAMPLING AND LIDAR MONITORING 

OF PARTICULATE MATTER IN LOWEST 
ATMOSPHERIC BIOAEROSOL 

Mrs.R.Nivethitha, 
Dr.M.Praveena 

Sri Sai Ranganathan 
Engineering College, 

Coimbatore, Tamil Nadu, 
India. 

COMPARATIVE SURVEY ON VARIOUS 
ALGORITHMS OF UNDERWATER IMAGE 

ENHANCEMENT 

Hadi Bahmani  
Davood Mostofinejad 

Isfahan University of 
Technology  

Isfahan, Iran 

EFFECT OF AUTOCLAVE CURING ON THE 
MECHANICAL PROPERTIES OF UHPC 

Res. Asst. Ümmügülsüm 
MENGUTAYCI 

Dr. Lecturer. Hasan 
TEMURTAŞ 

Tarsus University 
TURKEY 

CLASSIFICATION OF TURKISH HOTEL 
REVIEWS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

M.Shafai Bejestan, 
M.Derakhshande A.Asghari 

Pari 

Chamran University of 
Ahvaz, Ahvaz, Iran 

LABORATORY STUDY OF THE EFFECT OF 
ROUGH FLOATING PLATE ON THE 

DIMENSIONS OF THE SCOUR HOLE AROUND 
THE RECTANGULAR BRIDGE PIER 

Morteza Khashehchi   
Kamel Hooman 

University of Queensland, 
Brisbane, Australia 

A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE SHED 
VORTICES FROM THE WAKE OF FINNED AND 

FOAM-WRAPPED TUBES 

Assos.Prof.Dr. Gülden SANDAL 
ERZURUMLU 

Nigde Omer Halisdemir 
University 
TURKEY 

EVALUATION OF CARAVAN AREAS IN TERMS 
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 

Assos.Prof.Dr Gülden SANDAL 
ERZURUMLU 

 

Nigde Omer Halisdemir 
University 
TURKEY 

NATURAL PLANTS THAT USE IN HIGHWAY 
LANDSCAPE DESIGN 

Asst. Prof. Dr. Derya VURAL 
Giresun University 

TURKEY 

INFLUENCE OF SUBUNIT AND LINKAGE 
SEQUENCES ON THE DYNAMICS AND 

STRUCTURE OF LIGNIN 

Seda BAYRAM,  
Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK 

Çanakale Onsekiz Mart 
University 
TURKEY 

TOOLS AND EQUIPMENT USED IN 
LANDSCAPE APPLICATIONS 

Dilara Vahabova, 

The Azerbaijan University 
of Architecture and 

Construction 
Azerbaijan 

EVALUATION OF CARAVAN AREAS IN TERMS 
OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
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MODERATOR: Dr. Alan Reed LIBERT 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Said OUSSOU 
University of Moulay 

Ismail, Faculty of Letters 
and Humanities, Morocco 

THE CORRELATION BETWEEN EFL TEACHERS’ 
PRACTICES REGARDING 

LEARNER AUTONOMY AND THEIR GENDER 

Dr. Alan Reed LIBERT 
University of Newcastle, 

Australia 
A SURVEY OF FOODS AND RECIPES NAMED 

AFTER THE BLACK SEA 

Zeynep ÖZŞEN 
Prof. Dr. Hüseyin KALKAN 

Ondokuz Mayıs University 
TURKEY 

TEACHING OF BASIC ASTRONOMY SUBJECTS 
IN VIRTUAL ENVIRONMENT WITH THE 

STUDENT-CENTERED EDUCATION MODEL 

Vera Zirka 
National Academy of 
Sciences of Ukraine 

ADVERTISING GIVES ITS WORD 

Prof. Yuri SHEPEL 
Oles Honchar Dnipro 
National University 

Ukraine 

SEMANTIC PROPERTIES OF MOTIVATORS AND 
THEIR INFLUENCE ON THE 

POTENTIAL OF MOTIVATS WHEN MODELING 
WORDS OF WORDS 

Prof. Olena PANCHENKO 
Oles Honchar Dnipro 
National University 

Ukraine 
SYNTAX AS A WAY OF EXPRESSING EMOTIONS 

Prof. Dr. Abdellah Chaiba 
Prof. Dr. Rachid Drissi El 

Bouzaidi 

CRMEF Draa Tafilalet, 
Ouarzazate, Morocco 

THE DIFFICULTIES FACED BY MOROCCAN 
GRADUATE STUDENTS DURING THE 
COMPLETION OF THEIR RESEARCH 

Zahra Afzali 
Asst. Prof. Siros Izadpanah 

Islamic Azad University, 
Zanjan, Iran, 

THE EFFECT OF THE FLIPPED CLASSROOM 
MODEL ON IRANIAN ENGLISH FOREIGN 

LANGUAGE LEARNERS: CRITICAL THINKING 
AND MOTIVATION IN ENGLISH LANGUAGE 

GRAMMAR 

Nikoo Davarpanah 
Asst. Prof. Siros Izadpanah 

Islamic Azad University, 
Zanjan, Iran, 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EFL 
LEARNERS’ INTERPERSONAL INTELLIGENCE, 
THE FREQUENCY AND TYPES OF INFORMAL 

FALLACY AND EVIDENCE IN ARGUMENTATIVE 
WRITING 

Shadi Yeganeh 
Asst. Prof. Siros Izadpanah 

Islamic Azad University, 
Zanjan, Iran, 

THE EFFECT OF PODCASTS AND VODCASTS 
AMONG MOTIVATED EFL LEARNERS OF 

ENGLISH: SPEAKING SKILLS AT DIFFERENT 
LEVELS 

Helen Chan 
The University of Hong 

Kong 
Hong Kong (China) 

THE IMPORTANCE OF READING 2.0 ON 
MEETING THE NEEDS OF DIGITAL 

GENERATION 

 
 
  



Hall-2, Session-1 
29.04.2021, Thursday 

Ankara Time: 1000–1230 
 

MODERATOR: Asst. Prof. Veli AKARSU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Serhan HANER 
Asst. Prof. Bülent HANER 

Afyon Kocatepe University 
TURKEY 

NEPHELINE SYENITE AS FLUX IN CERAMIC 
SANITARYWARE MANUFACTURING 

Asst. Prof. Ali Rıza DENİZ 
Hakkari University 

TURKEY 

ANALYSIS OF CURRENT-VOLTAGE (I-V) 
CHARACTERISTICS OF Au / POLY (N-

VINYLCAPROLACTAM) / p-Si / Al 
HETEROJUNCTION DEPENDING ON 

TEMPERATURE 

Ozan Burak DALGIÇ  
Dr.Arife ŞİMŞEK  

Prof.Gülfem BAKAN 

Ondokuz Mayis University 
TURKEY 

EVALUATION OF WASTEWATER TREATMENT 
PERFORMANCE OF A METAL COATING 

INDUSTRY 

Asst. Prof. Veli AKARSU 
Sesim Haypatya AKARSU 

Z. Bülent Ecevit University 
TURKEY 

ON PYTHAGORAS THEOREM AND PROOFS İN 
MATHEMATIC 

Asst. Prof. Irina Denisova 
Assoc. Prof. Konstantine Bziava 

Georgian Technical 
University 

Georgia 
 

THE HYDROGEN SULFIDE LAYER AND THE 
ECOLOGICAL BALANCE OF THE BLACK SEA 

DHARSHINI DEVI M  
Dr.Meenakumari R 

 
Kongu Engineering 

College  
Perundurai, Erode, Tamil 

Nadu. 
 

MITIGATION OF POWER SYSTEM 
VULNERABILITY BY ENERGY STORAGE 

SYSTEMS 

Dr. Wafa KRIKA 
Dr. Ahmed Nour El Islam AYAD 

Dr. Larouci Benyekhlef 
Pr. Farid BENHAMIDA 

Hassiba Benbouali 
University,  

Algeria 

THERMAL EFFECT OF HARMONIC AND 
SHORT CIRCUIT IN UNDERGROUND 

ELECTRIC CABLE 

Dr. Wafa KRIKA 
Dr. Ahmed Nour El Islam AYAD 

Dr. Larouci Benyekhlef 
Pr. Farid BENHAMIDA 

Hassiba Benbouali 
University,  

Algeria 

ELECTROMAGNETIC SIMULATION OF 
UNDERGROUND POWER CABLE 

PERFORATION BY NAIL 

Dr. Wafa KRIKA 
Dr. Ahmed Nour El Islam AYAD 

Dr. Larouci Benyekhlef 
Pr. Farid BENHAMIDA 

Hassiba Benbouali 
University,  

Algeria 

ELECTROMAGNETIC SIMULATION OF 
SUBSEA POWER CABLE POLLUTION 

Asst. Prof. Dr 
BorislavABRASHEV, MSc 

Valenıtn TERZIEV, Asoc. Prof. 
Elefteria LEFTEROVA 
Asst. Prof. D-r Mariela 

Dimitrova, Prof. Konstantin 
PETROV 

Bulgarian Academy,  
Sofia 1113, Bulgaria 

BIMETALLIC CATALYST FOR GAS DIFFUSION 
ELECTRODES (GDEs) 
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MODERATOR: Assos. Prof. Dr. Yeşim DAĞLIOĞLU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Elena Sergeevna TKACHEVA 

Vologda State Dairy 
Farming Academy named 
after N.V. Vereshchagin,  

Vologda, Russia 

SUSTA-THROMBOCYTE INTERACTIONS IN 
PIGLETS 

Amarja S. Khendkar 
Shankarlal Khandelwal 

College, Akola, 
Maharashtra, India. 

PLANT GROWTH PROMOTING AND 
ANTIFUNGAL POTENTIAL OF 

STREPTOMYCES MALACHITOSPINUS ANSP4 
AND STREPTOMYCES ROCHEI ANSCA22. 

Assos. Prof. Dr. Yeşim 
DAĞLIOĞLU 

Assos. Prof. Dr. Betül YILMAZ 
ÖZTÜRK 

Ordu University 
TURKEY 

INVESTIGATION AND EVALUATION OF 
ENGINEERING NANOPARTICLES 
CONCENTRATIONS IN DRINKING 

WATER 

Assos. Prof. Dr. Yeşim 
DAĞLIOĞLU 

Assos. Prof. Dr. Betül YILMAZ 
ÖZTÜRK 

Ordu University 
TURKEY 

CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF 
NANOPARTICLES ON HUMAN AND 

ENVIRONMENT 

Asst. Prof. Mehmet BEKTAŞ 
Asst. Prof. Figen ORHAN 

Prof. Özlem BARIŞ 

Ataturk University 
TURKEY 

AS INDICATOR INSECT GROUPS: 
DETERMINATION OF SUB-SPECIES OF SOME 

BACTERIA IN NEPA SPP. SPECIES’ GUT 
MICROBIOTA 

Asst. Prof. Dr. Latife Ceyda 
İRKİN 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University 
TURKEY 

THE NF-κB IMMUNOREACTIVITY IN KIDNEY 
TISSUE OF RATS FED WITH CLAM DIET 

Asst. Prof. Dr. Latife Ceyda 
İRKİN 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University 
TURKEY 

THE MAJOR DANGER IN AQUATIC 
ECOSYSTEMS: MICROPLASTICS 

Jafarova Khatira Hashim  
Tagiyeva Flora Shura 

Azerbaijan Medical 
University 

Baku, Azerbaijan 

GLOBAL WARMING OF TODAY’S CLIMATE 
AND MEASURES TO PREVENT ITS CHANGE 

Aytakin GARİBLİ 
Azerbaijan Medical 

University 
Baku, Azerbaijan 

ELEMENT CONTENT OF MEDICAGO 
ORBICULARIS L. 

Afag Akhundova  
 Sefikhan Hasanov  

Pusta Orujova 

Azerbaijan Medical 
University 

Baku, Azerbaijan 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF KIDNEY 
DAMAGE BIOMARKERS IN LOW BIRTH 

WEIGHT SGA AND AGA NEWBORNS. 
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MODERATOR: Prof. Dr. M. Kayhan KURTULDU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assos. Prof. Dr Cafer ÖZDEMİR 
Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN 

Ondokuz Mayıs University 
TURKEY 

URBAN IMAGES IN FOLK SONGS: AMASYA 
EXAMPLE 

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN 
Assos. Prof. Dr Cafer ÖZDEMİR 

Ondokuz Mayıs University 
TURKEY 

BAFRA REGION FOLK FESTIVALS IN THE 
CONTEXT OF CULTURAL PROTECTION 

Donika Kirova 

PhD of Arts and Fine Arts, 
architect, VFU 

Chernorizets Hrabar 
Varna, Bulgaria 

AUTHOR’S CONCEPT FOR INNOVATIVE FINE 
PAINTING TECHNIQUE 

Prof. Dr. M. Kayhan 
KURTULDU 

Trabzon University 
TURKEY 

INVESTIGATION OF ATTITUDE SCALE 
DEVELOPMENT STUDIES IN PIANO 

EDUCATION IN TERMS OF SCALE 
STRUCTURES 

Prof. Dr. M. Kayhan 
KURTULDU 

Trabzon University 
TURKEY 

EXAMINING THE VIEWS OF MUSIC 
TEACHERS ON THE CONCEPT OF 

ACCOMPANIMENT WITH PIANO IN TERMS OF 
VARIOUS VARIABLES 

Assist. Prof. Dr. Semih ZEKA 
Erciyes University 

TURKEY 

SOME ATTENTIONS ON VASFİ MAHİR 
KOCATÜRK’S WORK TITLED 

‘ÖĞRETMENLİĞİN RUHU’ 

Duygu GÜR ERDOĞAN  
Başak TAŞDAN 

Sakarya University 
TURKEY 

STRUCTURAL REVIEW OF THESES ON 
WOMEN AND EDUCATION 

Duygu GÜR ERDOĞAN  
Özgen YILMAZ 

Sakarya University 
TURKEY 

WOMEN IN THE TURKISH LANGUAGE 
INSTITUTION DICTIONARY 

Lecturer Münire ÖZDEN 
Assist. Prof. Dr. Cafer ÇARKIT 

Giresun University 
TURKEY 

AN OVERVIEW OF LISTENING TYPES IN 
TURKISH EDUCATION 

Assist. Prof. Dr. Cafer ÇARKIT 
Lecturer Münire ÖZDEN 

Giresun University 
TURKEY 

AN EVALUATION ON THE SCOPE OF 
ANALYTICAL THINKING IN TURKISH 

EDUCATION 

Dr. Mustafa ÖZDERE 
Niğde Ömer Halisdemir 

University, 
TURKEY 

THE IMPORTANCE OF FAMILY EDUCATION 
AND PARTICIPATION IN EDUCATION TO 
SUPPORT THE SOCIAL ADAPTATION OF 

IMMIGRANT CHILDREN: AN EXEMPLARY 
MODEL 
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Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali 
GAZİ 

Malatya Turgut Ozal 
University 
TURKEY 

THE DIASPORE PROPAGANDA IN THE PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

Asst. Prof. Tolga SENTURK 
Izmir Katip Celebi 

University 
TURKEY 

SOCIAL MEDIA MARKETING OF ONLINE 
EDUCATION SERVICES: IKCUSEM CASE 

Ph.D. student DOBRE IONEL 
University of Craiova 

Romania 
KEY ELEMENTS OF THE STUDY OF POLITICAL 

PARTIES IN THE DIGITAL ERA 

Dr. Martin Binde, Gasu 
Dr. Samuel, Yakubu 

Adesina Kehinde Oluwatosin 

Osun State University 
Nigeria. 

A STUDY OF THE IMPACT OF EROSION ON THE 
IJEBU-ODE COMMUNITY IN OGUN STATE, 

NIGERIA. 

Larasati Purwaningrum 
Prof. Dr. Sri Indah Nikensari 

Aditya Pratama 

Universitas Negeri 
Jakarta, 

THE EFFECT OF EASE OF DOING BUSINESS, 
MARKET SIZE AND POLITICAL STABILITY ON 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN 
SOUTHEAST ASIA 

Sarinthree Udchachone, Ph.D. 
Mahasarakham 

University Thailand 

RAISE AWARENESS AND PREPAREDNESS OF 
PASSENGERS AND SERVICE PROVIDERS 
DURING THE 2nd WAVE OF COVID-19 IN 

THAILAND 

Rizkyana 
Sri Indah Nikensari 

Herlitah 

Universitas Negeri 
Jakarta 

THE INFLUENCE LEVEL OF EDUCATION, 
PUBLIC EXPENDITURE OF LABOR AND 

GENDER EQUALITY ON DIGITAL SKILL OF 
LABOR IN OECD COUNTRIES 
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Assoc. Prof. Dr. Grozi 
DELCHEV 

Trakia University, Stara 
Zagora, Bulgaria, 

INFLUENCE OF SOME HERBICIDES AND 
HERBICIDE TANK MIXTURES ON GRAIN 
YIELD AND GRAIN QUALITY OF DURUM 

WHEAT (Triticum Durum Desf.) 

OJO Oluwadamilola Mary 

Ladoke Akintola 
University of Technology, 

Ogbomosho, Oyo State. 
Nigeria 

TRAINING NEEDS OF CASSAVA PROCESSORS IN 
IWO LOCAL GOVERNMENT AREA OF OSUN 

STATE.NIGERIA 

Dr. Fahima NABI  
Dr. Meriem CHEBAANI  

Prof. Sidi Mohamed OUNANE 

Université Dr Yahia Farès 
de Médéa, faculté des 

sciences, Département 
Sciences de la nature et de 

la 
vie Médéa, Algérie. 

INFLUENCE OF DIFFERENT SEED PRIMING 
METHODS FOR IMPROVING SALT STRESS 

TOLERANCE IN COWPEA. 

Esther Abosede Ewetola 

Ladoke Akintola 
University of 

Technology, Ogbomoso, 
Oyo state, Nigeria 

GREEN MANURE FROM SPEAR GRASS 
INFLUENCED SELECTED SOIL PHYSICAL 

PROPERTIES AND MAIZE PERFORMANCE IN 
SOUTHERN GUINEA SAVANNA OF NIGERIA 

Adelakun Kehinde Moruff  
 Oyediran Olorunfemi Boye  
Ihidero Ambrose Aigbodion  

Akinade, Toyese George  
Sulyman Abdul-Wahhab 

Federal College of Wildlife 
Management of Forestry 

Research Institute of 
Nigeria 

EVALUATION OF CHEMICAL QUALITIES OF 
SMOKED ELEPHANT SNOUTFISH (Mormyrus 

rume) FROM NEW BUSSA, NIGER STATE, 
NIGERIA 

Fereshte Eslami 
Dr. Nima pouring 

Dr. Hassan Nasrollahzadeh 
Saravi 

Iranian Fisheries Science 
Research Institute 

İran 

IMPACT OF MNEMIOPSIS LEIDYI ON THE 
SOUTHERN CASPIAN SEA ZOOPLANKTON 

STRUCTURE VIA QUANTITATIVE ASSESSMENT 
DURING 1996-2010. 

Maryam Rezaei  
Hasan Nasrollahzadeh Saravi  

Mohammad Afraei , 
Sharareh Firuzkandian 

Caspian Sea Ecology 
Research Center 

İran 

INVESTIGATION OF HEAVY METALS IN CAGE 
CULTURE IN THE SOUTHERN PART OF THE 

CASPIAN SEA 

Z. Yaghoubzadeh 
R. Safari 

Caspian Sea Ecology 
Research Center 

İran 

THE INHIBITORY EFFECT OF RAINBOW TROUT 
(ONCORHYNCHUS MYKISS) SKIN 

HYDROLYSATE ON EXOTOXIN A GENE 
EXPRESSION IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Nadezhda Viktorovna 
VOROBYEVA  

Ilya Nikolaevich MEDVEDEV 

South-West state 
University 

Russia 

THE ACTIVITY OF PLATELETS IN NEWBORN 
CALVES OF THE YAROSLAVL BREED 
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Associate. Prof. Mirna FAWAZ 
Beirut Arab University, 

Lebanon 

E‐LEARNING: DEPRESSION, ANXIETY, AND STRESS 
SYMPTOMATOLOGY AMONG LEBANESE 

UNIVERSITY STUDENTS DURING COVID‐19 
QUARANTINE 

MD Daniela Bursacovschi  
MD Jana Cazacu  

Assoc. Prof. Dorin Lisii  
Prof. Eleonora Vataman  

 

Institute of Cardiology 
Moldova 

DETERMINANTS OF PATIENT READMISSIONS IN 
THE FIRST TWO YEARS AFTER CORONARY 

REVASCULARIZATION THERAPY 

Zakiyya M.Mustafayeva 
Prof. Zemfira M. Guliyeva 

Azerbaijan State Advanced 
Training Institute for 

Doctors named after A. 
Aliyev, 

Baku, Azerbaijan 

ANALYSIS OF THE CHILD MORBIDITY ON THE DATA 
OF OBLIGATORY ANNUAL MEDICAL CHECK-UP 

EXAMINATION 

Assos.Prof.Dr. Hayat Aliyeva  
Dr.Gultakin Bayramova 

Azerbaijan Medical 
University, , Baku, 

Azerbaijan 

SIDE EFFECTS OF HELICOBACTER PYLORI THERAPY 
AND THE ROLE OF ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY 

TESTING IN TREATMENT 

Valentina Buivalo 
Sumy State University 

Ukraina 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE 
REHABILITATION PROGRAM FOR THE RECOVERY 

OF THE UPPER LIMB FUNCTION USING 
FUNCTIONAL TESTS 

Chief Asst. Prof. Teodora 
STANKOVA  

Chief Asst. Prof. Katya 
STEFANOVA  

Chief Asst. Prof. Ginka DELCHEVA  
Chief Asst. Prof. Krasimir 

BOYANOV  
Chief Asst. Prof. 

Radiana STAYNOVA 
Asst. Prof. Dr. Emanuela 

VASILEVA   
Assoc. Prof. Dr. Anelia 

BIVOLARSKA 

Medical University of 
Plovdiv,  

Plovdiv, Bulgaria 

SERUM LEVELS OF CARBAMYLATED LDL IN 
MIDDLE-AGED MEN WITH NASCENT METABOLIC 

SYNDROME 

Georgi VALCHEV   
Tsvetomila VALCHEVA  
Chief Asst. Prof. Teodora 

STANKOVA 
Assоc. Prof. Borislav BORISSOV 

Medical University of 
Sofia,  

Plovdiv, Bulgaria, 

EXPLORING THE POTENTIAL OF MOBILE 
APPLICATIONS IN CLINICAL TRIALS IN BULGARIA 

Dr. Esmira Mammadova Tarverdi 
Azerbaijan Medical 

University 
Azerbaijan 

CHANGES IN THE CONTENT OF CYTOKINES IN 
GENERALIZED PERITONITIS 

Svetlana Yurevna ZAVALISHINA 
Russian State Social 
University, Moscow, 

Russia 

THE DYNAMICS OF THE FUNCTIONALITY OF THE 
CARDIOVASCULAR SYSTEM IN THE CONDITIONS 

OF RECREATIONAL IMPACT 

Sîrghi Grigore Alexandru  
Kusturov Vladimir Ivan Caproș 

Nicolae Fiodor 
Ungurean Victor Stanislav 

University of Medicine and 
Pharmacology ”Nicolae 

Testemitanu 
Moldova. 

INCIDENCE OF PELVIC FRACTURES IN THE ADULT 
POPULATION WHO RECEIVED MEDICAL 

ASSISTANCE AT THE INSTITUTE OF EMERGENCY 
MEDICINE, CHIȘINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA IN 

2019 
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Dede Egor Snejana Vetrila, MD, PhD 

CARDIAC SURGERY RISK FOR AORTIC VALVE 
REPLACEMENT IN PATIENTS WITH AORTIC 

STENOSIS WITH ATHEROSCLEROTIC 
LEASIONS IN CORONARY ARTERIES 

Valeria Ungurean 

State University Of 
Medicine and Pharmacy 
“Nicolae Testemitanu” of 
the Republic of Moldova 

Etiological features OF VALVULAR HEART 
DISEASES 

Gasimova K.F. 
Azerbaijan Medical 

University, Baku 

STUDY OF THE DYNAMICS OF ANTIMICROBIAL 
PEPTIDES AFTER TREATMENT IN PATIENTS 

WITH CHOLELITHIASIS. 

Allakhverdiyeva L.I.  
Gulieva N.M 

 Mustafaev İ.A Faramazov A.Z 

Azerbaijan Medical 
University, Azerbaijan 

ASSESSMENT OF THE IMMUNE SYSTEM IN 
HYPER-IGD SYNDROME 

Mustafayev I.A 
 Allahverdiyeva L.I. 

 Guliyeva N.M 
Faramazov A.Z. 

Azerbaijan State Medical 
University 
Azerbaijan 

THE ROLE OF THE PECULIARITIES OF THE 
PRENATAL PERIOD IN THE DEVELOPMENT OF 

SMALL BRONCHIAL DISEASES IN CHILDREN 

Iuliana Smolenschi  
Dr.Alina Mereuța  

Prof. Dr. Natalia Caproș 

Nicolae Testemitanu State 
University of Medicine and 

Pharmacy 
Moldova. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN NT PRO BNP 
AND ANEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC 

KIDNEY DISEASE 

Jafarova Khatira Hashim 
Tagiyeva Flora Shura 

Azerbaijan Medical 
University 
Azerbaijan 

GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT 
ON HUMAN HEALTH 

Elena CONDRATIUC 
IMSP Institute of 

Emergency Medicine 
Moldova. 

PTSD SYMPTOMS AMONG HEALTHCARE 
WORKERS FACING COVID-19 

Univ. Prof. Victor LACUSTA 
Univ. Prof. Valeriu FALA 

Univ. Asst. Gheorghe 
BORDENIUC  

Mihaela IVANOV 

State University of 
Medicine and Pharmacy 

Moldova 

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE PAIN 
SYNDROME IN MASTICATORY MUSCLE 

DYSFUNCTION 

Russu Eugeniu 
Cecan Ion 

State University of 
Medicine and Pharmacy 
“Nicolae Testemitanu”, 

Moldova. 

EARLY MANIFESTATIONS OF AXIAL 
ARTHROPATHY IN INFLAMMATORY BOWEL 

DISEASE 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Anton Sotirov 
Association Club 

“Vanguard”, Kyustendil, 
Bulgaria 

INCREASING OF QUANTITY OF 
DISINFECTANTS AT THE ENVIRONMENT 

Garcias, N.C. Bergmann, C.P 
Federal University  

Rio Grande do Sul, Brazil 

HOW THE RATIONAL TEMPERATURE IN THE 
WET ROUTE INFLUENCES THE CRYSTALLITE 

SIZE AND LATTICE PARAMETERS OF THE 
MONETITE, USING CHICKEN EGGSHELL AS A 

CALCIUM SOURCE 

Asst. Prof. Dr 
BorislavABRASHEV, MSc 

Marin PANDEV, Asst. Prof. D-r 
Daniela LEVI, 

MSc Valenıtn TERZIEV 

Evgeni Budevski Institute 
of Electrochemistry and 

Energy Systems, Bulgarian 
Academy ofSciences, 

Bulgaria 

DECARBONISATION VIA HYDROGEN ENERGY 

Dr.M.Rajalakshmi Balaji B  
Indumalini B  
Nidarshna S  

Oviya D 

 
IOT ENABLED FOOD CALORIE ESTIMATION 

USING DEEP LEARNING 

Karim Dogheche  Bandar 
Alshehri Abderrahim Ramdane  

El Hadj Dogheche 

Université Polytechnique 
Hauts France IEMN 
DOAE CNRS UMR 

Valenciennes, France 

CLEAN ROOM FABRICATION OF µLEDS 
DEDICATED TO LIGHT FIDELITY 

TRANSMISSION LINK 

Prof. Dr. Mehran Yazdi 
Shiraz University, Shiraz, 

Iran 

PRECISE IMAGE ROTATION ESTIMATION 
USING THE MODIFIED MUTLI-RESOLUTION 

WAVELET TRANSFORM 

Associate Prof. Ashwani Kumar  
Associate Prof. D. Shanthi 

Sreyas Institute of 
Engineering and 

TechnologyHyderabad, 
Telangana India 

PREDICTION OF LOAN SCORING STRATEGIES 
USING DEEP LEARNING ALGORITHM FOR 

BANKING SYSTEM 

Dr. Rahul Desai 
Army Institute of 

Technology, Dept. of IT 
İndia 

SECURE ONLINE PAYMENT SYSTEM 

Dr. Rahul Desai 
Army Institute of 

Technology, Dept. of IT 
İndia 

KEYSTROKE DYNAMICS AND VARIOUS 
AUTHENTICATION APPROACHES 

Sokaina EL KHAMLICHI  
Ikram BEN ABDEL OUAHAB  

Mohammed BOUHORMA 
Fatiha ELOUAAI 
Amal MAURADY  

Abdelfettah SEDQUI 

Abdelmalek Essaâdi 
University, 

Tangier, Morocco 

A SMART APPLICATION BASED ON MACHINE 
LEARNING FOR CERVICAL CANCER 

DIAGNOSIS USING CLINICAL FEATURES 
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Özet 

2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan ve Covid-19 olarak adlandırılan 
Korona Virüsü Pandemisi, kriz öncesinde de  sosyo-ekonomik, sağlık, eğitim, güvenlik vb. 
sorunlarla karşı karşıya bulunan Afganistan’ı derinden etkilemektedir. 
Bu olumsuz etki günden güne artarak devam etmektedir. Her ne kadar Afganistan’ın güvenlik 
problemleri ve devletin otorite boşluğundan kaynaklanan zafiyetten dolayı halen bu salgınla 
ilgili gerçek rakamlara ulaşmak mümkün görülmüyorsa da ülkenin Sağlık Bakanlığı ve 
uluslararası kuruluşlardan elde edilen verilere göre virüse yakalanarak yaşamını 
kaybedenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaşmıştır. Öte yandan 40 yılı aşkın bir süredir 
yabancı istilalara maruz kalıp iç savaşlara sahne olan bu ülke, tüm devlet aygıtlarında olduğu 
gibi sağlık sisteminin çöküşüyle çok zor bir süreçten geçmektedir. Pandemi öncesinde de 
koruma hekimliği ve sosyal güvenlik şemsiyesinin yetersizliğine ekonominin sorunları da 
eklendiğinde birçok Afgan vatandaşı temel gıdalara, ilaç ve içme suyuna ulaşmakta 
zorlanmaktadır. Var olan derin yoksulluğu, üretim yetersizliği ve sağlık sisteminin çökmesi 
sonucunda devletin değil ücra köylere, kasabalarda, büyükşehirlerde bile temel sağlık 
hizmetlerini sunmakta ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamakta tamamen yetersiz 
kaldığı görülmektedir. Gelen haberlere bakıldığında şeffaflığın bulunmadığı, yolsuzluğun 
yaygın olarak devam ettiği, uluslararası yardımların önemli kısmının halka ulaşmadığı 
anlaşılırken, bu pandemi sürecinde dahi devletin vatandaşların ekonomik yönden 
desteklenmesi yönünden herhangi bir uygulaması bulunmadığına şahit olmaktayız. 
Bu araştırmada Afganistan hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar tarafından verilen 
bilgiler ve raporlar doğrultusunda Afganistan’da pandemi sürecinde yaşananlar, önümüzdeki 
süreçte ülkenin karşılaşabileceği ekonomik ve dolayısıyla sosyal olaylar incelenmiştir. Ayrıca 
bu çalışmada devletin ve ülkeyi işgal eden yabancı sömürgecilerin yanı sıra ülkenin 
güvenliğini tehdit altında bulunduran terör örgütlerininde eylem ve etkileri değerlendirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid19, Afganistan Terör Örgütleri, Taliban, Dünya Sağlık Örgütü, 
Pandemi, NATO 

Abstract 

The Corona Virus Pandemic, also known as the COVID – 19, which gripped the entire world 
from the beginning of 2020, has been hitting Afghanistan, which had already been facing 
issues such as the socio – economic, health, educations and safety related ones in the pre-
pandemic period, very hard.   
This negative impact continues to this day in a progressive manner. While it is not possible to 
access to actual figures regarding this pandemic due to the general weakness, resulting from 
the security issues of Afghanistan and from the gap of state authority, according to the 
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numbers, obtained from the Afghani Ministry of Health and from the international 
institutions; the number of people who were contracted to the virus and perished in this regard 
reached to biblical proportions. On the other hand, this country, which has lived through 
foreign invasions and experienced civil wars for over 40 years, with the collapse of the health 
system just like any other state institutions, has been going through a really rough patch. Due 
to the insufficiency in the practice of family physician and in the coverage of the social 
security in addition to the economic problems, all of which had been present in the pre-
pandemic period, many Afghani citizens are having real challenges in accessing to main 
foodstuff, medicine and drinkable water. As the result of the deep poverty, insufficiency in 
production and the collapse of the health system, it became apparent that the state is utterly 
incapable of providing basic health related services and meeting the daily needs of the people 
even in towns and metropolitan cities let alone the remote villages. When the incoming news 
from the region is studied, it is understood that the transparency is virtually non-existent, the 
poverty runs rampant and the majority of the international aid never reaches to the public as 
we further witness that the state offered no practice in terms of supporting its citizens 
financially even during the pandemic.    
In this study, in line with the information and reports, provided by the Afghani State and the 
international institutions, the experiences that Afghanistan has been living through this 
pandemic as well as the economic and therefore social events that the country shall face in the 
upcoming period have been analyzed. Furthermore, in this work, the actions and the impact of 
the foreign imperialists that invaded the country in addition to the state and the terrorist 
organizations, which pose a great threat against the security of this nation, were discussed.  

Keywords: COVID – 19, Afghanistan, Terrorist Organizations, Taliban, World Health 
organization, Pandemic, NATO.            

Giriş 
Kırk yıla aşkın bir süredir iç savaşlar, yabancı ülkelerin işgali, terör, şiddet ve komşu 

ülkelerinin müdahalesi sonucunda büyük bir istikrarsızlığa sahne olan, devlet otoritesinin yok 
denilecek kadar az ve kırılgan olduğu  Afganistan’da, ekonomik alt yapıda çökmüş 
bulunmaktadır. Devlet otoritesinin yokluğu sonucunda eğitim, ekonomi, güvenlik ve sosyal 
yapının yanı sıra sağlık sektörü de büyük handikaplarla karşı karşıyadır. Terör örgütlerinin 
faaliyet ve eylem alanlarına dönüşen kasabalar, köyler ve hatta büyük şehirlerdeki kamu 
hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Ödemelerdeki dengesizlikler, kamu idaresinin çöküşü, 
bölgelerdeki savaş ağalarının, aşiret liderlerinin zorba hâkimiyeti devletin kısıtlı olan sosyal, 
sağlık ve eğitim hizmetlerini olumsuz etkilemektedir.  

Ülkede demokratik bir siyasal yapının bulunmamasından dolayı denetim mekanizması 
çalışmamakta, devlet harcamalarında bilhassa yabancı yardımların dağıtımında büyük 
usulsüzlükler ve yolsuzlukların yaşanmasına yol açmaktadır. Bu sebeple halk giderek 
fakirleşip yoksullaşmaktadır. Gayrı safi milli hasıla ve kişi başına düşen milli gelir 
hesaplamalarında ülke Afrika’daki birçok az gelişmiş ülkenin gerisine düşmüştür. İşte tam bu 
şerait ve ahvalde tüm dünyayı saran Corona Virüs Pandemisi ülkenin var olan yapısal 
sorunlarının had safhaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durumda Afganistan’da dillendirilen 
söz şudur : “corona halkımızı öldürmezse fakirlik ve çaresizlik halkımızı öldürecektir.” 

Afganistan’a Genel Bir Bakış 
Coğrafi ve stratejik konumundan dolayı tarih boyunca sömürgeci ve emperyalist 

ülkelerin hedefi haline gelen Afganistan, defalarca istilaya ve işgale uğramıştır. Bütün bu 
istila ve saldırılarda Afgan halkı maddi ve manevi büyük zararlara maruz kalmış, ülke kitlesel 
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ölümlere sahne olmuştur. Afganistan’ın şehirleri, kasabaları, tabii kaynakları ve tarihi kültürel 
mirasları yok olmuş ve yıkılmıştır. Yabancı güçlerin işgal ve istilaları her seferinde Afgan 
halkının direnişi karşısında sona ermiştir. Bu işgal ve saldırlar maddi zararların yanında 
ülkenin toplumsal yapısı ve halkın sosyolojik karakteri üzerinde olumsuz etkiler bırakarak 
büyük toplumsal travmalara sebep olmuştur.  

Yakın tarihe baktığımızda Afganistan halkı 30 yıllık işgal ve savaştan sonra büyük ve 
acı tecrübelerle uluslararası arenada yerini almaya çalışmaktadır.  
Taliban1 yönetiminin ardından Afgan halkı kendi çabaları ve uluslararası camianın 
yardımlarıyla yaralarını sarmaya ve bozulan toplumsal yapıyı normalleştirmeye 
çabalamaktadır. Dağlık bir ülke olan Afganistan Orta Doğu, Orta Asya ve Hint Yarımadası 
arasında yer almaktadır. 19. yy’da Birleşik Krallık (İngiltere) ile çarlık Rusya arasında 
tampon görevi yapmaktaydı. Soğuk savaş döneminde bu görevi Sovyetler Birliği ile Hint 
Yarımadası arasında üstlenmiştir. Bütün bu bölge etnik, dil, din ve kültürel bakımdan çok 
çeşitli unsurları barındırmaktadır. Genel olarak bu çeşitlilik ülkelere kültürel zenginlikler 
katmakla beraber bazı sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Afganistan bu yönüyle tam bir 
mozaik görüntüsü sergilemektedir. Bir takım araştırmacılar Afganistan’ı “ırklar ve milletler 
müzesi” olarak nitelendirmektedirler. Afgan halkı iki büyük ırkın yani Hint Avrupa ve Ural 
Altay gruplarının mensuplarından oluşmaktadırlar. Beyaz ırk olarak adlandırılan birinci 
grupta Peştuları2 , Tacikleri3, Hazaraları4, Nuristanileri5, Beluçları6, Sarı ırk olarak 
adlandırılan ikinci grupta ise: Özbekleri7, Kırgızları8, Türkmenleri9 ve diğerlerini sayabiliriz.  

1 Taliban: Kasım 1994 tarihinde Afganistan’ın Kandahar şehrinde ortaya çıktı. Dini okul öğrencisi anlamına 
gelen Taliban üyeleri Peştu kabilesindendirler. Kurulduğundan itibaren Pakistan, Suudi Arabistan ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin mali ve lojistik desteğini alarak kısa sürede hızla büyük bir örgüt haline gelerek ülkenin 
en önemli siyasi-askeri milis gücü haline gelmiştir. Sovyetler Birliği işgaline karşı mücadele den gruplarca 1992 
yılında kurulan Mücahitlerin oluşturduğu devlete karşı saldırılarını yoğunlaştıran Taliban 1996 yılında başkent 
Kabil’i ele geçirerek ülkenin %90’nına hâkim oldu. Pakistan, Suudi Arabistan ve BAE Taliban iktidarını resmen 
tanıyan ülkelerdir. Bütün dinî, siyasi, etnik azınlıklara ve kadın haklarına karşı sürdürdükleri baskı ve 
ayrımcılıkla büyük tepki toplayan Taliban’ın iktidarı 2001 yılında ABD öncülüğündeki güçlerin Kabil’e 
girmesiyle son buldu. Halen Pakistan’ın Kuzeyi ve Afganistan’ın pek çok kırsal bölgelerinde hâkimiyetlerini 
sürdürmektedir. 
2 Peştun: Afganistan’ı oluşturan en büyük etnik gruptur. Ariya ırkına sahip olan Peştunlar ülkenin güney, Hindu 
kuş dağlar, Kabil, Kandahar ve Orta Afganistan’da yaşamaktadırlar. Dilleri Hint-Avrupa dil grubundan olan 
peştunlar iki büyük gruptan oluşmaktadırlar. a- Ğelce zai (Ğilzai) b- Derrani (Abdali). Afganistan hükümeti her 
zaman Peştun kabilelerin egemenliğinde olmuştur. 1747-1818 döneminde Derrani kabilesinin Sedvazai 
bölümünün elinde bulunan hükümdarlık bu tarihte aynı kabilenin Barak Zai bölümüne geçmiştir.  1979’da uzun 
zamandan sonra Nur Muhammed Tereki’nin iktidara gelmesiyle Derraniler’in hükümet tekeli kırılmış ve iktidar 
Peştunların diğer kolu olan Ğelce Zailere geçmiştir. Peştunların büyük çoğunluğu Sünni mezhebinin Hanefi 
kolundandır. İki yüz elli bin yıldan fazla bir dönemde iktidarda bulunmalarından dolayı Peştunlar ekonomik ve 
sosyal yönden büyük imkânlara sahip olmuşlardır. Afganistan’da Peştunların sayısı 12 milyon olarak tahmin 
edilmektedir.    
3 Tacik: Afganistan’ın ikinci büyük kavmidirler. Deri(Farsça) konuşan Tacik’lerin İran asıllı olduğu biliniyor. 
Ülkenin Kuzey Doğu, Bedehşan, Kabil, Harat Gazne ve başka yerlerde yaşayan Tacikler genel olarak kabile ve 
aşiret yaşantısından uzakta şehirlerde yaşamaktadırlar. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden Tacikler şiir ve 
edebiyata meraklarıyla da ünlüdürler. Tacikler Sünni mezhebinin Hanefi koluna mensupturlar. Burhaneddin 
Rabbani (Mücahit liderlerinden), Ahmet Şah Mesut (efsane mücahit komutan), ve Muhammed Kasım Fehim 
Taciklerin en meşhur adamlarındandır. Afganistan’daki Taciklerin genel nüfusu 6 milyon olarak tahmin 
edilmektedir.  
4 Hazaralar: orta Afganistan’da yüksek dağların eteklerine özellikle Baba dağlarında yaşamaktadırlar. Yaşadığı 
bölge Hazarcat olarak adlandırılmaktadır. Bazı tarihçiler Hazaralar’ı Moğollardan kalan bir millet olarak 
nitelerken diğer bir grup ise; Hazaralar’ın Moğollar bu bölgeye gelmeden önce buralarda yaşadıklarını, 
mezheplerinin Şii ve dillerinin farsça olmasından dolayı İran asıllı olabileceklerini öne sürüyorlar. Hazara 
Farsçada bin rakam anlamına geldiğini dikkat çekiyorlar. Hazaracat bölgesinin merkezi tarihi Bamyan kentidir. 
Bu bölgede akarsuların fazlalığına rağmen dağlık olmasından dolayı tarıma elverişli toprak sıkıntısı 
çekilmektedir. Bu nedenle ülkenin en fakir bölgelerindendir. Hazarlar’ın nüfusu 3 milyon olarak tahmin 
edilmektedir. 
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Afganistan günümüzde katı aşiret ve kavmiyetçilik kurallarının hâkim olduğu bir 
ülkedir. Yaşadığımız asırda çağ dışı sayılan feodalizm ve aşirete dayalı toprak mülkiyeti, bir 
toplumun geri kalmışlığının veya geri bırakıldığının en bariz özelliklerinden biridir. Az sayıda 
kişinin, ülkenin topraklarının büyük kısmının sahibi olması onlara önemli maddi ve siyasi güç 
kazandırmaktadır. 1965 yılında kurulan Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin10 liderleri 
1977’de iktidara geldiklerinde toprak reformu sayılacak bazı uygulamalar yaptılar.11 1965 
yılında kurulan Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin12 liderleri 1977’de iktidara 
geldiklerinde toprak reformu sayılacak bazı uygulamalar yaptılar.13  Fakat o dönem ülkede var 
olan çekişmeler ve dış ülkelerin müdahalesiyle bu girişimler temel yapıyı değiştirmekten uzak 
kalmıştır. 

 Ülkenin yarısından fazlası yüksek dağlarla kaplı olduğundan, yollarının yapımı ve 
işletilmesi ulaşım açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. Ülkede okuma yazma oranının 
düşük olması, ekonomik sıkıntılar ve aşırı dinî, kavmî hassasiyetler de önemli dezavantaj 
sayılır. Merkezî hükûmetin güçlenmesi ve anayasal düzenin kurulması devletin üniter 
yapısının kuvvetli hale gelmesini sağlarken, aşiret yapısından beslenen yerel silahlı savaş 
beylerinin de zayıflamasına neden olmuştur. Taliban rejiminin yıkılmasından sonra yeni 
hükûmet hemen hemen bütün aşiretlerin, etnik azınlıkların ve dinî grupların desteğini alınca, 
millî birlikteliği sağlamakta büyük adımlar atılmış oldu. 

Afganistan, coğrafi konumu, siyasal tarihi, pek çok etnik grubunun bulunduğu, dinî 
otoritelere bağlı halkı ve az gelişmiş ekonomisiyle kendine özgü bir ülkedir. Yeraltı 
kaynakları bakımından zengin bir ülke olmasa da coğrafi konumundan dolayı jeostratejik ve 
jeopolitik önemi haizdir. Avrasya bölgesi coğrafi konumu, zengin yeraltı kaynakları ve 
jeopolitik konumundan dolayı her zaman uluslararası sermayenin dikkatini çekmiştir. Dünya 
hâkimiyetinin Avrasya hâkimiyetine dayalı olduğu düşüncesi pek çok uluslararası stratejistin 
ortak fikridir.  Onlara göre Avrasya’ya hâkim olan güç kolaylıkla dünyaya hâkim olabilir. 

5 Nuristaniler: ülkenin güney doğusundaki dağlık bölgelerde yaşamaktadırlar. Tabii engellerden dolayı geçen yüz 
yıllara kadar hiçbir fatih bu bölgeyi ele geçirememiştir. Bu nedenle 1869 tarihine kadar halkının Müslüman 
olmasından dolayı buraya Kâfiristan (kâfirlerin memleketi) denmekteydi. Bu tarihte Abdurrahman Han zorlu 
savaşlardan sonra burayı feth edip halkını Müslüman yaptıktan sonra adını Nuristan (ışık saçan) diye değiştirdi. 
Nüfusu yaklaşık üç yüz bin olan Nuristaniler iki gruba ayrılırlar. Siyah puşan (siyah giyinenler), Sefid Puşan 
(Beyaz giyinenler). Nuristaniler Kati adında kendine özgü bir dille konuşmaktadırlar ve kendilerinden başka 
hiçbir kavimle münasabet kurmamaktadırlar. 
6 Beluçlar: beluçlar ülkenin güney batısında İran sınırında yaşamaktadırlar. Beluçlar İran’ın güney doğusu ve 
Pakistan’ın güney batısında da yaşamaktadırlar. Bölgenin adı Siistan ve Belucistan’dır. Afganistan’da ki 
Beluçların sayısı yüz elli bin civarındadır. Bu bölge tarım ve hayvancılığa müsait değildir. Halkın geçim kaynağı 
genel olarak kaçakçılıktır. 
7 Özbekler: Afganistan, Türkistan’ı olarak adlandırılan Hindikuş dağlarının kuzey eteklerinde yaşamaktadırlar. 
Mezar-ı Şerif, Miymene, Şiberğan, Andahoy, Kunduz ve Bedahşan Özebekler’in yaşadığı şehirlerarasındadır. 
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Özbekler at yetiştiriciliği de yapmaktadırlar. Özbeklerin yaşadığı bölgede büyük 
doğalgaz rezervlerin bulunmasına rağmen halk yoksuldur. Özbeklerin nüfusu 3 milyon olarak tahmin 
edilmektedir. 
8 Kırgızlar: Kırgızlar ülkenin kuzey bölgesinde Vahan geçidinde (Tengeye Vahan) yaşamaktadırlar. Genel olarak 
göçebe bir yaşam sürdürmektedirler. Büyük çadırlarında yaşayan Kırgızlar hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. 
Afganistan’da Kırgızlar’ın nüfusu beş yüz bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
9 Türkmenler: Türkmenler Amuderya nehri kıyısında Afganistan’ın kuzey sınır bölgesinde yaşıyorlar. 
Hayvancılık ve özellikle at yetiştirmesiyle uğraşan Türkmenler soylarını Cengiz Han’a dayandırmaktadırlar. 
Sünni mezhebinin Hanefi koluna mensupturlar. Türkmenlerin nüfusu yedi yüz bin olarak tahmin edilmektedir. 
10 People’s Democratic Party of Afghanistan (Hizbe Demokratike Hakle Afganistan) 
11Speach to student on 1 February 1979 (goverment brochur: Biblioteca Afghanica, And: olverRor, Islam and 
Resistance in Afghanistan, p 84-85.)  
12 People’s Democratic Party of Afghanistan (Hizbe Demokratike Hakle Afganistan) 
13Speach to student on 1 February 1979 (goverment brochur: Biblioteca Afghanica, And: olverRor, Islam and 
Resistance in Afghanistan,p 84-85.)  
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Dünya petrol rezervlerinin %68’i, gaz rezervlerinin de %41’i bu bölgede bulunduğundan 
dolayı ABD için hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Brenjisky’e göre Evrensel Balkan yani 
Orta Asya ve Kafkasya gelecekte dünyanın en karmaşık ve buhranlı bölgesi olacağından 
burada meydana gelecek krizler dünyanın kâbusu olacaktır. Bu nedenle ABD Avrupa’nın 
yardımıyla bu bölgeyi dizayn etmektedir.(Brenjisky,2005: s3) 

Corona Virüsü’n Afganistan Ekonomisine Etkisi : 
Genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde herhangi bir sosyal, ekonomik, 

güvenlik ve benzer hususlarda sağlam ve güvenilir bilgiler, rakamlar ve istatislikler elde 
etmek kolay değildir. Bu kategorideki devletlerin yönetimleri genellikle kendi ve yabancı 
kamuoylarını etkilemek ve yönlendirmek için gerçek bilgilerin yerine hükümeti içerde ve 
dışarda zor duruma düşürmeyecek taraflı, eksik hatta yanlış bilgiler vermekten 
çekinmezler.(Kapuscinski,1988) Bu hususda aklıma gelen en önemli örnek 1970’lerde Afrika 
kıtasını saran kıtlıktır. O tarihlerde Etiyopya’ da otoriter ve baskıcı bir rejimle ülkeyi yöneten 
Etiyopya İmparatoru Haile Selassie kendi ülkesinde kıtlık olmadığını yabancı ülkelerin 
yardımına ihtiyaç duyulmadığını belirtmiş, hatta tonlarca tahılı başka Afrika ülkelerine 
göndermiştir. Oysa ki 1974 yılında Mengistu Haile Mariam liderliğinde gerçekleşen 
devrimden sonra ülkenin kıtlık dönemindeki hazin durumu ortaya çıkmış ve binlerde 
Etiyopyalının açlıktan yaşamlarını yitirdiği anlaşımıştır. 

Afganistan da diğer ülkeler gibi Corona salgınından dolayı büyük zayiatlar 
vermektedir. Tıbbı teçhizatın yetersizliği, korunma tedbirlerine halk tarafından uyulmaması 
önemli zayiatların verilmesine sebep olmaktadır. Birçok uluslararası kuruluş virüsü kontrol 
altına almak için Afganistan hükümetine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.  

Diğer ülkelerde olduğu gibi Afganistan devletinin halkın refah, yaşam, ekonomik, 
güvenlik ve sağlık sorunlarıyla ilgili güvenirliği tartışılmaktadır. Buna rağmen dönem dönem 
kimi yetkilinin bazı gerçeklerini dile getirmesine şahit olmaktayız. Corona Virüs Pandemisi 
ile ilgili Afganistan Ekonomi Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre Covid-19 salgını ülkenin 
ekonomik yapısına büyük zararlar verdiğini, milyonlarca Afgan vatandaşının daha da 
fakirleşeceklerini beyan etmektedir. Bakanlığın verdiği bilgiye göre önümüzdeki günlerde beş 
yüz bin Afgan ailesi günlük gıda maddelerini temin edemeyeceklerdir. Ülke sınırlarının 
kapanması sonucunda ithal edinen gıda maddelerinin fiyatının fahiş bir şekilde artacağını 
bunun sonucunda dört milyon kişinin daha fakirleşmesine yol açacaktır.  

Ülke ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu bilmekteyiz. Corona Virüs, bu 
kırılgan yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Ülke ekonomisi %80 özel sektöre ait küçük ve 
orta boylu işletmelere dayanmaktadır. Pandemi sonrasında ulusal ve uluslararası uçuşlar 
askıya alındığından söz konusu şirketlerin faaliyet ve hizmetleri geçici veya sürekli olarak 
kapanmış bulunmaktadır. Ülke önemli bir ekonomik darboğaza girmiştir. Genel olarak bu 
pandeminin ülke ekonomisine yönelik olumsuz tesirlerini aşağıdaki başlıklar altında 
değerlendirebiliriz: 

 Ekonomik faaliyetlerde görülmemiş düşüş
Uzun yıllardan beri iç savaşlar ve yabancı devletlerin saldırıları ve işgali sonucu çok

düşük kapasite ile çalışan bazen kaynak, dönem dönem teknoloji, hammadde ve en mühimi 
yetişmiş çalışan sıkıntısı çeken ülkenin sanayi kuruluşları üretim ve pazarlamada büyük 
handikaplarla karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin; başkent dışındaki fabrikaların birçoğu 
güvenlik, terör örgütlerinin baskıları, bölgesel silahlı güçlerin haraç almaları sonucunda ya 
üretimlerine ara vermiş ya da çok düşük kapasite ile zor şartlar altında çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Söz konusu fabrikaların hammadde ihtiyaçları ülke dışından ithal ediliyorsa 
veya teknik eleman olarak yabancı uyruklu tekniker, mühendis veya herhangi bir eleman 
çalıştırmak zorundalar ise, terör örgütlerinin saldırıları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer 
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bir önemli sorunsa tahrip olan karayollarından dolayı, hammadde intikalinde ve ürünlerinde 
tüketiciye ulaşımında büyük sorunlar yaşanmaktadır. 

 Ülkenin açık denizlere sınırı bulunmaması, ülke içinde ise göller veya su kanallarının 
deniz ulaşım araçlarına uygun olmamasından dolayı tek alternatif karayolu ulaşımıdır. Raylı 
sistemlerden zaten söz edilmemektedir. Kamyonlarla yapılan taşımacılık, yolların bozukluğu 
ve güvenliğin bulunmaması sebebiyle zamanında uygun bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bu 
olumsuz durum ise, ürünlerin maliyetine yansımaktadır. Tamda bu olumsuzlukların üstüne 
pandemi süreci başlayınca kısıtlı yapılan yük taşımacılığı daha da sekteye uğramıştır. Zira 
uluslararası uçuşlarında kesilmesiyle birlikte hammadde yetersizliği baş göstermiştir. Zaten 
daha önceden de birçok sebepten dolayı bu ülkede faaliyet gösteren  Safi, Pamir, Ufugeşrg, 
Afganjet, Feza Air ve Horosan adlı 7 havayolu şirketleri iflas etmişlerdir. Halen ülkede 
devlete ait Ariyana ve özel sektöre ait Kamair adında ki şirket faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
(http:1) 

 Zaten bu iki şirkette pandemi başladıktan sonra çok önemli sorunlarla karşı karşıya 
kalmış ve uçuşlarının büyük kısmını askıya almıştır. Öte yandan ülkede herhangi bir yaygın 
bankacılık ve sigorta sistemi bulunmaması durumu daha da vahim haline getirmiştir. Söz 
konusu durum ise, devletin vergi gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Bir araştırmaya göre 
Corona Virüs salgını sonucunda en iyimser tahminlere göre ülke ekonomisi %3,3 kötümser 
tahminlere göre ise %9,9 oranında küçülecektir. (http:2)  

 Fabrikaların çok düşük kapasite ile çalışmaları tüketicileri olduğu kadar çalışanları da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok iş yeri, atölye ve fabrika işçilerinin işine son vermek 
durumunda kalmışlardır. Bu ise tüm ülkenin ekonomisini sıkıntıya sokmuştur. Öyle ki virüs 
süresince elektrik aboneleri faturalarını ödemekte zorlukla karşılaşınca yaygın olarak elektrik 
faturaları tahsil edilmemiştir. Gelen haberlere göre ülkenin elektrik kurumu iflasın eşiğine 
gelmiştir. Afganistan Elektrik İdaresi Başkanı Emanullah GALİB’in verdiği bilgiye göre 
ekonomik faaliyetlerin durması sonucunda kurumun günlük geliri seksen milyon Afgani 
(Afganistan para birimi) yirmi milyona düşmüştür. Emanullah GALİB, devletin bir an önce 
dünya bankasından kredi çekerek kurum iflastan kurtarılmalıdır. (http:3) 

 Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının fahiş oranda artması
Ülke ekonomisin temeli ithalata dayanmaktadır. Gıda maddeleri %80 dışarıdan ithal

edilmektedir. Gıda ürünlerini ithal edildiği Pakistan, İran ve Hindistan gibi ülkelerde de zaten 
pandemi ile büyük problemler yaşamaktadırlar. Pandeminin başlangıcından itibaren temel 
gıda maddelerinde önemli hatta fahiş fiyat artışları yaşanmaya başlamıştır. Birçok ürünün 
piyasada bulunmazken bazı temel gıda maddeleri ise, acımasız tüccarlar tarafından depolarda 
tutularak karaborsa oluşturulmuştur. Fiyat artışlarının fahiş hale gelmesiyle hükümet bu 
duruma müdahale ederek fiyatların yükselmesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Pandemi 
öncesinde 50 kiloluk unun fiyatı 1400 afgani (19 dolar) iken bir günde 19 bin afgani (25 
dolar) çıkmıştır. Daha sonraki günlerde bu fiyat 25 bin afganiye (33 dolar) yükselmiştir. 
Gelen rakamlara göre halen hükümetin silolarında 20.212 ton buğday bulunmaktadır. 
Hindistan hükümeti ise 52.222 ton buğday Afganistan’a yardım için göndermiştir. Afganistan 
Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı (MAIL)’nın verdiği bilgilere göre ülkenin yıllık 
6.000.000 ton buğday ihtiyacı bulunmaktadır. Bu miktarın 4,5 tonu ülke içinde kullanılıp geri 
kalanları ise komşu ülkelere ithal edilmektedir. (http:4) 

 Var olan işsizlik oranının daha da yükselmesi
Ülke genelinde var olan ekonomik durgunluk, siyasal istikrarsızlık, güvenlik zafiyeti ve en

önemlisi ise yabancı yatırımların yapılmaması sonucunda eskiden var olan fabrikalar ya 
kapanmış ya da çok düşük kapasite ile çalışmaktadır. Büyük şehirlerde atölye diyebileceğimiz 
10 ila 40 arasında çalışanı bulunan küçük çaplı iş yerlerinden söz edebiliriz. Verilen resmi 
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bilgiye göre, 2015’te %35 olan işsizlik daha sonra %40’a yükselmiştir. Gençler en büyük 
işsizlik kitlesini oluşturmaktadır. Afganistan Ulusal İstatistik Merkezi’nin vermiş olduğu 
bilgilere göre ülkenin 35 milyonluk nüfusdan 20 milyonu günlük 1,5 dolarla yaşamlarını 
idame ettirmektedirler. (http:5)  

 İşsizlik ülkenin en önemli sorunlarından birisi olarak ortada durmaktadır. Bazı 
yorumculara göre işsizlik sorunu güvenlik sorunundan sonra toplumun en büyük problemi 
konumundadır. Kimi uzmanlar ise işsizliğin istikrarsızlık için önemli bir unsur olduğu tezini 
ileri sürmektedir. Zira kırsal bölgelerde ve küçük kasabalarda herhangi bir sürekli ve sosyal 
güvenceli iş bulamayan gençler terör örgüleri için birer hedef haline gelmektedirler. Birçok 
terör örgütü uyuşturucudan, insan kaçakçılığından ve yabancı ülkelerden aldıkları yardımlarla 
önemli kaynaklara sahip bulunmaktadırlar. Bu örgütler söz konusu kaynaklarının bir kısmını 
işsiz gençleri kendi saflarına katmak ve birer terörist haline dönüştürmek için 
kullanmaktadırlar. Çaresiz kalan veya herhangi bir sosyal güvenceli iş bulamayan gençler için 
bu tuzağa düşmek çok kolay olmaktadır. Afganistan Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkedeki çalışabilir nüfusun %40’nın herhangi bir işi 
bulunmamaktadır. Bu oran günden güne artış göstermektedir. 

 Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim İstatistiklerine bakıldığında Afganistan 188 ülke 
içerisinde 171’inci sırada yer almaktadır. (http:6) Yeni bir araştırmaya göre, Afganistan 
gençlerinin en önemli sorunu işsizliktir. İstikrarsızlık ve fakirlik daha sonra gelmektedir. 
Ülkedeki istikrarsızlık, eğitimsizlik, işsizlik, yolsuzluk, uyuşturucu bağımlılığı ve gençlerin 
kendi haklarına vakıf bulunmaması gençlerin en önemli sorunlarıdır. Dünya bankasının 
yayınladığı bir rapora göre 2011 yılından itibaren ortalama her yıl her tür çalışma şartına haiz 
olan 180 bin Afgan genci iş piyasasına dahil oluyor ama ne yazık ki bunlardan yalnız 60 bini 
iş bulabiliyor. Kalan 120 bin kişi ise bir sonraki yılın işsizlik listesine ekleniyor. (http:7) 
Ülkedeki fabrikaların çalışmıyor olması, tarım ve hayvancılığın ilkel ve iptidai yöntemlerle 
yapılması sonucunda günden güne işsizlik artmaktadır. İktidar ülkenin gelenek, görenek, örf 
ve aşırı muhafazakar bir toplumun bulunmasından dolayı aile planlaması yapılamamakta, bu 
nedenle  ülke nüfusu hızlı bir artış gösterirken ekonomi günden güne küçülmektedir. 
Afganistan Merkezi İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre Afganistan halkının %54’ü açlık 
sınırı altında yaşamaktadır. Bu oran giderek artmaktadır. 

 İthalat ve ihracatı çok olumsuz yönde etkilemesi
Afganistan ekonomisin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ülkenin ekonomik

alt yapısı 1978’deki sol darbe daha sonra Aralık 1979’daki Sovyetlerin müdahalesi ve 
arkasından 1992-2001 yılları arasındaki Afgan mücahit grupları arasındaki çatışmalar 
sırasında ekonomik yapı büyük hasar görmüştür. Esasen 1979 öncesinde de ülke ekonomisi 
zayıf bir konumda olup ülke dünyadaki fakir ülkeler kategorisinde yer almaktaydı. İç savaş 
sırasında yabancı ülkelere büyük bir göç veren Afganistan, otuz yıla aşkındır iş gücünün 
çıkışı, sermayenin çıkışı, teknik ve uzman iş gücünün göç etmesi, devletin zafiyeti, karşılıksız 
para basımı, enflasyon ve diğer sebeplerden dolayı ülke hemen hemen tüm ihtiyaçlarını 
dışarıdan karşılamak zorunda kalmıştır. 

 Bu olumsuz duruma bir de ülkenin önemli kısmında Taliban ve diğer terör gruplarının 
hâkimiyetini ekleyecek olursak ülke sürekli bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır. Ülke iş 
gücünün yüzde sekseni tarım faaliyetleri ile meşgul olup gayri safi milli hasılanın %80’den 
fazlası tarımla elde edilmektedir. Ülke topraklarının %50’nini dağlar ve çöllerden 
oluşmaktadır. Yalnızca toprakların %15’i tarıma elverişlidir. Bu %15’inde anca yarısı 
kullanıma uygundur. Ülke nüfusun %80 tarım, hayvancılık ve el sanatları (halı dokuması) ile 
meşguldür  (Institute for Political and İnternational Studies, 2009: s.73) 

Ülkede elde edilen tarım, hayvancılık ve el sanatları genellikle iç piyasaya yöneliktir. 
Artan ürünlerin bir miktarı karayoluyla komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Bu ürünlerden yaş 
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meyve ve sebze genellikle Hindistan ve Pakistan’a ihraç edilmektedir. Sınır yolarının 
kapanması sonucu ürünlerin üreticilerin elinde kalması büyük bir ekonomik kayıba yol 
açmaktadır. Üstelik ülke genelinde ve bilhassa kırsal bölgelerde uluslararası standartlara 
uygun soğuk hava depoları ve ambarların bulunmaması meyve ve sebzelerin bozulmasına 
veya tarlada bırakılmasına sebep olmaktadır. Esasen var olan depolarda da pek verim 
alınamamaktadır. Ülkede sık sık yaşanan elektrik kesintileri bu durumun en büyük 
sebeplerinden olmuştur.  

 Temel gıda maddelerinin bulunmamasının suç oranının artmasına sebep olması
Hemen hemen tüm dünyada ekonomik istikrarsızlık her zaman suç oranının yükselmesine

sebep olmaktadır. İstatistiklere ve bu konudaki haberlere baktığımızda herhangi bir ülkede 
ekonominin kötü gidişatı toplumda huzursuzluğa daha sonra sosyal patlamalara ve 
nihayetinde suç oranının yükselmesine sebep olmaktadır. Birkaç yıl önce Arjantin’de baş 
gösteren büyük ekonomik kriz sırasında daha önce herhangi bir suça bulaşmamış yüz binlerce 
vatandaşın temel gıda maddeleri için marketleri yağmaladıklarına şahit olunmuştur. Bu kural 
bütün dünya için geçerlidir. Öte yandan Afganistan’daki ekonomik sorunlar ve durgun 
ekonominin etkisiyle özellikle büyük şehirlerde hırsızlık, gasp vb. bireysel ve örgütsel suç 
oranlarının yükselmesine şahit olunmuştur. Öte yandan iç savaşlar sırasında suç şebekelerinin 
ve hatta sıradan vatandaşlarının çok kolaylıkla ateşli silahlara ulaşmaları örgütlü suç oranının 
ve silahlı gasp ve soygun oranının artmasına sebep olmuştur. 

 Taliban, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin güç kazanmasıyla birlikte ülke 
çapında az miktarda bulunan yabancı sermayenin ülkeyi terk etmesiyle ekonomi daha da kötü 
bir hal almıştır. Bu nedenlerden dolayı halkın alım gücü sürekli düşmekte, vergilerin 
yüksekliği ve devletin yeni istihdam alanları oluşturmaması sonucunda suç oranları 
yükselmektediır. (http:8) Pandemi süreci ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi orta gelir 
grubuna mensup kitlelerin marketlere hücum etmesine şahit olunmaktadır. Covid-19 
Pandemisinin başlangıcında düşük de olsa büyük şehirlerde sosyal mesafe gibi tedbirlere uyan 
halk daha sonrasında pandeminin uzamasıyla birlikte alınan tedbirleri hafife alarak tekrar 
ekonomik faaliyetlere dönüş yaptılar. Ülkenin önde gelen gazetelerinden birinin tespitine göre 
bu pandemi halkın sıkıntılarını ikiye katlamıştır. Bu şartlarda ülkenin ayakta kalamayacağını 
giderek halkın büyük kısmının virüse yakalanacağını bununla beraber vatandaşlarının çok çok 
az bir kısmının tıbbi yardımlardan yararlanabileceği tezini ileri sürmektedir. (http:9) 

Tüm bu olumsuzluklarla birlikte bütün zorluklara karşı koyarak günlük amelelik, 
işportacılık ve geçici işlerde çalışarak ailesinin ekmeğini kazanan yüz binlerce Afgan 
vatandaşını büyük bir çaresizlikle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu  kitlenin çaresizlik içerisinde 
ailelerinin sağlık ve açlıkla boğuşmasına ayrıca her ne pahasına olursa olsun en azından 
çocuklarının günlük ekmeğini bulmak için yasa dışı yollara ve yöntemlere başvuracağı 
endişesi yaşanmaktadır. Bu olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki 
süreçte devletin en azından temel gıda maddelerinin yoksul vatandaşlara ulaştırılması 
hususunda acil tedbirler almadığı takdirde 21.yy’da bir ülkenin başkentinde açlıktan 
insanların yaşamlarını yitirmesi gibi bir facia ile karşı karşıya kalacağız. 

 Birleşmiş Millerlere bağlı Tarım ve Gıda Örgütü rakamlarına göre gıda krizi konusunda 
Afganistan dünyada üçüncü sıradadır. Bu rapora göre bu ülke vatandaşlarından 11 Milyon 
300 bin kişi gıda temini hususunda büyük sorunlar yaşamaktadırlar. 6 Milyon nüfusu olan 
başkent Kabil’de işsizlik ve açlık kol gezmekte ayrıca günden güne artmaktadır. Devlet 
memurlarının birkaç aydır maaşlarını alamayarak intihar etmişlerdir. (http:10)  Bu tür 
haberlerin başkentten gelmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır. Bazı haberlere göre 
başkent Kabil günden güne artan suç, cinayet vb. olaylar ile sarsılmaktadır. Silahlı soygun, 
adam kaçırma, rehin alma, ev, araba ve cep telefonu hırsızlığı vakaları hızla yükselmektedir. 
Kabil İl Genel Meclisi Başkanı Abdulhalik Zazazi Vetendus’un BBC’ye verdiği demecinde: 
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“Son üç ayda Kabil’de yüz kişiden fazla vatandaşın cinayete kurban gittiği, günlük ortalama 
on araç çalındığı ve Kabil’deki adi suç vakalarında yaşamını yitirenlerin sayısı intihar 
saldırılarında ölenlerin sayısından fazla” olduğunu söylemiştir. (http:11) 

 
 Tüm bu olumsuzlukların terör örgütlerinin hâkimiyet oluşturması ve devlete 

karşı bir propaganda aracına dönüşmesi. 
Yukarıda maddeler halinde yazdığımız olumsuzlukların doğrudan doğruya Afgan 

vatandaşlarının günlük yaşamlarını, sağlıklarını ve geçimlerini olumsuz olarak etkilemektedir. 
Zor şartlar altında birçok sorunla boğuşan bu mazlum halk işgalci yabancı güçlerin ve birçok 
terör örgütünün hakimiyet savaşının ortasında yaşamını sürdürmeye gayret etmektedir. 
Özellikle kırsal bölgelerde terör örgütlerinin hakimiyeti altında yaşama zorunda kalan Afgan 
vatandaşları bu örgütlerin insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, çevre hakları, hayvan 
hakları vb. hususlardaki insanlık dışı tutum, davranış ve baskıları altında yaşamak zorunda 
kalmaktadırlar. 

Devletin güvenlik güçlerinin de çok müşfik olduğu söylenemez. Bu insanlar bir gün 
yabancı güçlerinin hava saldırısıyla, ertesi gün herhangi bir terör örgütünün çarşıda, pazarda 
yerlerindeki intihar saldırısı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu olumsuz şartlara bir de 
Covid-19 gibi çok hassas bakım ve koruma tedbirleri gerektiren bir pandemi ile karşı 
karşıyayken işgalci güçler ile terör örgütleri arasında aralıklarla devam eden ateşkes 
görüşmelerini dikkatle izlemektedirler. Zira yabancı askerlerin çekildikten sonra terör 
örgütlerinin hakimiyet alanlarının genişleyeceğini, teröristlerin hakimiyetinin pekişeceğinden 
endişe duymaktadırlar. Bu endişenin sebebi ise birçok kanlı terör eylemine ulaşmış Taliban ve 
El Kaide gibi örgüt mensuplarının anlaşma gereğince hapishanelerden salıverilmesi olmasıdır. 
Öte yandan devletin pandemi sürecindeki yetersiz kalması ve halkın en temel sağlık 
ihtiyaçlarını karşılayamaması terör örgütleri için bulunmaz bir nimet olarak kara propaganda 
yapmalarına zemin hazırlamıştır. Bu örgütler yerel temsilcileri, web sayfaları ve el ilanları ile 
devletin yetersizliğini ve acziyetini kendileri için bir propaganda aracına dönüştürmeye gayret 
etmektedirler. 

 Pandemi başladıktan sonra birçok vatandaş ve sivil toplum örgütü hükümeti yolsuzlukla 
mücadele etme konusunda uyarmış özellikle Sağlık Bakanlığı’ndaki suistimaller ve 
yolsuzluklarla mücadele etmeye çağırmışlardır. Pejvak Haber Ajansı ve Sop gazetesinin 
verdiği bilgiye göre tıbbi teçhizat alımı sürecinde büyük yolsuzluklar yaşandığını, 32 adet 
solunum cihazının çalınarak Pakistan’a satıldığını ve büyük yolsuzluklar yaşandığı haberini 
yayınlamışlardır. Her ne kadar Başbakan yardımcısı Emrullah Salih bu haberleri yalanlayan 
açıklama yapmışsa da halen kamuoyu yolsuzluk haberleri ile çalkalanmaktadır. (http:12) 

 
Uluslararası Kuruluşların Pandemi Sürecinde Afganistan’a Yaptıkları Yardım ve 
Hibeler 

Son çeyrek yüzyılda Afganistan ekonomisinin düzeltilmesi ve savaşlar sırasında tahrip 
olan ekonomik alt yapının onarımı için birçok uluslararası konferans düzenlenmiş söz konusu 
toplantılarda ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Afganistan hükümetine yüz milyonlarca dolar 
ayni ve nakli yardımda bulunmuşlardır. Dönem dönem bu yardımların dağıtımı sırasında 
yapılan haksızlıklar, yolsuzluklar, usulsüzlükler gündeme gelmiş hatta birçok uluslararası 
kuruluş yardımlarını kendilerinin organize etmeleri konusunda Afganistan hükümeti nezdinde 
girişimlerde bulunmuşlardır. Afganistan hükümeti ise bu talepleri geri çevirerek böyle bir 
uygulamanın ülkenin bağımsızlık politikalarıyla uyuşmayacağı tezini ileri sürmüşlerdir. Hal 
böyleyken corona virüs pandemisi sürecinde birçok ülke hem kaynak hem de tıbbi teçhizat, 
dezenfektasyon malzemesi hatta maske gibi ürünlere ihtiyaç duymuş ve bunların büyük 
kısmını dış ülkelerden karşılamayı planlamışken Afganistan bu hususta istisna teşkil 
edemeyecektir.  

9



   INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

Özellikle yetersiz sağlık alt yapısı ve kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkenin bu 
pandemiye ve etkilerine karşı dışarıdan gelecek yardımlara had safhada ihtiyaç duymuştur. Bu 
durumu ise diplomatik yollarla ilişkide oldukları ülkelere ve uluslararası kuruluşlara 
iletmişlerdir. Alınan bilgilere göre Dünya Bankası corona virüs pandemisi döneminde 
Afganistan hükümetine 400 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Ayrıca diğer uluslararası 
kuruluşlar milyonlarca dolarlık tıbbi teçhizat ve malzemeyi bu ülkeye göndermişlerdir. 
(http13) 

Başka ülkelerde pandemi sürecinde Afganistan’a yardımda bulunmaktadırlar. Örneğin 
Afganistan Maliye Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Alman Hükümeti, pandemi ile 
mücadele çerçevesinde bu ülkeye 700 milyon euro yardımda bulunmuştur. Afganistan Maliye 
Bakanlığ’ının verilerine göre 2008 yılından günümüze dek Alman Hükümeti, Afganistan’ın 
yeniden inşası için 4 milyar Euro yardımda bulunmuştur. (http:14)  Ayrıca Afganistan 
gazetelerini yazdıklarına göre Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD pandemi süreci 
kapsamında Afganistan hükümetine 235 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmuşlardır. 
(http:15)  Gelen haberlere göre Amerika devleti ile Taliban örgütü arasında Katar’da 
sürdürülen görüşmeler çerçevesinde Amerika, askerlerini aşamalı olarak çekmeyi 
planlamaktadır. Bunun bir sebebinin Afganistan’da çok hızla yayılan Corona Virüs salgını 
olduğu bilinmektedir. Zira ABD, Afganistan’da askerlerinin virüse yakalanma tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu düşünmektedir. Öte yandan ABD, askerlerini çektikten sonra 
Afganistan’ın kalkınması ve alt yapı sorunlarının çözümü için taahhüt ettiği 1 Milyar dolarıı 
askıya alacağı haberlerin üzerine Afgan yetkililerin tepkisi ile karşılanmıştır. (http:16) 
Sonuç 

Yukarıda kapsamlı bir şekilde ele aldığımız Afganistan’daki pandemi sürecinin ülke 
ekonomisi ve halkın yaşamına yönelik olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda bazı 
hususlar öne çıkmaktadır. Pandemi öncesinde de zaten birçok kronik sorunla uğraşan bu ülke 
yapısal sorunlar ve problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerin pek çoğunun kaynağı kırk 
yılı aşkın süredir ülkenin tamamında devam eden iç savaşlar, yabancı güçlerin müdahalesi ve 
terörist grupların çatışma ve hakimiyet alanı kurmalarından kaynaklanmaktadır. Bu savaşların 
ve işgallerin ülkenin hemen hemen tüm ekonomik, siyasal, toplumsal, eğitim, sağlık, kültür 
vb. temellerini sarstığını hatta bazen yok etme aşamasına geldiğine şahit olmaktayız. Bu 
problemli siyasal keşmekeş, güç mücadelesi etnik, dinsel, mezhepsel ve ideolojik grupların 
yeni hakimiyet alanları oluştururken diğerlerine karşı acımasız ve saldırgan tutum izlemeleri 
ülkeyi tam bir harabeye dönüşmüştür ve dünyanın en istikrarsız ülkesi konumuna getirmiştir.  

Bu olumsuz şerait ve ahvalde ülke Covid-19 pandemisi ile karşı karşıya kaldığında bu 
salgına karşı koyacak devlet iradesinden yoksun, sağlık alt yapısı yetersiz bir ortamda 
vatandaşlar bir taraftan ekonomik sorunlarla uğraşırken öte yandan da pandemiye karşı çözüm 
yolları aramak zorunda kalmışlardır. Bu ülkenin en temel sorunlarının başında demokratik, 
şeffaf ve hesap sorulabilir yönetimin bulunmaması gelmektedir . Kuşkusuz yabancı askerlerin 
ve terör örgütlerin faaliyetleri, çatışmaları ülkeyi önemli bir istikrar sorunuyla karşı karşıya 
bırakmıştır. Kırsal bölgelerde, köylerde hatta küçük kasabalarda yaygın çağdaş bir eğitim 
sisteminin bulunmamasından dolayı kara cahil mollaların eğitim verdiği milyonlarca Afgan 
genci medeni dünyanın gerçeklerinden uzak bir şekilde katı İslami eğitime tabi tutulunca ülke 
nüfusunun önemli bir kısmı dünyaya dar ideolojik bir pencereden bakmak durumunda 
kalmıştır.  

Kentli, aydın, okumuş ve gelir düzeyi yüksek olanlar ise mevcut terör ortamından 
uzaklaşmak ve çocuklarını daha medeni bir ortamda yetiştirmek amacıyla ülkeyi terk etmek 
zorunda kalıyorlar. Bölge valileri, savaş ağaları, aşiret liderleri vb. toplumun önde gelen 
liderleri ise kendi konumlarını güçlendirmek ve hakimiyet alanlarını pekiştirmek amacıyla 
merkezi hükümetten gelen kaynakları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan 
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çekinmemektedirler. Zira merkezi hükümetin şeffaf ve hesap verilebilir bir mekanizmadan 
yoksun olarak başkent Kabil’de dar bir etnik hakimiyet meseleleriyle uğraştığı bilinmektedir.  

Corona Pandemisi süresince Afgan halkının yaşam zorlukları tam anlamıyla ikiye 
katlanmıştır. Çok önemli handikaplarla karşı karşıya kalan ekonomi ve sağlık alt yapısı çökme 
noktasına gelmiştir. 
  Afganistan için ürküten değerlendirme ülkenin sağlık bakanı Ahmet Cevat OSMANİ 
tarafından geldi. Bu değerlendirmede ülkenin otuz üç milyon nüfusundan on milyonunun 
corona virüse yakalandıklarını ve bu hastalığı geçirdiklerini ileri sürdü. Söz konusu 
açıklamada coronadan yaşamını yitirenlerin sayısı verilmezken ülke nüfusunun üçte birinin bu 
hastalığa yakalandıkları tezi ileri sürüldü.Bakanın verdiği istatistiklere göre kentlerde her yüz 
kişiden otuzyedisi,kırsalda ise yüzde yirmi yedisi hastalığa yakalanmıştır.Cinsiyet oranına 
bakıldığında hastalığa yakalananların yüzde yirmidokuzu erkek otuzikisi kadındır.Bakanın 
verdiği bilgilere göre başkentin beş milyon olan nüfusunun yüzde elliüçü bu hastalığa 
yakalanmıştır.Bakanlıktan verilen bir başka bilgiye göre geçtiğimiz hafta itibarı ile halen 
corona virüsüne yakalanan otuz altı bin hasta bulunmakta,yaşamını yitirenlerin sayısı ise sekiz 
yüz yirmi dokuz kişiye ulaşmıştır.(http,17) 

 Bildiğimiz gibi demokratik bir yönetime sahip bulunmayan ülkelerde devlet 
tarafından kamuoyuna sunulan herhangi bir konudaki veriler,istatistikler ve bilgilerin 
doğruluğu tartışılmaktadır.Bu nedenden dolayı bu tip yönetimlerden gelen verilerin bağımsız 
organlar veya kişiler tarafından teyit edilmediği sürece güvenilirliği tartışılmaktadır.Bu 
hususta kabil valisi Muhammed Yakup HAYDARİ katıldığı basın toplatısında corona virüs 
karşısında halkın duyarsızlığına değinirken ülke çapında covıd19’a yakalananların sayısının 
resmi rakamların yüz katı olduğunu dile getirmiştir.(http,18) Halkın duyarsızlığı hükümet 
organlarının sistemsiz çalışması Afgsnistanda corona virüs faciasının eşiğine getirmiştir. 

Yukarıda da verdiğimiz bilgilere göre başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok 
ihtiyacını ithalat ve yabancı devletlerin yardımıyla karşılamaya çalışan hükümet bazı 
iyileştirme adımları atmışsa da pandemi sürecine derman olacak yeterlilikten uzaktır. Tüm bu 
sorunların çözümü için bu ülkeye önereceğimiz kısa vadede yabancı devletlerden gelen 
yardımların halka ulaştırılması yönünden şeffaf bir yöntemin hayata geçirilmesi, uzun vadede 
ise demokratik bir yapıya kavuşarak başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan haklarına 
yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Kuşkusuz bunların tamamı ülkede güvenliğin ve 
devlet hakimiyetinin tamamen sağlanmasından sonra gerçekleşebilecektir. 
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Abstract 
 
Various countries and cultures adjoin the Black Sea; therefore, it is not surprising that some 
foods and recipes are named after it. This paper will survey foods which include Black Sea in 
their names. One can find, for example, a Black Sea Salad, a Black Sea Cake, a Black Sea 
Doner, Black Sea Toast, and a Black Sea Sandwich. In fact, there is even a mixed drink called 
simply Black Sea, although its connection with the Black Sea may be tenuous. Possible 
explanations for the inclusion of Black Sea in some food names will be brought up. In some 
cases where there is more than one instance of a type of food named after the Black Sea, their 
ingredients will be compared. Sources will include cookbooks and restaurant menus (which 
are available online). The focus will be on food and recipe names in English, but those in 
other languages will also be brought up, e.g. in French the Salade de la mer noire à la feta et 
aux olives (‘Black Sea Salad with Feta and Olives’).  
 
Keywords: food names, toponyms, onomastics 
 
INTRODUCTION 
Many dishes and recipes are named after places. The study of these names can tell us about 
various things, including the spread of cuisines and naming behaviors. In this paper I look at 
foods and recipes named after one particular place, the Black Sea. There is a surprising 
number of such names, so many that I will not come close to discussing all of them, but I 
hope to be able to at least give a rough picture of the situation. 
 
SANDWICHES AND BURGERS 
Neither sandwiches nor (ham)burgers are traditional foods of the Black Sea region. However, 
one can find some which contain Black Sea in their names. A Black Sea Sandwich is 
available at the Green Zebra Cafe in Sarasota, FL, which is run by Bulgarians, and at the 
Catish Lounge & Pub in Pontedera, Italy. The two sandwiches differ in their ingredients: the 
latter has smoked salmon, while the latter “echoes the spirit of the Black Sea, with grilled 
chicken breast, provolone, feta cheese, roasted bell pepper and tomato” 
((https://ediblesarasota.ediblecommunities.com/shop/green-zebra-made-scratch). It is not 
clear why the latter is named after the Black Sea. One can find a Karadeniz Sandviç (‘Black 
Sea Sandwich’) at an Öz Burger restaurant in Kütahya, Turkey (https://www. 
yemeksepeti.com/oz-burger-merkez-servi-mah-kutahya); one of its ingredients is tuna (some 
of which live in the Black Sea). 
Several restaurants serve or served a Black Sea Burger: the Eugenie Boulangerie Patisserie in 
Nantes, France (see Figure 1), the Forty Dalton restaurant in Boston, MA (according to a 
menu from 2012), and the Blue Monster restaurant in Fort Lauderdale, FL. 
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Figure 1: Black Sea Burger from Eugenie Boulangerie Patisserie (https://eugenie-
boulangerie-patisserie-gourmande.business.site/posts/8619160485738537775?hl=fr) 

These also differ in ingredients: the Eugenie version appears to contain chicken (and note the 
black bread), while the Blue Monster version has “Black artisan bread made with squid ink, 
170 gram black Angus burger mixed with shrimp, arugula, smoke chipotle aioli, and piquillo 
pepper” (https://www.foodboss.com/miami-fort-lauderdale-fl/blue-monster-7420-sw-8th-st-
miami-delivery), and the Forty Dalton offering is or was apparently made up of beef, like 
typical burgers, with “red wine soaked figs · caramelized onion · feta cheese · oregano fries” 
(https://www3.hilton.com/resources/media/hi/BOSBHHH/en_US/pdf/en_US_BOSBHHH_ 
fortydalton-dinnermenu-april2012. pdf). Finally, there is a burger whose name contains Black 
Sea from a restaurant in a country on the Black Sea, the Captain of the Black Sea Burger 
from the London Brothers restaurant in Cluj-Napoca; it consists of “Homemade brioche bun 
negru, cod fingers, brânză maturată, salată, sos tartare (350g)” (https://www.foodbooking. 
com/ordering/restaurant/menu?restaurant_uid=cb76fc3a-589e-4eb1-b2295e0a1dd11a3e& 
client_is_mobile=true&glfa_cid=113834060.1589038343&glfa_t=1589047112024). 

One can also mention the recipe from the New York Times website for Black Sea Toast; 
unlike some of the dishes mentioned so far, it has an ingredient which one might associate 
with the Black Sea, caviar, and “4 slices black Russian, dark pumpernickel, or Danish-style 
hard rye bread” (https://cooking.nytimes.com/recipes/1636-black-sea-toast). A Black Sea 
Toast is also served far from the Black Sea, the Restaurang [sic] Lilla Wien in Stockholm, but 
it does also have caviar. 
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CAKES AND PIES 
 
One also might not associate cakes and pies with the Black Sea region, but there are some of 
them which contain Black Sea in their names. One of them comes from this region: there is a 
product from the Lobbi company, apparently based in Bulgaria, “Royal Black Sea Schoko 
Cake 100% Mix for schoko cake” (see Figure 2). This cake “is a dark, rich chocolate cake 
mix designed to incorporate real original chocolate. Great taste and texture” 
(https://lobbi.bg/royal-black-sea-schoko-cake-100-mix-for-schoko-cake.html). 

 
Figure 2: Royal Black Sea Schoko Cake (https://lobbi.bg/royal-black-sea-schoko-cake-100-

mix-for-schoko-cake.html) 
 

However, I do not see any connection between this cake and the Black Sea (nor any reason 
why it is “Royal”). The same is true of the Black Sea Cake sold by the Mawar Bakery & 
Cake Shop, Medan, Indonesia (see Figure 3), and of the recipe in the Przepisy Joli website 
(see Figure 4) (which at least has black or dark parts). 
 

 

Figure 3: Black Sea Cake from the Mawar Bakery & Cake Shop 
(https://gofood.co.id/english/medan/restaurant/mawar-bakery-cake-shop-brigjend-katamso-

7d27d709-d81e-428b-800b-7bcfce3fd0fd) 

 

Figure 4: Black Sea Cake (http://en.przepisyjoli.com/2020/04/19/black-sea-cake-tasty-
recipe/) 
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Finally among cakes, in Figure 5 is a picture of a cake which perhaps is not formally named 
Black Sea (and this may have been a once-off cake); here the term might be more of a 
description than a name, and it actually shows the Black Sea, and Figure 6 is an amusing take 
on the Black Sea Cake. 
 

 
Figure 5: Black Sea Cake (http://emblasproject.org/gallery/black-sea-day-2017-in-georgia) 

 
Figure 6: Black Sea Cake (https://mbarrick.livejournal.com/855726.html) 

 
As for pies, there are some Black Sea Pies, but they are not sweet, i.e. dessert pies, but are 
what called pides in Turkey. This may be clear if one looks at Figure 7, from a pizza place in 
New York City. 
 

 

Figure 7: Black Sea Pie from East Village Pizza (Samira Bouaou/Epoch Times; 
(https://www.theepochtimes.com/east-village-pizza-pizza-by-the-people-for-the-

people_1254956.html) 
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In a review of this pizza place, Channally Oum says, “The Black Sea Pie, known only to 
insiders, ought to make East Village Pizza a destination. Adapted from Kabatas’s home 
village in a rainy region of Turkey abutting the Black Sea, it’s worth waiting for” 
(https://www.theepochtimes.com/east-village-pizza-pizza-by-the-people-for-the-
people_1254956.html). Here there is a connection with the Black Sea. 
Pide is sometimes described as Turkish pizza, and there are some Black Sea Pizzas, e,g, the 
one served by Brick Oven Pizza in Brick Oven Pizza, New Haven, CT, and that offered by 
Pizza Empire, which, interestingly, is in the same city. Both of these contain shrimp; the 
latter also contains clams. Pizzaholic in Heaton, UK serves a Vegan Black Sea Pizza, which 
has “Vegan cheese, fresh garlic sauce, vegan tuna, vegan prawn, vegan fish, onion, black 
olive” (https://foodhub.co.uk/ordernow/pizzaholic/newcastle-upon-tyne/4055930). This may 
not be a pide, but a regular pizza; they also serve a Turkish Style Pizza, which again may not 
be a pide. They don’t have a non-vegan Black Sea pizza, but they do have a London Pizza, a 
Geordie Pizza, a Mediterranean Pizza, a Deniz Efe Pizza, a French Pizza, a New York Pizza, 
a Mexican Pizza, a Turkish Style Pizza, and a Vegan Italy Pizza. 
In Alchenflüh, Switzerland the Napoli Pizza Kurier has a Pizza Schwarzes Meer (‘Black Sea 
Pizza’), which contains “Sardellen, Zwiebeln und Thunfisch” (‘anchovies, onions, and tuna’; 
https://www.eat.ch/en/menu/napoli-pizza-boy). (One might note that there are anchovies in 
the Black Sea, among other places.) 
 
SALADS 
The book Eat Istanbul by Andy Harris (Quadrille Publishing, 2014) has a recipe for a Black 
Sea Salad; it is made with quail eggs, among other things. The Black Sea Restaurant in St. 
Paul, MN has a Black Sea Salad, which contains “chopped romaine lettuce, diced tomatoes, 
olives, feta cheese, onions, lemon, pepperoncini, side our signature balsamic basil dressing 
and pita bread” (https://www.opentable.com.au/r/black-sea-restaurant-saint-paul-2). They 
also have a Turkish Salad, which is quite similar in ingredients: “chopped romaine lettuce, 
diced tomatoes, cucumbers, olives, feta cheese, onions, lemon, pepperoncini, side our 
signature balsamic basil dressing and pita bread” (ibid.). Given the name of the restaurant, it 
is not surprising that they serve other dishes named after the Black Sea: Black Sea Meze, 
Black Sea Doner, Black Sea Mixed Doner, and Black Sea Veggie Combination. 
In French there is a Salade de la mer noire à la feta et aux olives (‘Black Sea Salad with Feta 
and Olives’; https://www.lacuisinedelidl.be/recipes/salade-de-la-mer-noire-a-la-feta-et-aux-
olives), which contains tomatoes, garlic, and black olives, and feta cheese, among other 
things. 
 
SOUPS 
The Durga Prasad Chinese restaurant in India has a Black Sea Soup and Chicken Black Sea 
Soup. This is a surprise, since neither China nor India is near the Black Sea, unless these were 
meant to refer to the Hēi Hǎi (‘Black Sea’) of China, which one might think is unlikely, since 
this is not a major sea (and in fact seems to be a lake). No information about these dishes is 
given in the online menu of the restaurant (https://www.justdial.com/Mumbai/Durga-Prasad-
Chinese-Shiv-Talav-Bhandup-West/022PXX22-XX22-130912181641-K9P5_BZDET/ menu/ 
amp). 
The Jitlada restaurant, with branches in Los Angeles and Atlanta, has a Black Sea Squid Soup 
in its menu, described as “young whole squid with lemongrass in a spicy black sea soup” 
(https://www.menuwithprice.com/menu/jitlada-restaurant/). One should note that there are no 
squid in the Black Sea, and that Jitlada is a Thai restaurant, and Thailand is also not close to the Black 
Sea. 
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COCKTAILS 
One can find recipes for an alcoholic mixed drink called Black Sea. In some cases there 
seems to be little or no connection with the Black Sea, e.g. the recipe at 
http://www.howtomixcocktails.com/cocktail/648.htm, which contains sake, gin, lemon juice, 
and squid ink. Recall that the Black Sea does not have squid, but the squid ink will 
presumablly make the drink dark, yielding a minor connection with the Black Sea. There is 
also a cocktail called Black Sea Urchin (https://www.drinklab.org/black-sea-urchin/), but 
there are also no sea urchins in the Black Sea. There is an animal called the black sea urchin 
(Diadema antillarum); it does not live in the Black Sea, but it is (generally) black. Perhaps 
the drink was named after it. 
 
CONCLUSION 
We have seen that there is a variety of dishes and recipes whose names contain Black Sea. 
Some of these have a definite connection with the Black Sea, but at least a few do not. There 
might be some surprises, but there are also things which do not seem to occur; for example, I 
have not seen a *Black Sea Taco. It would be interesting to look at foods named after other 
seas, and compare the situations. 
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Abstract 

In this paper, dynamics of the viscous ( , )f T B gravity as one of the modified gravity model 

are studied by FRW background in the presence of dark matter Bose-Einstein Condensation 
(BEC), in which T and B are respectively introduced as the scalar torsion and the boundary 
term. We obtain the energy-momentum tensor in terms of the effective energy density and the 
effective pressure inside the universe. After that, the Friedmann equations earn by the Hubble 
parameter, function ( , )f T B , and viscosity coefficient.  

Usually, in the modified gravity models is considered the normal dark matter as the 
barotropic dark matter, but herein, we consider the BEC regime rather than the normal dark 
matter with the Equation of State (EoS) as 2

dm dmp  , namely, the dark mater pressure is 

proportional with two-order the dark matter energy density. Therefore, we obtain the 
corresponding continuity equations with the existence of the universe components as dark 
energy and dark matter. Afterward, we construct the energy density and the pressure of dark 
energy in terms of redshift parameter. And then, the cosmological parameters obtain in terms 
of redshift parameter by introducing a parametrization function and fitting by 51 supernova 
data with the likelihood analysis. In what follows, we acquire the parameters of energy 
density, pressure and EoS of dark energy, next, we plot corresponding dynamical graphs 
proportional to redshift parameter.  Afterward, we will represent that the universe is currently 
undergoing an accelerated expansion phase. At the end, we explore the stability and the 
instability of the present model with the sound speed parameter. 

Keywords: Dark energy, Dark matter, Bose-Einstein condensation, ( , )f T B gravity 

 

INTRODUCTION 

In the late twentieth century, by measuring cosmic distances and observing cosmic objects 
beyond the Milky Way galaxy was realized that the universe has an expanding acceleration. 
And this event happens when there is more force than the force of gravity, but in the opposite 
direction, which existed in the universe, But the source of this mysterious force is an 
unknown energy by the name of the dark energy that is supposed to surround and operate all 
space and increasing the expansion speed of the universe. In fact, for the first time was 
discovered in a type-Ia supernova and then was reaffirmed with two approaches, cosmic 
microwave background radiation and large-scale structure of the universe [Riess et al, 1998; 
Perlmutter etal, 1999; Bennett et al, 2003; Tegmark et al, 2004]. The theorem of dark energy 
originates from fundamental theoretical framework such as string theory and quantum 
gravity. But despite the evidence of the increasing speed of the universe, this observations 
does not match with the standard cosmological model in the framework of general relativity. 
To resolve this contradiction, we introduce a factor for the source of dark energy, is called 
negative pressure which can describe the accelerated observational expansion of the universe. 
Extensive studies was investigated about dark energy with models such as cosmological 
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constants, scalar fields, modified gravity, agegraphic, holographic and teleparallel gravity 
[Weinberg, 1989; Caldwell, 2002; Setare, 2009; Amani and Dehneshin, 2015; Faraoni, 2016; 
Wei, 2009; Amani, 2013; Naji, 2014].  
Now the theory of teleparallel gravity is a good candidate for dark energy. The teleparallel 
gravity is the first was introduced by Einstein for the union between electromagnetism and 
gravity. In this theory, space-time is associated with a linear relationship without curvature by 
a metric tensor field called the tetrad field Dynamics. Therefore a tetrad field is naturally used 
to define a linear Weitzenböck connection, which represents a torsion connection without 
curvature. But Levi-Civita connection is used in the geometry of general relativity to show 
the curvature connection of without torsion. Therefore, the teleparallel gravity model is 
replaced rather than general relativity by using the transformation of the tetrad components 
with the metric components. This means that the curvature term in general relativity is 
changed to a torsion term in the teleparallel scenario. Now we can extend the teleparallel 
model to a modified teleparallel theory called ( , )f T B gravity in which T is same torsion 
scalar and B is introduced as a boundary term [Harko et al, 2014; Bahamonde and 
Capozziello, 2017; Pourbagher and Amani, 2019; Pourbagher and Amani, 2020]. For a more 
realistic universe, we consider it as a non-isotropic fluid by viscosity. This is a motivation to 
study the dark energy with bulk viscosity on ( , )f T B scenario [Sadeghi, 2013; Amani and 
Pourhassan, 2013]. 
Recently, Bose-Einstein Condensation (BEC) presented as a hypothesis for describing dark 
matter. This idea is a window for detecting the universe, dark matter, and dark energy. Hence, 
BEC is a state of matter in which dilute Bose gas is cooled into very low temperature. Cooled 
bosons collapse to each other and super particles which have microwave behavior emerge. 
This BEC matter is very fragile and the velocity of light in it, is very low. This description 
could make a connection between BEC phenomena and the cosmic evolution of dark matter. 
Therefore, some of the bosons fall to the same ground state at the very early universe, which 
may be considered as viable candidates for dark matter [Harko, 2011; Das and Bhaduri, 2015; 
Fukuyama et al, 2008; Li, 2014; Boehmer and Harko, 2007; Das and Bhaduri, 2018]. 
In fact, we intend to study the dark energy of the universe which dominated with viscous 
fluid in an interaction scenario between ( , )f T B  gravity and the BEC dark matter.  
This paper is organize as follows: 
In next section, we will explore the ( , )f T B gravity in the flat-FRW metric by bulk viscosity 
fluid, and also obtain the corresponding Friedmann equations. After that, we express the BEC 
model, and obtain a relation between the pressure of dark matter and the energy density of 
dark matter. Then, we investigate the cosmological parameters in the presence of ( , )f T B  
gravity and BEC model, and we plot the corresponding cosmological parameters for a deeper 
understanding to describe the accelerated expansion of the universe. Finally, a summary of 
the results and conclusions is provided in the last section. 

THE ( , )f T B  GRAVITY 
We start from below action for the modified teleparallel gravity theory in the form  

4
2

( , )
,m

f T B
S d x e


   
  L  (1) 

where , , ,me TL and 2 ( ) /eT eB 
  are determinant of tetrad components, lagrangian of 

matter, the scalar torsion, and the boundary term, respectively, in which T  as the torsion 
tensor that can be defined by T T 

  . By making the variation from the above action with 

respect to tetrad field we obtain, 
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where a
ae 

 T T is the energy-momentum tensor of the matter. In the teleparallel theory the 

components of tetrad field ( )ae x  are the dynamical variables which form an orthonormal 

basis for the tangent space at each point x  of the space-time manifold. We can write metric 
in terms of tetrad field as A B

ABg e e    in which ( 1,1,1,1)AB diag   and det( )Ae e g    . The 

Greek letters and the Latin alphabets run over from 0 to 3 and they respectively denote space-
time components and components of tangent space. In this job, we consider the flat-
Friedmann-Robertson-Walker (FRW) metric as 

 2 2 2 2 2 2( ) ,ds dt a t dx dy dz      (3) 

where ( )a t is the scale factor. The tetra field components as (1, , , )ae diag a a a  . The torsion 

scalar and the torsion tensor are respectively defined as 

,T S T 
   (4) 

  ,A A
AT e e e 

         (5) 

where  1

2
S K T T     

          and  1

2
K T T T   

       . The torsion scalar 

and the boundary term obtain respectively in the following form 

26 ,T H  (6) 

 26 3 ,B H H    (7) 

where /H a a  is Hubble parameter. Noted that ( , )f T B gravity is corresponded to general 
relativity by conversion between the curvature and the torsion scalar as, 

26 12R B T H H    . This means that the ( , )f T B  gravity is an alternative rather than 
( )f R  gravity [Bahamonde et al, 2018]. 

 

Now we consider that the universe is dominated by a bulk viscosity, in that case, we can 
write energy–momentum tensor as 

 ( ) ,j j j
i tot tot bulk i tot bulk ip p u u p p     T  (8) 

where tot and totp are the total energy density and the total pressure inside the universe, and 

3bulkp H  is the bulk viscosity pressure in which   is a positive constant for bulk 

viscosity. The $4$-velocity is ( 1,0,0,0)iu    and 1j
iu u  . The non-zero elements of 

energy-momentum tensor are 

0 1 2 3
0 1 2 3, 3 . tot totp H      T T T T  (9) 

So the Friedmann equations obtain as 

 2 21
3 3 2 3 3 ,

2B T B B totH f f H f H f f              (10) 

    2 21
3 3 2 2 3 .

2B T T B totH H f f H f f f p H                 (11) 
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The total continuity equation becomes as 

3 ( ) 0,3tot tot totH p H      (12) 
Now we consider that the universe components contain matter and torsion term as follows: 

,tot m TB     (13) 

,tot m TBp p p    (14) 

noted that TB and TBp are as an alternative for dark energy, thus we can rewrite the above 

Friedmann equations in the following form 

 2
2

1 1
3 3 2 3 3 ,

2TB B T B B mH f f H f H f f 


            
 

   (15) 

  2
2

1 1
3 3 2 2 ,

2
3TB B T T B mp H H f f H f f f Hp


              

 
    (16) 

and also, the equation of state (EoS) for the dark energy is 

.TB
TB

TB

p


  (17) 

It is worth noting that the EoS is dependent on the ( , )f T B model and the viscous fluid. 

THE BOSE-EINSTEIN CONDENSATION AS DARK MATTER 

As we know, dark matter is one of the universe components that we are going to explore it 
with BEC. For this purpose, we obtain the energy density and the pressure of the dark matter 
by approaches of the BEC dark matter. In fact, BEC is a model for describing the source of 
dark matter, so that formed at very low temperatures when a dilute Bose gas at low densities 
is cooled, and one condenses to the same ground state of a quantum system. While we cool 
the normal Bosonic dark matter below the condensed critical temperature and there are two 
phases simultaneously. In this case, the laws of the quantum mechanics replace the laws of 
the classical mechanics. So that instead of particle behavior, we will have wave behavior. 
When all the dark matter is transferred to the condensed state, the transition ends, this means 
that one is in a transition phase or transition of BEC. In other words, all particles occupy a 
single-particle state and generally transfer from a normal state to the condensed state, with 
the constant temperature and pressure. Therefore, aforesaid descriptions can become the same 
as our universe. In order to obtain the EoS of dark matter, we take BEC description from the 
generalized Gross-Pitaevskii equation that leads to developing it in cosmology [Pitaevskii 
and Stringari, 2003; Pethick and Smith, 2008]. In that case, we can write EoS of dark matter 
in the form  

2
0 ,m mp u   (18) 

where 32 /o a mu l m , in which al is the s-wave scattering length. Now by embedding the 

above EoS of dark matter into the continuity equation of dark matter 3 ( ) 0,m m mH p   

we can obtain the dark matter energy density in terms of the scale factor as 

0
3

0 0

,m

c

a c u
 


 (19) 

where 0c is a constant integral.  
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RECONSTRUCTING BY REDSHIFT AND OBSERVATIONAL HUBBLE DATA 

In this section, we are going to solve the corresponding Friedmann equations for ( , )f T B  
gravity in presence of BEC. For this purpose, we reconstruct the corresponding Friedmann 
equations in terms of redshift parameter. Relation between the scale factor and redshift 
parameter z is 01 /z aa  in which 0a is the present scale factor. On the other hand, we can 

write the conversion of time derivative to redshift derivative as / (1 ) /d dt H z d dz   . In 
that case, parameters of torsion scalar and boundary term in terms of redshift parameter are 
written by 

2
06 ( ),T H E z  (20) 

2 2
0 03 (1 ) ( ) 18 ( ),B H z E z H E z     (21) 

where 2 2
0 ( )H H E z in which 1 1

0 67.4 0.5H kms Mpc    is the late time Hubble parameter 

[Aghanim et al, 2020], and the prime displays the derivative with respect to redshift 
parameter. Then, we re-earn the energy density and the pressure of dark energy in terms of 
redshift parameter as 

 2 2 2
0 0 02

1 3 1
3 3 2 3 (1 ) (1 ) ,

2 2
[ ]TB B T B B mH E f f H z E f H z E f f 


               (22) 

   2 2 2 2
0 0 02

2 2 2
0 0 0

1 1 1
3 1 3 2 2 (1 ) (1 )

2 2

1
(1 ) (1 ) 3 .

2

[

]

B T T B

B B m
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Now we take an additive model as a power-law function in the following form 

( , ) ,m nf T B T B  (24) 
where , ,m  and n  are constant. Now in order to solve the aforesaid equations, we consider 
a power-law for the scale factor as 

0
0

( ) ,

s
t

a t a
t

 
  

 
 (25) 

where 0 0 0, / ,a t s H and s are the current scale factor, the present age of the universe, and a 

dimensionless positive coefficient, respectively. Also, we can obtain the Hubble parameter 
versus redshift by the above scale factor as 

 
2

2 2
0( ) 1 ,sH z H z   (26) 

where  
2

( ) 1 sE z z  .  In order for the above considered model to be well-validated, it must 

be adapted to experimental data. For this purpose, we will fit the above Hubble function by 
51 supernova data in terms of redshift parameter [Blake et al, 2012; Font-Ribera et al, 2014; 
Delubac et al, 2015; Alam et al, 2016; Moresco et al, 2016; Farooq et al, 2017; Pacif et al, 
2017; Magana et al, 2018]. From the result of fitting, we obtain the coefficient 0.956s  by 
the maximum likelihood analysis that is introduced with the least-squares quantity so-called 
chi-square value which is the simplest form of the observational data analysis [Pourbagher 
and Amani, 2020]. 
Now, by inserting Eqs. (24) and (26) into Eqs. (22), (23), and (17), we draw the graph of the EoS of 
dark energy in terms of redshift parameter in figure 1. Note that the free parameters play a very 
important role in this study, in which our selecting motivation is the energy density of dark energy is 
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greater than zero and the pressure of dark energy is less than zero.  In that case, we choose the 
corresponding free parameters as 0 0= 10, c  = 5, m= 3, n= -4, u  = 3, and 0a  = 1  as showed in 

figure 1. This figure shows us crossing the phantom divided line in late time. Therefore, we conclude 
that the universe is undergoing an accelerated expansion and this issue is compatible with Ref. 
[Amanullah et al, 2010]. 

 

Figure1. The graph of the EoS of dark energy in terms of redshift parameter for the different 
viscous coefficients. 

 

CONCLUSION 

In this paper, we studied the ( , )f T B gravity in the dominated universe with a viscous fluid 
by flat-FRW metric. The components of the universe considered as dark matter and dark 
energy. As is evident, the ( , )f T B gravity and viscous fluid give a piece of important 
information about the dark energy that leads to an understanding of the late universe, and also 
BEC helps to realize the dark matter that leads to an understanding of the early universe. The 
advantage of the ( , )f T B gravity model is that it covers both ( )f T gravity and ( )f R gravity 
models simultaneously and creates an equivalence between teleparallel theory and general 
relativity theory. After obtaining the Friedmann equations from the corresponding action, we 
earned the energy density and the pressure of dark energy that depends on the geometry of 

( , )f T B gravity, dark matter, and viscous fluid.    
In order to solve the present model, we reconstructed the energy density, the pressure and the 
EoS of dark energy in terms of redshift parameter. Then, we considered an ansatz choice as 
just additive model ( , ) ( ) ( ),f T B g T h B  in which ( ) mg T T and ( ) .nh B B  In what 
follows, by choosing of a power-law for the scale factor, we fit the Hubble parameter with 51 
supernova data, and then we acquired the variety of Hubble parameter with respect to redshift 
parameter. Also, we draw the EoS of dark energy with respect to redshift parameter. This 
figure showed us that the universe is undergoing accelerated expansion phase, and is 
compatible with observational data. 
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Abstract 
   

Accounting is a science as old as human history. A large part of what people possess has been 
subject to trade over time, and the commercial life, which started with the barter method, 
continued with money and derivatives of money for a long time. The use of precious metals in 
trade has facilitated, stimulated and intensified commercial relations. The use of money and 
its derivatives has expanded the commercial relations spatially and diversified them 
functionally. This change and transformation in commercial relations made it necessary to use 
the financial registration system. Accounting, which is based on the systematic maintenance 
of the financial record system, has experienced a development in parallel with the 
developments in commercial transactions. In this context, the development in trade, on the 
one hand, , mediates that trade is performed over the global scale and functional 
diversification of trade, and on the other hand, has also resulted in the emergence of the 
accounting profession that would record these commercial transactions.  The accountant 
profession, which is known to have existed in ancient civilizations, has formed one of the 
indispensable profession groups in commercial life for many years. Literary texts are works of 
art in which social relations are presented in an aesthetic way. Novels are works of art that 
have a special place in literary texts. Most of the time, the novels present detailed information 
on social life and mirror the period in which they were written. Although the fiction in the 
treatment of novel subjects is defined as fictional, daily life has been the source and mediation 
of this fiction. Novels can focus on or refer to any character, profession or environment. 
Novels  that add value to  character that they  focus or refer to, the profession or spatial  can 
reveal the value of the professions which  it deals with before the society in an explicit or 
implicit way. 

In this context, accepted as one of the important writers of the Turkish novel,Halit 
Ziya Uşaklıgil's approach to accountant profession is discussed in the novel Ferdi ve Şörekâsı, 
In this study, through the novel Ferdi ve Şörekâsı written by Halit Ziya Uşaklıgil, the social 
and economic situation of accountants in the last years of the Ottoman Empire and their value 
in society is   tried to reveal. 
 
Keywords: Fiction in Novel, Accounting, Accountant 
 
Özet 
 

Muhasebe insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. İnsanların sahip olduklarının büyük bir 
kısmı zaman içerisinde ticarete konu olmuş, takas usulüyle başlayan ticari hayat uzun bir süre 
para ve paranın türevleri ile sürdürülmüştür. Değerli metallerin ticarette kullanımı ticari 
ilişkileri kolaylaştırmış, canlandırmış ve yoğunlaştırmıştır. Para ve türevlerinin kullanımı ise, 
ticari ilişkileri mekânsal olarak genişletmiş fonksiyonel olarak da çeşitlendirmiştir. Ticari 
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ilişkilerdeki bu değişim ve dönüşüm, mali kayıt sisteminin kullanılmasını gerekli kılmıştır. 
Mali kayıt sisteminin sistematik bir şekilde sürdürülmesini esas alan muhasebe, ticari 
işlemlerdeki gelişmelere paralel bir gelişme yaşamıştır. Bu bağlamda ticaretteki gelişme, bir 
taraftan ticaretin küresel ölçekte yapılmasına ve fonksiyonel olarak çeşitlenmesine aracılık 
ederken, diğer taraftan bu ticari işlemleri kayıt edecek muhasebecilik mesleğinin doğmasına 
da kapı aralamıştır. Çok eski uygarlıklarda var olduğu bilinen muhasebeci mesleği, uzun 
yıllardır ticari hayatta olmaz ise olmaz meslek gruplarından birisini oluşturmuştur.  
Edebi metinler, toplumsal ilişkilerinin estetize bir şekilde sunulduğu sanat eserleridir. 
Romanlar, edebi metinler içerisinde özel bir yeri olan sanat eserleridir. Romanlar çoğu zaman 
toplum hayatına dair bilgileri detaylı bir şekilde sunmakta, yazıldığı döneme ayna 
tutmaktadırlar. Roman konularının işlenmesinde ki kurmaca her ne kadar hayali olarak 
tanımlansa da, günlük yaşam bu kurmacaya kaynaklık ve aracılık etmiştir. Romanlar herhangi 
bir karakter, meslek veya ortama odaklanmakta veya değinebilmektedir. Odaklandığı veya 
değindiği karakter, meslek veya ortama değer yükleyen romanlar, ele aldığı mesleklerin 
toplum nezdindeki değerini açık veya örtülü bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Bu kapsamda 
Türk romanının önemli yazarlarından biri kabul edilen Halit Ziya Uşaklıgil’in yazmış olduğu 
Ferdi ve Şörekâsı romanında muhasebeci mesleğine yaklaşımı bu çalışmada ele alınmaktadır.  
Bu çalışmada Halit Ziya Uşaklıgil’in yazmış olduğu Ferdi ve Şörekâsı romanı üzerinden 
Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında muhasebecilerin sosyal ve ekonomik durumu ile 
toplum nezdindeki değeri ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Romanda Kurgu, Muhasebe, Muhasebeci 

Giriş  
Edebiyat alanındaki çalışmalardan biri olan roman türünün tanımlarına bakıldığında 

yapılan tanımlar birbirinden farklıdır ve genel bir tanımlamasını yapmak zordur.  Bir tanımda 
gerçek olaylara dayanan bir tür olarak tanımlarken; başka bir tanım da hayali olaylara 
dayandığını ifade etmektedir. Bir başka tanımda ise uzun hikâyeyi roman olarak 
tanımlamaktadır (Gümüş, 2019: 117). Ancak roman türü gerçek yaşamdan alınmış olayların 
yazar tarafından yeniden kurgulanarak yazılması olayına dayanmaktadır. Bu yönü ile roman 
gerçek hayatta tamamen bağımsız değildir. Yazarın yararlandığı çevre gerçek hayat olduğu 
için romanlarda yazıldığı dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik özelliklerine rastlamak 
mümkündür. Kurgular ne kadar hayalci olursa olsun yine de gerçek hayatla bir bağı olacaktır. 

Türk edebiyatında romanın ilk izleri 1856 Islahat Fermanı’ndan sonra görülmeye 
başlanır. Bu tarihten sonra 1860’larda batıdan alınan romanlar Türkçeye çevrilerek 
yayınlanmıştır. 1870’lere gelindiğinde ilk roman denemeleri Türk yazarlar tarafından 
yazılmaya başlanmıştır. Şemsettin Sami’nin Taaşşuku Talat ve Fitnat romanı 1872 ve 1873 
yıllarında bir gazetede yayınlanmasıyla roman alanında da ilk eserimiz basılmıştır. Şemsettin 
Sami’nin kaleme aldığı bu eserde dönemin sorunları olarak görülen geçim sıkıntısı, sosyal 
hayat, kadın hakları gibi konular ele alınmıştır (Uçman, 2020: 334-335). 

Muhasebe tarihinin yazımında yazılı belgeleri kullanmak bu tarihin yazımının 
doğruluğunu yükseltecektir. Geçmiş dönemlerin aydınlatılmasında geçmiş dönemlere ait 
yazılı ve görsel belgeler kullanmak farklı bilim dallarının gelişiminin takip edilmesi açısından 
önemlidir. Roman yazımının ilk kez Türk edebiyatında 1870’lerde yazılmaya başlamasıyla bu 
alanda verilen eserlerin muhasebe mesleğinin ekonomik ve sosyal durumun yanı sıra toplum 
nazarında da değerlendirilmesini romanlarda çıkarılabilecektir. 
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Ferdi ve Şörekâsı Roman Özeti 
Romanın kahramanlarından İsmail Tayfur’un babası Abdülgafur Bey Ferdi Bey’in 

işyerinde muhasebeci olarak çalışmaktadır. Bir gün eve dönerken yolda Semiha isminde 
yetim bir kız görmüş ve onu eve götürerek bakımını üstlenmiştir. İsmail Tayfur ile iyi anlaşan 
Semiha arasında bir bağ oluşmuştur. Abdülgafur Bey’in ölümü ile evin sorumluğu genç yaşta 
İsmail Tayfur’a geçmiştir. İsmail Tayfur babasının yakın arkadaşı Ferdi Bey’in yanında 
çalışan Hasan Tahsin Efendi’nin yardımlarıyla Ferdi Bey’in işyerinde muhasebeci olarak 
çalışmaya başlamıştır. İşyerinde kendileri ile beraber çalışan birkaç kişi daha vardır.  

İşyerinin sahibi Ferdi Bey’in hayatında iki tane önemli şey bulunmaktadır bunlardan 
birincisi ölen karısından kendisine yadigâr kalan kızı Hacer diğeri ise parasıdır. Ferdi bey 
işyeri ile evini yan yana yapmıştır. Evin içerisinden işyerine bir de geçiş bulunmaktadır. 
Hacer babasının işyerinde gördüğü İsmail Tayfur’a âşık olmuş, bu durumu tutmuş olduğu not 
defterine yazması ve babasının bu not defterini bir gün okuması ile sır ortaya çıkmış ve baba 
çok sevdiği kızının mutlu olması için kızı ile İsmail Tayfur’u evlendireceğine dair kızına söz 
vermiştir.  Ferdi Bey bir gün İsmail Tayfur’u çağırtarak maaşına zam yapmış aynı zamanda 
beli bir oranda şirket ortağı yaptığını söylemiştir. İşyerinde Hacer’in İsmail Tayfur’a ilgisini 
fark eden çalışanlar bu durma şaşırmamıştır.  Kısa süre sonrada aileler tanışmış ve evlilik 
hazırlıkları başlamıştır. İsmail Tayfur bu evliliği onaylamasa da içinde bulunduğu ekonomik 
durum, Semiha ve annesinin baskıları neticesinde bu evliliğe olur vermiş ve evlenmiştir. 
Evlilik neticesinde Ferdi Bey’in evine taşınan İsmail Tayfur’dan kısa süre sonra Semiha da 
aynı eve taşınmıştır. Semiha ile İsmail Tayfur arasındaki ilişkiyi fark eden Hacer bir gece 
İsmail Tayfur’u takip etmiş ve İsmail Tayfur ile Semiha’nın konuşmalarını dinlemiştir. İsmail 
Tayfur’un Semiha ile bu evden ayrılacağını Hacer’e söylemesi üzerine Hacer odadaki mum 
ile bulundukları odadaki perdeleri ateşe vermiş ardından tüm ev ve işyeri yanmıştır. Yangın 
sonucu Hacer ölmüş, İsmail Tayfur aklını kaçırmış bir şekilde annesi ve Semiha ile evlerine 
geri dönmüşler, Semiha ise bir ömür İsmail Tayfur’un bakımını yapmıştır 

Ferdi ve Şörekâsı Roman’ı Üzerinden Muhasebeci Mesleği 
Halit ziya Uşaklıgil’in eseri Ferdi ve Şörekâsı ilk olarak 1892’de Hizmet Gazetesi’nde 

bölüm bölüm yayımlanmış sonrasında ise 1892 kitap olarak basılmıştır (Sakallı, 2006: 168). 
1970’li yıllarda yazıldığı düşünülen romanın konusunu bir aşk oluşturmaktadır. Romanın 
yazıldığı dönemde halkın ekonomik ve sosyal durumu incelendiğinde; halk sürekli 
savaşlardan dolayı fakir duruma düşmüş, yaşamını devam ettirebilmek için ise düşük 
ücretlerde her türlü işi yapmak zorunda kalıyordu.  

Romanda Ferdi Bey’in işyerinde muhasebe departmanında çalışan muhasebeciler 
yüksek rakamlı işlerde çalışmalarına karşın düşük maaş aldıklarından yakınmaktadırlar. Bu 
durum onları mutsuz ettiğini, muhasebe kayıtlarını tuttukları kişilerin mal varlıkları ile neler 
yapabileceklerini hayal etmektedirler. Romanda işyerinde çalışan muhasebecilerin mesleğe 
bakış açıları üzerinde de durulmaktadır. Yıllardır aynı işi yaptıklarından, rakamlarla 
boğuştuklarından ve evlerine genellikle geç gittiklerinden bahsetmektedirler. Haftada bir gün 
hafta tatili kullandıklarını, bazen hafta sonları da çalışmak zorunda kaldıklarını, sosyal 
faaliyetlerinin ise neredeyse hiç olmadığını, zamanları olsa zaten kıt kanaat geçindikleri için 
ekstradan harcayacakları paralarında olmadığını vurgulamaktadırlar. Söz konusu 
muhasebeciler yaşantılarından bahsederken kazançlarının zorunlu ihtiyaçlarını ancak yettiğini 
kılık kıyafet alabilmek için dahi yeterli paraları kalmadığını belirtmektedirler. Çok düşük 
maaşla bu işlerde çalışmalarının sebebi olarak da yapabilecekleri başka işin bulunmamasını 
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göstermektedirler. Bu yüzden yoğun çalışma mesailerine karşı işverenden herhangi bir hak 
iddia edemeyeceklerini ifade ederler. 

 Romanda uzun süre aynı işte çalışmanın ve günün büyük bir bölümünü işyerinde 
rakamlarla geçirmenin insan yaşantısı üzerine etkisi de açıklanmıştır. Bu duruma en güzel 
örnek yaklaşık 30 yıldır aynı işyerinde çalışan Hasan Tahsin Efendidir. Hasan Tahsin Efendi 
o kadar çok rakamlarla içli dışlı olmuştur ki gördüğü her şeyi hayal dünyasında rakamlara 
benzetmektedir. Çocuklarının isimlerini, zamanı, takip ettiği yolu, cama vuran yağmur 
damlalarını bile rakamlara benzettiğini söylemektedir.  

Bu romanda bahsedilen muhasebecilerin kıt kanaat geçinebilmek için sabahın erken 
saatlerinde başladıkları işlerinin akşama kadar devam ettiği vurgulanmıştır. Aynı odada 
saatlerce rakamlarla vakit geçirmek bu insanları umutsuzluğa düşürmektedir. Bazen 
hesaplarda çıkan çok küçük farkların bulunabilmesi için uzun mesailer harcadıkları 
belirtilmiştir. Aynı odada uzun süre çalışmak zorunda olan muhasebe bürosunun en deneyimli 
üyesi Hasan Tahsin Efendi ile romanın kahramanlarından İsmail Tayfur arasında çok fazla 
yaş farkı olmasına rağmen çok rahat anlaşarak birlikte vakit geçirebildikleri belirtilmiştir ( 
Uşaklıgil, 1973). 

Sonuç  
Bir edebiyat türü olan roman genellikle konusu hayal ürünü olarak kabul edilse de 

kaynağını gerçek hayattan aldığı için tamamen hayattan kopuk olarak kabul edilemez. 
Romanlar genç okuyucu kitlesi üzerinde etkisi olan önemli sanat dallarından biridir. Küçük 
yaştaki veya meslek seçme aşamasındaki çocuklar için romanlardaki meslek mensuplarının 
sahip oldukları karakterler, mesleğe toplumun bakışı, mesleğin toplum içindeki önemi ile 
beraber meslek sahiplerinin ekonomik durumları bireylerin bu mesleği seçmelerinde etkili 
olacaktır. Ferdi ve Şörekâsı romanında Halit Ziya Uşaklıgil Ferdi Bey’in ticarethanesinde 
çalışan muhasebecilerin sosyal ve ekonomik yaşantılarının yanı sıra muhasebe mesleği 
hakkında da bilgiler vermektedir. Romanda bu mesleği yapanların kıt kanaat geçindiklerinden 
ay sonunu zar zor getirdiklerinden bahsedilmekte, uzun çalışma saatleri ve hesapların 
tutmaması durumunda zaman mefhumu olmadan çalıştıkları belirtilmektedir. Ayrıca o kadar 
yoğun bir şekilde rakamlar ile uğraşmanın çalışma saatleri dışında da zihin dünyalarını 
etkilediği vurgulanmaktadır. Özellikli Hasan Tahsin Efendi’nin cama vuran yağmur 
damlalarını, çocuklarının isimlerini, yürüdüğü yolu rakamlara benzetmesi ilginçtir. Romanda 
ayrıca bu mesleği yapabilmek için herhangi bir eğitimi almadan bahsedilmemiştir. Mesleğe 
ilişkin herhangi bir eğitime sahip olmayan birinin muhasebe departmanında çalışmaya 
başlayarak meslek hakkındaki bilgileri buradaki çalışanlardan öğrenebileceği anlaşılmaktadır. 

Bu romanda muhasebeci mesleği ile ilgili romanın satır aralarında bilgiler verilmiştir. 
Toplumun muhasebe mesleğine bakışının ortaya çıkarılmasında daha fazla romanın analiz 
edilmesi bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacaktır. 
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Abstract 
 
The research was conducted during 2015 - 2017 on pellic vertisol soil type. Under 
investigation was Bulgarian durum wheat cultivar Elbrus (Triticum durum Desf.). Factor A 
included untreated control and 4 antigraminaceous herbicides – Axial 050 EC (pinoxaden) - 
900 ml/ha, Topic 080 EC (clodinafop) - 450 ml/ha, Traxos 045 EC (pinoxaden + clodinafop) 
– 1.20 l/ha and Scorpio super 7.5 EB (fenoxaprop-ethyl) – 1 l/ha. Factor В included untreated 
control and 4 antibroadleaved herbicides – Biathlon 4 D (tritosulfuron + florasulam) – 55 
g/ha, Lintur 70 WG (triasulfuron + dicamba) – 150 g/ha, Granstar super 50 SG (tribenuron-
methyl + tiphensulfuron-methyl) – 40 g/ha and Secator OD (amidosulfuron + iodosulfuron) – 
100 ml/ha. All of antigraminaceous herbicides, antibroadleaved herbicides and their tank 
mixtures were treated in tillering stage of the durum wheat. Herbicide tank mixture Traxos + 
Secator lead to obtaining of the highest grain yield. High yields of durum wheat grain also are 
obtained by herbicide tank mixtures Traxos + Biathlon and Axial + Biathlon. The grain yield 
decrease by these herbicide tank mixtures is due to the decrease in the grain number per spike 
and the grain weight spike. The 1000 grain weight, test weight and vitreousness are increased 
by influence of the investigated antigraminaceous and antibroadleaved herbicides and their 
tank mixtures. Antigraminaceous herbicides Axial, Topic, Traxos and Scorpio super, 
antibroadleaved herbicides Biathlon, Lintur, Granstar super and Secator increase the protein 
quantity, wet and dry gluten quantities. There is antagonism by herbicide tank mixtures 
Scorpio super + Lintur and Traxos + Granstar super and protein quantity, wet and dry gluten 
quantities are lower than these quantities by the alone application of these herbicides. 
 
Keywords: Durum Wheat, Herbicides, Herbicide Tank Mixtures, Grain Yield, Structural 
Elements of the Yield, Grain Quality 
 

INTRODUCTION 

The application of pesticides, including herbicides, is a part of plant protection systems in the 
cultivation of all cultures. It is widely used foliar-applied herbicides from the group of the 
sulfonylureas for weed control in winter cereals (Bassi et al., 2002; Kieloch et aL., 2008; Delchev, 
2018, 2018a, 2020). 

The cereals with confluent surface area are crops with high risk cultures if account is taken losses 
from weeds. The summarized data of many studies show that at average level of weed infestation, 
yield of the cultivation of winter cereals with confluent surface area decreases from 15 % to 35 %. 
Weed control is accomplished by applying different herbicides to be obtained stable yields and 
incomes by the cultivation of winter cereals (Soukup et al., 2000; Zewdie and Rungsit, 2005; Gupta et 
al., 2011; Sangi et aL., 2012). Kubines (1990), Arends and Pegg (1990), Lancikova (1992) establish 
cultivar sensitivity to some herbicides. It must therefore teste the effect of herbicides on the crop 
before they register to use (Grundy et al., 1996; Stashinskis, 2001; Brzozowska and Brzozowski, 
2002; Cacak-Pietrzak et al., 2008, Mueen-ud-din and Ahmad, 2011). 
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The purpose of the experiment was to investigate the influence of some antigraminaceous herbicides, 
antibroadleaved herbicides and their tank mixtures on the grain yield of durum wheat, its structural 
elements and the grain quality. 

 

MATERIALS AND METHODS 

During 2015 - 2017 was conducted a research on pellic vertisol soil type. A field experiment was 
carried out with Bulgarian durum wheat cultivar Elbrus (Triticum durum Desf.). Two factors 
experiment was conducted under the block method, in 4 repetitions; the size of the crop plot was 15 
m2. Factor A included untreated control and 4 antigraminaceous herbicides – Axial 050 EC, Topic 
080 EC, Traxos 045 EC and Scorpio super 7.5 EB. Factor В included untreated control and 4 
antibroadleaved herbicides – Biathlon 4 D, Lintur 70 WG, Granstar super 50 SG and Secator OD. The 
active substances and doses of the investigated herbicides are given in Table 1. 

 

Table 1. Investigated variants 
№ Herbicide Active substance Dose 

Antigraminaceous herbicides 

1 Control - - 

2 Axial 050 EC pinoxaden 900 ml/ha 

3 Topic 080 EC clodinafop 450 ml/ha 

4 Traxos 045 EC pinoxaden + clodinafop 1.20 l/ha 

5 Scorpio super 7.5 EB fenoxaprop-ethyl 1 l/ha 

Antibroadleaved herbicides 

1 Control - - 

2 Biathlon 4 D tritosulfuron + florasulam 55 g/ha 

3 Lintur 70 WG triasulfuron + dicamba 150 g/ha 

4 Granstar super 50 SG tribenuron-methyl + tiphensulfuron-methyl 40 g/ha 

5 Secator OD amidosulfuron + iodosulfuron 100 ml/ha 

Herbicide Biathlon was used in addition with adjuvant Dash HC - 500 ml/ha 
and herbicide Granstar super - with adjuvant Trend 90 - 0.1 %. 

 

All of antigraminaceous herbicides, antibroadleaved herbicides and their tank mixtures were treated in 
tillering stage of the durum wheat, with working solution 200 l/ha. Mixing was done in the tank on the 
sprayer. Due to of low adhesion of the herbicide Biathlon it was used in addition with adjuvant Dash 
HC - 500 ml/ha and herbicide Granstar super - with adjuvant Trend 90 - 0.1 %. 

It was tested the influence of some antigraminaceous herbicides, antibroadleaved herbicides and their 
tank mixtures on durum wheat grain yield and yield components – spike length, spikelets per spike, 
grains per spike, grain weight per spike. It was investigated and changes who done of the investigated 
factors in the physical properties - 1000 grain weight, test weight and vitreousness – and the 
biochemical properties – protein quantity, wet and dry gluten quantities. The mathematical processing 
is made with analysis of variance method. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The alone application of the antibroadleaved herbicides Biathlon, Lintur, Granstar super and Secator 
increases grain yield average for the period from 113.8 % to 116.1 % (Table 2). These herbicides 
cannot control annual graminaceous weeds. The herbicides Biathlon, Granstar super and Secator are 
ineffective against Convolvulus arvensis. This is due to the fact that the massive emergence of this 
perennial broadleaved weed is late and occurs after the herbicide treatment during the tillering stage 
of durum wheat. Only the herbicide Lintur, besides foliar action, also has soil action. This herbicide 
can control the shoots of Convolvulus arvensis during stem elongation stage of the durum wheat. 

The herbicide Biathlon has insufficient efficacy against self-sown plants of coriander and milk thistle. 
The herbicides Lintur and Secator have fewer efficacies against self-sown plants of Clearfield canola 
only. The herbicide Granstar super is not efficacy against self-sown plants of Clearfield canola, 
Clearfield and ExpressSun sunflower and milk thistle. 

At alone application of the antigraminaceous herbicides Axial, Topic, Traxos and Scorpio super 
increases grain yield average for the period from 110.6 % to 113.4 %. These herbicides cannot control 
annual and perennial broadleaved weeds, and also self-sown plants of Clearfield canola, of Clearfield 
and ExpressSun sunflower, of coriander and of milk thistle. 

The herbicide tank mixtures between the antigraminaceous herbicides Axial, Topic, Traxos and 
Scorpio super by the one hand and the antibroadleaved herbicides Biathlon, Lintur, Granstar super 
and Secator by the other hand lead to higher yields than the alone application of respective herbicides 
during the years of the experiment. The herbicide combinations provide good control over a large 
number of annual and perennial broadleaved weeds, annual graminaceous weeds and self-sown plants 
of cultural species in durum wheat crops. The highest grain yield is obtained by the herbicide tank 
mixture Traxos + Secator – 122.5 % over untreated control, followed by Traxos + Biathlon and Axial 
+ Biathlon  - 122.2 %. This is due to their very good efficacy against graminaceous and broadleaved 
weeds and against self-sown plants of cultural species. 

There is antagonism at the combination of the antigraminaceous herbicide Scorpio super with the 
antibroadleaved herbicide Lintur. The grain yield is less than the grain yields of alone applications of 
herbicides Scorpio super and Lintur. 

It was studied some of the structural elements to explain changes in the grain yield. The results of 
structural analysis show, that the increase in the grain yield is due to the greatest extent of the increase 
in the grain number per spike and in the grain weight per spike. It is obtained the decrease in the grain 
number per spike and the grain weight per spike compared to untreated control by herbicide tank 
mixtures Scorpio super + Lintur and Traxos + Granstar super. The differences between these two tank 
mixtures by the one hand, and the alone application of the respective herbicides by the other hand, is 
mathematically proven. The main reasons for the large differences in the structural elements of yield 
between these tank mixtures are antagonism and differences in the efficacy of different 
antigraminaceous and antibroadleaved herbicides. Other herbicide tank mixtures increase the grain 
number per spike and the grain weight per spike compared to alone application of the respective 
herbicides. 

It was established that the effect of the herbicides and their thank mixtures on the indexes spike length 
and spikelets number per spike is significantly less. The tested herbicides and herbicide tank mixtures 
influence not proven on these structural elements of yield. It must be borne in mind that the spike 
length and the spikelets number per spike have little influence on the grain yield. The spike can to be 
very long, but lax, with fewer spikelets per spike spindle. More important for the durum wheat are all 
of spikes to have many grains, well ripened, without sterile spikelets at the base and at the top of the 
spikes. 

The durum wheat is the main raw material for the production of high quality pasta products. To meet 
this requirement, the durum wheat must be grown in suitable agrotechnology, providing a high-quality 
grain. The efficient and timely displayed weed control in the durum wheat crops is very important for  

34



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 
Table 2. Influence of some herbicides and herbicide tank mixtures on structural elements of the yield 

(mean 2015 - 2017) 
Herbicides Grain yield Spike 

length, 
cm 

Spikelets 
per spike, 
number 

Grains 
per spike, 
number 

Grain 
weight per 

spike, g 
Antigraminaceous Antibroadleaved kg/ha % 

- 

- 4078 100 6.1 20.1 35.2 1.78 

Biathlon 4736 116.1 7.1 22.0 43.2 2.26 

Lintur 4649 114.0 7.4 22.0 43.4 2.36 

Granstar super 4639 113.8 7.3 21.8 44.0 2.32 

Secator 4706 115.4 7.4 22.0 44.2 2.36 

Axial 

- 4586 112.5 7.2 21.2 43.4 2.26 

Biathlon 4982 122.2 7.6 22.0 46.8 2.60 

Lintur 4928 120.8 7.0 21.8 46.2 2.54 

Granstar super 4899 120.1 7.4 22.0 47.2 2.66 

Secator 4967 121.8 7.4 22.2 47.4 2.68 

Topic 

- 4567 112.0 7.0 21.2 43.8 2.24 

Biathlon 4956 121.5 7.4 21.8 44.0 2.32 

Lintur 4923 120.7 7.2 21.6 44.2 2.52 

Granstar super 4939 121.1 7.2 21.8 45.4 2.50 

Secator 4937 121.0 7.4 21.8 46.6 2.62 

Traxos 

- 4623 113.4 6.8 21.2 43.0 2.30 

Biathlon 4984 122.2 7.3 21.6 45.8 2.52 

Lintur 4923 120.7 6.9 21.6 44.6 2.42 

Granstar super 4770 117.0 6.5 21.4 42.8 2.34 

Secator 4996 122.5 7.0 21.4 45.2 2.42 

Scorpio super 

- 4511 110.6 6.9 20.4 42.2 2.24 

Biathlon 4885 119.8 6.9 21.2 45.0 2.44 

Lintur 4437 108.7 6.5 21.2 39.4 2.12 

Granstar super 4881 119.7 7.6 22.0 46.4 2.56 

Secator 4928 120.8 7.4 21.6 46.4 2.60 

LSD 5 % 400 9.8 1.2 1.1 4.3 0.23 

LSD 1 % 551 13.5 2.1 2.5 6.7 0.46 

LSD 0.1 % 669 16.4 3.2 4.4 8.8 0.59 

 

improving the quality of the durum wheat grain. The high selectivity of the herbicides used in the 
durum wheat growing period also has a positive effect on these indexes. 
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Table 3. Influence of some herbicides and herbicide tank mixtures on physical and biochemical 

properties the grain (mean 2015 - 2017) 
Herbicides 1000 

grain 
weight, g 

Test 
weight, 

kg 

Vitreous-
ness, % 

Protein, 
% 

Gluten, % 

Antigraminaceous Antibroadleaved Wet Dry 

- 

- 46.2 77.9 82.4 11.22 18.3 7.1 

Biathlon 49.2 80.0 87.0 12.48 21.5 8.0 

Lintur 49.4 80.3 87.8 13.01 22.5 8.9 

Granstar super 49.4 80.4 87.0 12.95 23.0 8.7 

Secator 49.8 80.3 87.8 13.04 23.2 8.9 

Axial 

- 49.4 81.0 86.0 13.02 24.2 9.0 

Biathlon 50.4 81.2 88.0 13.24 24.1 9.2 

Lintur 50.0 80.6 88.8 13.48 24.5 9.0 

Granstar super 50.4 80.8 89.0 13.44 24.2 9.2 

Secator 50.4 81.0 89.2 13.04 24.2 9.0 

Topic 

- 49.2 80.6 86.6 12.95 23.2 8.8 

Biathlon 49.6 80.8 86.8 13.04 23.3 8.7 

Lintur 49.8 80.4 87.0 13.03 23.5 9.0 

Granstar super 50.0 80.0 87.0 13.14 23.5 9.0 

Secator 49.8 80.3 87.4 13.17 23.7 9.1 

Traxos 

- 49.0 80.2 86.8 12.03 20.5 8.2 

Biathlon 49.8 80.5 87.2 12.11 21.2 8.9 

Lintur 49.0 80.4 87.2 12.10 21.2 8.8 

Granstar super 46.8 80.7 87.6 12.00 19.9 7.9 

Secator 50.0 81.0 87.4 12.14 21.5 8.7 

Scorpio super 

- 48.8 80.4 87.8 12.17 20.7 8.5 

Biathlon 49.2 81.2 88.6 13.02 24.2 9.0 

Lintur 46.6 80.8 88.2 12.00 19.7 7.8 

Granstar super 51.0 81.3 88.8 13.44 24.2 9.2 

Secator 49.6 81.2 89.0 13.11 22.2 9.0 

LSD 5 % 2.2 2.1 3.9 0.86 2.1 0.7 

LSD 1 % 4.1 3.9 5.3 0.99 3.8 1.8 

LSD 0.1 % 5.5 5.2 7.6 1.11 6.6 3.1 

 

The treatments with the tested antigraminaceous herbicides, antibroadleaved herbicides and their tank 
mixtures have positive effect on the 1000 grain weight (Table 3). The increase of this index relative to 
untreated control was proven in mostly herbicides and tank mixtures. The 1000 grain weight at the 
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herbicide tank mixtures Scorpio super + Lintur and Traxos + Granstar super is not increase only. The 
values of this index are over international standards at all variants. 

The test weight is one of the important technological parameters of the durum wheat grain. It was 
established that with increasing nitrogen rate specific weight decreases. This is associated with the 
preparation of a more lax tissue cell at a high nitrogen fertilizer, especially under dry conditions. Uses 
of herbicide tank mixtures not adversely affect the test weight of the grain. It retains its high levels 
characteristic of durum wheat - all variants except untreated control have test weight over 82 kg. 

The application of the tested antigraminaceous and antibroadleaved herbicides leads to proven 
increases the vitreousness of durum wheat grain compared untreated control, although this was some 
variation during years of the experiment. The vitreousness is higher at herbicide tank mixtures 
compared to alone application of the respective herbicides. 

The keeping the physics properties of the grain (1000 grain weight, test weight and vitreousness) high 
and stable guaranteed good mill qualities and high semolina output. 

Other indexes included in the experiment characterized the biochemical properties of the grain from 
the different variants as raw material for the pasta production. The most important indexes, leading to 
pasta with a good culinary quality are the protein quantity and the wet and dry gluten quantities. 

The protein quantity is definitely by cultivar, but it varies depending on weather conditions and the 
agrotechnology. Protein quantity increases proved under the influence of the antigraminaceous 
herbicides Axial, Topic, Traxos and Scorpio super, the antibroadleaved herbicides Biathlon, Lintur, 
Granstar super and Secator and the their tank mixtures. At herbicide tank mixtures Scorpio super + 
Lintur and Traxos + Granstar protein quantity is lower the alone application of the respective 
herbicides and is unproven higher than untreated control. 

Other important elements of the grain quality characteristics are wet and dry gluten quantities. The 
obtained results show that the antigraminaceous herbicides, the antibroadleaved herbicides and their 
tank mixtures increase the value of wet and dry gluten compared untreated control. Only the wet and 
dry gluten quantities at herbicide tank mixtures Scorpio super + Lintur and Traxos + Granstar protein 
are lower than these ones at alone application of the respective herbicides. These decreasing are 
mathematically proven by analysis of variance. All of studied variants are over the standard 
requirements about the wet gluten quantity - more than 28 %. The ratio between wet and dry gluten 
(2.5 - 3 to 1) remains unchanged and favorable for producing high quality pasta products. The 
differences in the biochemical properties of the grain are due to the changes in the speed and nature of 
the physiological and biochemical processes in plants occurring under the influence of different 
herbicides and herbicide tank mixtures. 

In the evaluation of the physical and biochemical properties of the grain should be borne in mind that 
their increase not due to the direct stimulatory effect of tested antigraminaceous and antibroadleaved 
herbicides. The increase compared to the untreated control is indirectly and is due to good herbicide 
efficacy of weeds and self-sown plants and good selectivity of herbicides to the durum wheat in its 
growing period. The tested antigraminaceous herbicides, antibroadleaved herbicides and herbicide 
tank mixtures liquidated negative influence of the annual and perennial graminaceous and 
broadleaved weeds enable durum wheat to realize its high quality and productive potential, based on 
the genetic traits of the using cultivar Elbrus and other units of the technology for durum wheat 
growing, especially of soil fertilization with mineral fertilizers. 

 

CONCLUSION 

Herbicide tank mixture Traxos + Secator lead to obtaining of the highest grain yield. 

High yields of durum wheat grain also are obtained by herbicide tank mixtures Traxos + Biathlon and 
Axial + Biathlon. 
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The grain yield decrease by these herbicide tank mixtures is due to the decrease in the grain number 
per spike and the grain weight spike. 

The 1000 grain weight, test weight and vitreousness are increased by influence of the investigated 
antigraminaceous and antibroadleaved herbicides and their tank mixtures. 

Antigraminaceous herbicides Axial, Topic, Traxos and Scorpio super, antibroadleaved herbicides 
Biathlon, Lintur, Granstar super and Secator increase the protein quantity, wet and dry gluten 
quantities. 

There is antagonism by herbicide tank mixtures Scorpio super + Lintur and Traxos + Granstar super 
and protein quantity, wet and dry gluten quantities are lower than these quantities by the alone 
application of these herbicides. 
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Özet  
 
Depreme dayanıklı yapı oluşturmada, öncelikle mimari olarak depreme dayanıklı yapı 
tasarımı yapmanın büyük önemi vardır. Bu çalışma kapsamında yapılan geniş literatür 
araştırmalarından, bina yapıları söz konusu olduğunda depreme dayanıklı yapı tasarımını 
bozan, 20 adet düzensizlik tespit edilmiştir. Bu düzensizliklere istenmeyen düzensizlikler 
denir ve bir kısmının yapılması hali hazırda inşaat mevzuatları açısından hukuki olarak da 
yasaktır. Zira genelde yapılar, özelde binalar söz konusu olduğunda, mülkiyet ve yaşama 
hakkı kapsamında çok önemli yaptırım, zorunluluk ve denetimlerin olması gerekir. Diğer 
çoğu düzensizlikler, yetkin mimarlık- mühendislik ve kalifiye işçilik hizmetleri ve yüksek 
kalitede taşıyıcı sistem malzemesi kullanımı ile aşılabilir. Özellikle düşük dereceli deprem 
bölgelerinde ve sağlam zeminlerde bu tür düzensizliklere sahip yapıları tasarlamak da 
olasıdır. Ancak genelde yeni gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve özelde Türkiye’nin 
genel koşullarında ve piyasa şartlarında tüm inşaatların bu niteliklere sahip olduğunu 
söylemek zordur. O nedenle bu çalışmada incelenen düzensizliklerin denetlenebilir yaptırım 
ve zorunluluklar ile hukuki mevzuatlara da konu olması gerekir. Mevzuatlarda bu tür 
binaların yapılması daha yetkin mühendislik- mimarlık hizmetleri, daha yüksek kalitede 
taşıyıcı malzeme kullanımı ve ya düşük dereceli deprem bölgelerinde ve sağlam zeminlerde 
olması şartlarına bağlanabilir. 
 
Bu çalışma kapsamında Samsun İli Atakum İlçesinde Mimar Sinan ve Türkiş Semtleri 
bölgesinde raylı sistem güzergahı ile sahil yolu arasında kalan bölgede 343 adet bina 
incelenmiş ve her binanın hangi tasarım- uygulama düzensizliklerine sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu çalışma, 2013 yılında çok geniş bir sahadaki binaların gözle muayene 
yöntemiyle incelemesi çalışmalarının düzenlenerek literatüre kazandırılması çabasının bir 
parçasıdır. Aynı sahada benzer çalışmaların 2023 yılında ve sonrasında da her 10 senelik 
peryotlarda yapılması planlanmaktadır. Böylece senelere göre mimari tasarım tercihlerinin, 
yapılarda istenmeyen düzensizlikleri oluşturma eğiliminin ve uygulama hatalarının değişimi, 
gözlenebilecektir. Bu amaçla bu çalışma kapsamında incelenen binaların, yaşlarına göre 
sınıflandırılarak gözle muayenesi yapılmıştır. Böylece hangi düzensizliklerin hangi oranda 
binada mevcut olduğu bina yaşlarına göre de çıkarılmıştır. Ayrıca mimari tasarım 
düzensizlikleri yanında, beton ve donatı ile ilgili en yaygın ve önemli hatalar 4 madde ile 
özetlenip binalarda ne oranda bu hataların olduğu gösterilmiştir. 
 
Tüm bunlarla birlikte unutulmamalıdır ki çalışma sadece gözle muayene tespitlerine 
dayanmaktadır. Hata bulunan binaların depreme dayanıksız olduklarını göstermemektedir. 
Sadece istenmeyen düzensizlikleri oluşturma eğiliminin ve yapım kusurlarının inşaat 
sektöründe ne oranda yaygın olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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Anahtar kelimeler: Deprem, depreme dayanıklı bina tasarımı, istenmeyen düzensizlikler, 
mimari tasarım, betonarme bina 
 
Abstract 
 
In creating an earthquake resistant structure, it is of great importance to design an earthquake 
resistant building architecturally. From the extensive literature research conducted within the 
scope of this study, 20 irregularities were identified that disrupt the earthquake-resistant 
building design when it comes to building structures. These irregularities are called unwanted 
irregularities and some of them are currently prohibited legally in terms of construction 
legislation. Because when it comes to structures in general and buildings in particular, there 
should be very important sanctions, obligations and inspections within the scope of property 
and right to live. Most other irregularities can be overcome by competent architectural-
engineering and skilled craftsmanship services and the use of high-quality structural system 
materials. It is also possible to design structures with such irregularities, especially in low-
grade earthquake zones and solid grounds. But all the construction in usually newly 
developed and developing countries and in particular in Turkey's general conditions and 
market conditions, it is difficult to say that you have these qualities. Therefore, the 
irregularities examined in this study should be subject to auditable sanctions and obligations 
and legal regulations. In the legislation, the construction of such buildings can be attributed to 
the conditions  more competent engineering-architectural services, the use of higher quality 
carrier materials, or to be low-grade earthquake zones and solid grounds. 
 
Within the scope of this study, 343 buildings in the area between the rail system route and the 
coastal road in Mimar Sinan and Türkiş locality in Atakum District of Samsun Province were 
examined and it was determined which design-implementation irregularities each building 
had. This study is based on the visual inspection of buildings in a wide area in 2013.  It is a 
part of the effort to organize these studies and bring them to the literature. Similar studies in 
the same field are planned to be carried out in 2023 and every 10-year periods thereafter. 
Thus, changes in architectural design preferences, tendency to create unwanted irregularities 
in buildings and application errors can will be observed according to the years. For this 
purpose, the buildings examined within the scope of this study were classified according to 
their age and visually inspected. Thus, the rate of irregularities in the buildings were 
determined according to the age of the buildings. In addition to architectural design 
irregularities, the most common and important errors related to concrete and reinforcement 
were summarized with 4 items and the rate of these errors in buildings was shown. 
 
With all these, it should not be forgotten that the study is based only on visual inspection 
determinations.It does not indicate that the buildings with faults are not resistant to 
earthquakes.It has been tried to determine to what extent the tendency to create undesirable 
irregularities and construction defects are common in the construction sector. 
 
Keywords: Earthquake, Earthquake resistant building design, unwanted irregularities, 
architectural design, Reinforced concrete building 
 
 
1. Giriş 
Bu çalışma için incelenen bölgedeki binalarda hangi mimari düzensizliğin ne oranda ağırlıklı 
olarak tercih edildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece piyasa koşullarında mimari 
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tercihlerin depreme dayanıklı tasarım açısından  ne yönde olduğuna dair eğilimler 
belirlenmiştir. Bu düzensizlikler, geniş bir literatür taraması yapılarak çıkarılmış, beton ve 
donatılarla ilgili en önemli sorunlar da bu listeye eklenmiş ve şu şekilde numaralandırılmıştır:  
 
1- Kolon-perde rijitliklerinin planda  x ve y yönünde düzgün dağıtılmaması  2- Süreksiz  kiriş-  
kolon- perde  yapılması   3- Asma  kat    4- Yüksek  giriş  5- Yumuşak kat etkisi 6- Kısa kolon 
davranışı 7- Zayıf kolon kuvvetli kiriş etkisi 8- Asimetrik yapı tasarımı   9-  Bitişik nizamda 
kat düzeyi ve kot farkı   10-  Çıkmalı  yapıda  köşe kolon 11- Yatayda-düşeyde  girintili ve 
çıkıntılı yapılar 12- Kot farkı olan arazide temel kot  farkı 13- Rijit merdiven 14- Saplama 
kiriş- saplamanın saplaması 15- Yan kirişsiz balkon döşeme ve saçaklar 16- Çıkmalarda 
çerçeve dışına örülen dış bölme duvarları 17- Yüksek kalkan duvarlar -yüksek bacalar 18- 
Bölme duvar yanlışlıkları 19- Cephe boşlukları 20- Donatı detaylandırma yanlışlıkları 21- 
Beton kalitesizliği yerleşim sorunları 22- Beton çatlakları 23- Paspayı hataları 24- Rijit 
düzensizlikler 
 
Düzensizliklerin tercih edilme nedenleri ve yetkin mimarlık- mühendislik ve kalifiye işçilik 
hizmeti olmadan hayata geçirilmesi durumunda ne tür hasarlar olabileceği kısaca 
özetlenmiştir. Söz konusu düzensizlikler ile ilgili saha incelemelerinden derlenen örnek 
fotoğraflar sunulmuştur. Düşük dereceli deprem bölgelerinde ve sağlam zeminlerde 
gerçekleştirilmiş uygulamalarda hasar ihtimali düşük olmakla birlikte, yüksek dereceli 
deprem bölgelerinde ve nispeten zayıf zeminlerde mimari tasarımda düzensizlik yönünde 
yapılan uygulamalar, deprem sonrası hasarları büyütebilmektedir. Depremler sonrası yapılan 
bina hasar incelemelerinde bu durumlar ile ilgili sayısız vaka kaydedilmiştir. Bu yüzden 
tasarımda bu tarz yaklaşımlardan kaçınmak ya da mühendislik ve uygulama kalitesini yüksek 
tutmak şarttır. Saha incelemesi Samsun ili Atakum İlçesi ile sınırlı olmakla birlikte, tüm 
dünya çapında Literatürde bulunan deprem sonrası inceleme çalışmalarından görüleceği üzere 
elde edilen bulgular hemen hemen tüm yeni gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yapılaşmalarını 
kapsar niteliktedir. 
 
2. Mimari düzensizlik ve beton- donatı sorunlarının özetlenmesi: 
 
Depreme dayanıklı yapı, mimari tasarım aşamasında istenmeyen düzensizliklerden elden 
geldiğince kaçınmakla başlar. Bu düzensizlikler kısaca şöyle özetlenebilir  (Topçu, 2019a,b): 
 
1-) Kolon  ve perdelerin kalın kenarlarının planda aynı hep aynı yöne bakmaları yanlıştır. 
Yatay yüklerin x ve y yönünde dengeli rijitlikler ile karşılanabilmesi için, düşey taşıyıcıların 
kesit kalın kenarları x ve y yönünde eşit dağıtılmalıdır. Planda düzgün yerleştirilmiş kolonlar 
ile taşıyıcı sistem tasarımı yapılmalıdır. Aynı şekilde perdelerin yerleştirilmesinde dikkat 
edilmesi gerekli husus, sistem geometrik merkei ile rijitlik merkezini çakıştıracak şekilde 
akslara oturtulmuş olarak dağıtılmalarıdır (TBDY, 2018). 
 
2-) Yapı yüksekliğince sürekli kolonlar ve sürekli olmayan kolonlar yapılabilmektedir. Tüm 
kolon ve özellikle perdelerin temelden çatıya kadar sürekli aynı kesit ebatları ile devam 
etmesi gerekir. Aynı durum kirişlerin yataydaki aks boyunca süreklilikleri için de geçerlidir. 
Sürekli kiriş sistemi aynı yükseklik ve genişlikte kirişler ile gerçekleştirilmelidir (Mertol ve 
Mertol, 2002). 
 
3-) Bina giriş katları yüksek yapılarak giriş kat yüksekliğinin yaklaşık 3’de 2’sinden ek bir 
döşeme atılıp asma kat yapılabilmektedir. Bu ek asma kat döşemesi de normal kat döşemesi 
alanının yaklaşık 3’de 2’si olarak yapılır.  Bu durum deprem yatay yüklerini depreme paralel 
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doğrultuları çok uzun olduğu için rijit bir diyafram gibi karşılayıp düşey taşıyıcılara ileten 
döşemelerde düzensizlik, zemin kat düşey taşıyıcılarında büyük ve dengesiz zorlanmalar 
oluşturur  (Sucuoğlu vd, 2000). 
 
4-) Zemin kat yüksekliklerinin ve dolayısıyla düşey taşıyıcı boylarının diğer katlara oranla 
daha uzun, ama kesitlerinin tüm katlarda aynı olması, zemin kat düşey taşıyıcılarını 
narinleştirecek, bu da özellikle yatay yükler altında fazla eğilmelerine ve düşey yükler altında 
nispeten daha çok burkularak 2. mertebe momentlerini artırmalarına neden olacaktır  (Koç, 
2012a). 
 
5-) Üst katlardaki kolon ve kirişlerin arasını dolduran dolguların binanın statik hesaplarında 
dolgu duvar olarak hesaplanmasına karşın yapıya verdiği rijitliğin dikkate alınmaması, 
yumuşak kat oluşumuna sebep olmaktadır. Yumuşak kat davranışının yapıda verdiği hasarlar 
çok yaygın olduğundan ya oluşmalarına müsaade edilmemeli ya da ek güçlendirme önlemleri 
ile ancak yapılabilmelidirler (Çiftçi, 1999). 
 
6-)  Kısa kolon davranışı kısaca, kolonun kesme kırılması yapması ile tanımlanabilir. Kolona 
bağlanan kat kirişlerinin derin olması, kolonda guse yapılması, pencere üstü hatılları, bant 
pencereler veya taşıyıcı olmayan dolgu duvarları, kolon boyunun kısalmasına neden olabilir. 
Yarım dolgu duvarlı yapı bölümleri, kısa kolon davranışı oluşturmaktadır. Deprem sonrası 
yapılan incelemelerde kesme kırılmasına uğramış kısa kolonlarda H/d oranının 0,5-0,75 
olduğu gözlenmiştir. H/d oranın 1.0’ dan  büyük olduğu durumlarda ise yatay kuvvetlerden 
dolayı kırılmanın, eğilmeden dolayı (çekme yada basınç kırılması) olduğu gözlenmiştir. 
Kolonlarda çeşitli etkiler nedeniyle kolon boyunun kısalması ihtimali karşısında önlemler 
alınmalı ya da proje ve hesaplara bu durum yansıtılmalıdır (Koç, 2016a). 
 
7-) Bina hacmini ayakta tutan asıl unsurlar düşey taşıyıcılardır.  Yatay taşıyıcı olan döşeme ve 
kirişler, düşey yükler altında eğilme elemanı olarak çalışır. Eğilme davranışı sünek bir 
davranıştır. Düşey elemanlar ise gevrek göçme oluşturabilecek basınç zorlanmasına 
maruzdur. Ayrıca yatay yükler altında döşemeler ve kirişler çok daha rijit davranırken, kolon 
ve perdeler çok daha kritik konumdadır. Bu nedenle her zaman için düşey taşıyıcıların 
geometrik kesit olarak yatay taşıyıcılardan daha güçlü yapılması gerekir  (Konak, 2002). 
 
8-) Tasarımın eldeki şartlara uydurulması sonucu yapı simetrik olmaz. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan asimetrik yapıda kolon /perde kesitlerinin çokgen olması ve planda düzensiz 
olması, burulma tehlikesinin ortaya çıkması, yatay yükler kolonlar arasında düzenli 
aktarılamayacağından dolayı kuvvetlerin yapı içinde yön değiştirmesi vb. gibi sebepler ortaya 
çıkar  (Çamlıbel, 1994). 
 
9-) Bitişik nizam ve dilatasyon derzleri ile ayrılmamış binalarda yanal yüklerin etkisiyle 
çarpışmalar meydana gelir. Bu olumsuz çarpışma hasarlarına meydan vermemek için deprem 
yönetmeliğinde verilen dilatasyon derz aralıklarının bırakılması gerekir. Buna ek olarak 
bitişik izamdaki yapıların döşeme düzeyleri arasında kot farkı bulunmamalıdır. Kot farkı 
bulunması durumunda bir yapının döşemesi diğerinin kolon gövde seviyesine denk gelecek ve 
deprem esnasında çekiçleme denen etki ile daha rijit olan döşemeler kolonlara çarparak 
kolonlarda büyük hasarların oluşmasına sebep olacaklardır (Albay, 1994). 
 
10-)  Konsol sistemi her yükleme için kritik bir davranış sergiler. Özellikle yapılması yasak 
olduğu halde, konsol ucunda uç kolon ya da uç kiriş varsa,  konsol ve konsolu taşıyan zemin 
kat kolonunda zorlanmalar artacaktır (Koç, 2016b). 
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11-) Deprem enerjisi, özellikle çıkıntılarda ve boşluklarda yoğunlaşır. Bu nedenle planda ya 
da cephede girinti çıkıntı ve boşluk hacimleri oluşturan mimari tasarımlardan kaçınmak 
yerinde olur  (Ersoy, 1999). 
 
12-) Kademeli ve hemzemin olmayan temellerden kaçınarak, zemin eğimli olsa bile, gerekli 
kazı- hafriyat çalışmaları hemzemin temel inşa etmek lazımdır (Akıncıtürk, 2003). 
 
13-) Yapıların bir deprem veya başka bir olağanüstü durumda hızla boşaltılması için deprem 
sonrası merdivenlerin yıkılmamış olması önemlidir. Diyagonal gibi çalışan merdiven 
elemanlarına çekme kuvvetleri gelir ve bunlar büyük hasar yapabilir. Bir deprem anında 
süratle ve güvenle binanın boşaltılması için merdivenlerin bir ucundan çerçevelere ankastre, 
diğer uçlarından kayıcı mesnetli olması uygun çözüm olabilir. Diğer bir çözüm ise, 
merdivenlerin yapıda derzler ile ayrılmış bloklar olarak yapılmasıdır. Ayrı bloklar olarak 
yapılmaları halinde derzlerin yeterli miktarda olması yanında, önemi nedeniyle merdiven 
bloğunun ana yapının dayanabileceğinden daha büyük bir yatay kuvvete dayanabilecek 
şekilde hesaplanması ile ana yol hasar görse bile merdivenlerin hasar görmemesi sağlanmış 
olur (Nurloğlu, 2009). 
 
14-) Saplama kiriş, lokalize olmuş yükleri ana kirişe noktasal yük gibi yükleyerek ana kirişin 
aşırı zorlanmasına neden olacaktır. Özellikle kendisi zaten saplama olan bir kirişe de tekrar 
başka bir yönden gelen saplama kirişler, kritik davranışı artırmaktadır  (Seven ve Keleşoğlu, 
2018). 
 
15-) Konsol çalışma sistemine sahip balkon ve çıkmalar, konsol yan kirişler ile 
desteklenmelidirler. Özellikle uzun ve/ veya geniş konsol döşemeler mutlaka konsol destek 
kirişlerine oturtulmalıdır (Deprem Mimarlığı, 2001). 
 
16-) Bina çıkmalarına örülen tam duvarlar, kiriş ve kolonlardan oluşan bir çerçeve ile 
sınırlandırılıp desteklenmedikleri için, zayıf ve çabuk hasar görmeye müsait bina 
bölümleridir.  Çerçeve aralıklarında bulunmayan ve diğer döşeme üstüne oturan bölme 
duvarların depremde devrilerek can kaybına yol açması olasılığı vardır. Özellikle tavana 
kadar ulaşamayan bu cins bölme duvarlar, ters bir sarkaç gibi davranıp kolayca devrilebilirler. 
Betonarme çerçeve içindeki duvarlar ise kolon ve kirişlerle aralarında oluşacak sürtünme ile 
daha güç yıkılırlar. Ancak, çerçevelerin hareketinden çatlayıp yıkılmaları söz konusu olsa bile 
bu durum çok daha yüksek şiddetle gerçekleşecektir. Bölme duvarlar ile kirişler, aralarında 2 
m ile konacak ahşap kamalar ile sıkıştırılmalıdır  (Tasarım, 2004). 
 
17-) Teraslarda yapılan parapetler, balkon parapetleri, çatı kalkan duvarları, depremde 
devrilmeye hazır yapı elemanlarıdır. Parapet ve kalkan duvarlarının yığma tuğla, briket gibi 
malzemelerle yapılması sakıncalı olup şiddetli depremlerde can ve mal kaybına sebep olurlar. 
Parapet ve kalkan duvarlarının ankastre plak gibi betonarme olarak yapılması gerekir. 
Yapıların teraslarında yapılan parapet duvarlarının belli bir yüksekliği aşmaları halinde, 
üzerlerinden betonarme hatıllar ile bağlanmamışlar ise depremlerde devrilmeleri 
beklenmelidir. Böyle duvarların yıkılması çevredeki kişiler ve eşyalar için tehlike 
oluşturacaktır. Yüksek duvarların stabilitesi zayıf olduğundan, duvarların 3 metreden yüksek 
yapılması halinde duvar üstü hatılına ek olarak ara hatıl yapılması da gerekmektedir  
(Bayülke, 1989). 
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18-) Yarım ya da eksik örülmüş bölme duvarlar hem temasta oldukları kolonlar hem de 
kendileri için çabuk hasar geliştirici mekanizmalardır. Sağ ve sol yanları ve/ veya üst 
kısımları boş bırakılmış ya da bant pencere- camekan gibi az rijit elemanlar ile sınırlandırılmış 
duvarların düzlem içinde sağa sola hareketi ve ya düzlem dışına devrilmeleri muhtemeldir 
(Darılmaz, 1999). 
 
19-) Yapıda oluşturulmuş cephe boşlukları, eğer yapı temelden çatıya ayrılmış derzli bloklar 
halinde yapılmamış ise, köşe yapan yerlerde birikecek olan deprem enerjisi nedeniyle, binada 
fazladan ve gereksiz yere zorlanmaya maruz kalan bölümler meydana getirir  (Balyemez, 
2005). 
 
20-) Donatı düzenleme taşıyıcı yapı tasarımının çok önemli bir aşamasıdır. Öyle ki, eğer 
donatı düzenleme gerektiği gibi yapılmazsa, en sağlıklı hesap sonuçları bile anlamını ve 
etkinliğini tümüyle yitirebilir. Ya da donatı düzenlemenin bilinçli biçimde gerçekleştiği 
durumlarda bazı hesap yanlışlıkları sorun olmaktan çıkabilir. Donatı düzenleme yanlışlıkları, 
Türkiye'de büyük deprem hasarına yol açan mühendislik kusurları arasında önemli yer 
tutmaktadır. Sağlıklı bir donatı düzenlenmesi için, sağlam bir betonarme eleman ve yapı 
davranışı bilgisi ile birlikte yeterli bir deprem davranışı bilgisi vazgeçilmez bir önkoşuldur. 
Donatı detaylandırmanın sünekliğin sağlanmasında ya da artırılmasındaki asıl önemli katkısı, 
donatının sargılama donatısı olarak işlev yaptığı durumlarda ortaya çıkar (Bayülke, 1998). 
 
21-) Beton kalitesiliği ve yerleşim sorunları betonun düşük dayanım ve dayanıklılıkta 
olmasına, dolayısıyla heterojenliğinin artmasına ve bina taşıyıcı sisteminin tasarlanan güçte 
olmamasına neden olur (Yüksel, 2008). 
 
22-) Betonda oluşmuş- oluşabilecek mikro düzeyi aşan çatlaklar, çatlak iki kenarındaki 
betonun irtibatını kestiği, çatlağa sızabilecek dış etkiler ile beton dayanıklılık ve dayanımını 
düşüreceği için önemli kusur ve hasarlardandır (Düzgün, 2002). 
 
23-) Paspayı hataları, hem çekirdek betonun korunmasını engelleyip beton korozyonuna, hem 
de donatı muhafazasını azaltıp donatı paslanmasına neden olacağından, önemli olumsuz 
sonuçlar doğurabilecek  kusurlardandır (Hünük, 2006). 
 
24-) Yapı rijitlik merkezi ile kütle merkezi arasındaki mesafe fazla olmamalı hatta mümkün 
mertebe çakıştırılmalıdır. Rijitlik ve kütle merkezleri aralarındaki mesafeye dair sınır koşullar 
deprem yönetmeliğinde mevcuttur. Bu mesafe ne kadar fazla olursa yapıya o kadar fazla 
burulma momentleri etki eder. Bu sebeple yatayda ve düşeyde rijitlik düzensizlikleri 
oluşturabilecek durumlardan kaçınmak gerekir (Atındal ve Konak, 2002). 
 
3. Araştırma Yapılan Bölge ve Örnek Fotoğraflar: 
 
Samsun ili Atakum ilçesi sınırları içinde, Mimar Sinan ve Türkiş semtleri ile, raylı sistem 
güzergahı ile sahil yolu sınırları arasında kalan bölgede (Şekil 1) 343 adet bina, gözle 
muayene yöntemiyle incelenmiştir. İstenmeyen düzensizliklere sahip olan binalar ve hangi 
düzensizliklere sahip oldukları çıkarılmıştır. Binalardaki olası tasarım uygulama hataları 
örnekleri Şekil 2 ila 7’ de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Araştırma yapılan bölge 
 

   
 

    
 
Şekil 2.  Asma kat,  Yüksek giriş,  Yumuşak kat örnekleri 
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Şekil 3. Kısa kolon,  Zayıf kolon - kuvvetli kiriş, Asimetrik yapı tasarımı, Bitişik nizamda kat 
düzeyi kot farkı örnekleri 
 

   
 

   
 
Şekil 4. Yatayda düşeyde girintili çıkıntılı yapılar, Saplama kiriş, Yan kirişsiz balkon 
döşemesi, Cephe boşlukları örnekleri 
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Şekil 5. Çıkmalarda çerçeve dışına örülen dış cephe duvar, rijit merdiven, kot farklı arazide 
temel kot farkı, süreksiz kiriş- kolon- perde örnekleri 
 

   
 

   
 
Şekil 6. Beton kalitesizliği ve yerleşim sorunları, Betonda çatlaklar , Paspayı hataları, Rijit 
düzensizlikler örnekleri 
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Şekil 7. Çıkmalı yapıda köşe kolon veya uç kiriş, yüksek kalkan duvar veya baca, donatı 
detaylandırma yanlışları, bölme duvar yanlışlıkları, rijit merdivenin kısa kolon oluşturması, 
asma katlı yüksek giriş örnekleri  
 
4. Araştırma Sonuçları: 
 
İstenmeyen düzensizlikler ve her birine verilen numaralandırmalar giriş bölümünde verildiği 
gibidir. Şekil 8’ de toplamda her bir düzensizliğin kaç binada görüldüğü sayı ve yüzde olarak 
sunulmuştur. Şekil 9’da ise bina yaşlarına göre dağılımlar gösterilmiştir. Çoğu binada aynı 
anda birden çok düzensizlik vardır. En çok görülen düzensizlikler, yüksek giriş ve yumuşak 
kat etkisi ile yüksek kalkan duvar ve yüksek bacalardır. Zaten Yüksek giriş olan yapılarda en 
azından cephe duvarları kaldırılıp camekanlar tertip edildiğinden yumuşak kat  etkisi de 
görülmektedir. Bir kısmında aynı zamanda asma kat ve üst katında kat çıkması da 
yapılmaktadır (Koç, 2012b). Bu nedenle bu ilk 3 düzensizliği çıkmalı yapıda köşe kolon ve uç 
kirişi, yan kirişsiz balkon, döşeme ve saçaklar, çıkmalarda çerçeve dışına örülen dış bölme 
duvarları düzensizlikleri izlemektedir. Düzensizlik dağılımlarının ağırlıkları, bina yaşlarına 
göre çok değişmemekte, genelde aynı mimari tasarım tercihleri, hem hemen tüm yıllarda 
devam etmiş görünmektedir. 
 

  
 
Şekil 8. Düzensizlik sayı ve yüzdeleri 
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Şekil 9. 0-5; 6-10 ve 11-20 yaş aralığındaki binalarda düzensizlik dağılımları 
 
4. Sonuç ve Öneriler: 
 
Depreme dayanıklı yapı tasarımı için istenmeyen düzensizliklerden kaçınmak önemli olmakla 
birlikte, düşük deprem dercesine ve sağlam zeminlere sahip bölgelerde ya da yetkin 
mühendislik mimarlık hizmetleri ile kalifiye işçilik ve kaliteli taşıyıcı sistem malzemesi 
kullanılması durumlarda bu tür mimari tasarımlar sorun olmamaktadır. O yüzden inşaat 
mevzuatlarında çoğu yasaklanmış değil, tavsiye edilmeyen ve dikkatli hesap ve 
uygulamasının yapılmasının istendiği düzenliklerdir. Ayrıca bu çalışma, genel mimari eğilim 
ve tercihleri kategorize etmek amacıyla yapılmış, sadece gözle incelemeye yönelik bir 
çalışmadır. Dolayısıyla düzensizlikleri tespit edilen binaların depreme dayanıksız olduğunu 
iddia etmek imkansızdır. Ancak piyasa koşullarında bu yapıların özellikle eski yapıların ne 
derece yetkin mühendislik ve uygulama hizmeti aldığının da bilinmesi ve denetlenmesi şarttır. 
Ülkemizde hayata geçirilen yapı denetim mevzuatı bu açıdan değerli bir gelişme olmakla 
birlikte mevzuat ve uygulama olarak daha da iyi hale getirilmesinde fayda vardır. Ayrıca yapı 
denetim mevzuatından önce yapılmış yapıların kontrol edilmesi de gereklidir. Zira bu 
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çalışmada da ortaya konduğu üzere, istenmeyen düzensizlikler bina tipi yapılarda oldukça 
yaygın olarak tercih edilmiştir. 
 
İncelenen binalarda gözlenen tercih ediliş sıralamasına göre, bu çalışmadan elde edilen veriler 
ile, oranları en yüksek olan istenmeyen düzensizlikler, çalışma başında verilen düzensizlik 
numaralandırmalarını bozmadan  en fazla olandan en az olana doğru şu şekilde sıralanabilir: 
 
4-) Yüksek giriş (%11), 5-) Yumuşak kat etkisi (%11), 17-) Yüksek kalkan duvar- yüksek 
bacalar (%11), 10-) Çıkmalı yapıda köşe kolon veya uç kiriş (%10), 16-) Çıkmalarda çerçeve 
dışına örülen dış bölme duvaarlar (%10), 15-) Yan kirişsiz balkon, döşeme ve saçaklar (%9), 
2-) Süreksiz kiriş, kolon, perde (%7), 24-) Rijit düzensizlikler (%7), 6-) Kısa kolon etkisi 
(%6) 
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Özet  
 
Hafif çelik eleman ve taşıyıcı sistemleri, klasik çelik profil ve yapılarından farklıdır. 
Malzemelerinde çelik alaşımının ve birleşimlerinde blon, perçin, kaynak gibi birleşim 
araçlarının kullanılımının ortak olması, sistem, davranış ve hesaplamaların aynı olduğu 
yanılgısı oluşturabilmektedir. Oysa hafif çelik malzemesi, klasik çeliğe göre, soğukta şekil 
vermeye elverişli daha yumuşak, dolayısıyla karbon oranı daha düşük ve daha az 
mukavemetli çelik alaşımlarından oluşturulmak durumundadır. Ayrıca profil ve levhalarının 
kalınlıkları normal çelik yapı elemanlarına göre çok daha incedir. Bu iki nedenden dolayı 
yüklere karşı dayanımları ve dış ortama karşı dayanıklıkları normal çelikten daha düşüktür. 
Genelde Dünyada özelde Türkiye’de, en yaygın olarak kullanılan taşıyıcı sistem yapı 
malzemesi betonarmedir. Yeni gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Çelik yapı kavramı, 
büyük oranda sadece geniş açıklıkları geçmek amacıyla zorunlu olarak kullanılmasından 
dolayı çatı sistemleri ile sınırlı kalmaktadır. Bunların doğal sonucu olarak klasik çelik hesap 
ve uygulamaları bile yeterli seviyede yetkin ve yaygın değil iken, hafif çelik için durum daha 
da sınırlıdır. Bu konudaki eksikleri bir nebze giderebilmek amacıyla bu çalışmada, geniş bir 
literatür taraması ile hafif çelik yapı sistemlerinin eleman biçim ve özellikleri ile, çelik ve 
hafif çelik sistemlerin de dahil olduğu takma çıkarma yapılar için çok önemli bir görevi yerine 
getiren birleşim araç ve elemanları ele alınmıştır. 
 
Betonarme yapılar, monolitik ve bir döküm özelliği nedeniyle önemli hatalar yapılmadığı 
taktirde taşıyıcı elemanların birbiri ile yardımlaşması ve yükler altındaki davranışı, sisteme 
gelen zorlamaları, oluşturulma tarzları gereği tölere edebilecek yapıdadır. Çelik ve özellikle 
hafif çelik sistemler ise, eleman detay ve birleşimlerinin büyük önem taşıdığı, yetkin 
mühendislik, kalifiye işçilik ve kaliteli malzeme kullanımının kritik önem gösterdiği taşıyıcı 
sistemlerdir. Bununla birlikte taşıyıcı sistem türü olarak çerçeve ya da kafes tarzında, çubuk 
elemanlar ile oluşturulmuş klasik karkas- iskelet sisteme sahip olan çelik yapılar ile, aslında 
çubuk elemanlardan çok, çubuk sistemlerin diyagonal ve kaplamalarla birlikte hareket ettiği 
ve bir çok dikme ve kirişten müteşekkil panelleri ile yığma sistem davranışına yakın olan 
hafif çelik yapılar, yapı mekaniği açısından da birbirinden faklıdır. Hafif çelik taşıyıcı 
sistemler, daha çok geliştirilmiş ahşap panel sistemler ile benzerlik gösterir. 
  
Anahtar kelimeler: Hafif çelik yapılar, çelik malzemesi, birleşim araçları, yapı mühendisliği 
 
Abstract 
 
Light steel element and carrier systems are different from conventional steel profiles and 
structures. Materials of both structural steel and light steel elements are formed from steel 
alloys. Connection tools such as bolts, rivets and welding are used in element connections. All 
these common features, system, behavior and calculations can make the mistake of being the 
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same.However, the light steel material has to be formed from steel alloys that are softer than 
conventional steel, which are suitable for cold forming, so they have a lower carbon ratio and 
have less strength. In addition, the thickness of the profiles and plates is much thinner than 
normal steel construction elements. For these two reasons, their resistance to loads and 
resistance to external environment are lower than normal steel. Overall in the world and 
Turkey, the most widely used carrier system building material is reinforced concrete. In newly 
developed and developing countries, the concept of steel structure is mostly limited to roof 
systems because it is used only to pass wide openings. As a natural consequence of these, 
while even classical steel calculations and applications are not sufficiently competent and 
common, the situation for light steel is even more limited. In this study, in order to eliminate 
the deficiencies in this matter to some extent, the element form and properties of light steel 
construction systems were examined with a wide literature review. Combination vehicles and 
components, which perform a very important task for insertable structures, including steel and 
light steel systems, are discussed. 
 
Reinforced concrete structures have a monolithic character. The carrier elements cooperate 
with each other and their behavior under loads is positive. It is in a structure that can tolerate 
the forces coming to the system unless important mistakes are made. Steel and especially light 
steel systems are carrier systems where element details and combinations are of great 
importance, competent engineering, qualified workmanship and the use of quality materials 
are critical. However, steel structures and light steel structures are different from each other in 
terms of structural mechanics. Steel structures have a classic carcass-skeleton system formed 
with rod elements in the form of frame or cage as a type of carrier system. Light steel 
structures, on the other hand, are close to the masonry system behavior, with panels consisting 
of many posts and beams, where the bar systems move together with the diagonals and 
coatings, rather than the bar elements. Light steel carrier systems are more similar to 
improved wooden panel systems. 
 
Keywords: Light steel structures, steel material, jointing tools, structural engineering 
 
 
1. Giriş 

Hafif çelik isimlendirmesindeki “hafif” ifadesi, yapı sisteminin taşıyıcılarını oluşturmasına 
rağmen eleman kesitlerinin ince olması nedeniyle kullanılmaya başlanmıştır. Hafif çelik 
yapılar, profilleri ve kesit yapıları, şekil, büyüklük ve üretim teknolojileri açısından çelik 
iskelet yapılardan faklı olan yapılardır. Hafifçelik elemanlar soğukta işlem görmüş çelik sac 
plakalardan imal edilir. Klasik çelik elemanlar ise kristalleşme sıcaklığı üzerinde ergitilen 
çeliğin sıcakta haddelenmesi ile oluşturulur. Klasik çelikte, hafif çeliğin soğukta bükülmesi 
sırasında elemanda oluşabilecek gerilme yığılmaları meydana gelmezz. Hafif çelikte bunların 
kılcal çatlaklara yol açmaması için malzemenin düktül ve yumuşak olması gerekir. Zira 
eleman köşelerinin yuvarlatılması, elemana profil şekli verilme işlemleri vb işler sert çelik 
mlzemesi üzerinde hem oldukça zor yapılabilecek hem de malzeme kılcal zararlar görecektir. 
Klasik çeliğin karkası, hafif çeliğe göre kalın ve ağır olan klasik çelik profillerin kolon ve 
kiriş olarak birleştirilmeleriyle yapılır. Yatay- düşey yükleri taşıyacak oln, bu karkas 
sistemdir. Hafif çelik taşıyıcı sistemlerine ise, duvar ve döşeme kaplamaları da hatırı sayılır 
bir pay ile derstek olarak taşıyıcı sistemin parçaları şeklinde çalışır (Tatar ve Işık, 2002). 
Klasik çelik ve hafif çelik profilleri arasındaki farklar Şekil 1.‘ de görülmektedir. 
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Şekil 1. Hafif çelik ve klasik çelik elemanlarının karşılaştırılması (American Iron and Steel 
Institute, 1997) 

 

Hafif çelik, soğukta biçimlendirilmiş bükme çeliktir. Sac levhalardan, oda sıcaklığında 
yapılan kıvırma yöntemiyle (soğukta şelillendirme) değişik biçimlerde profil ve plaklar 
oluşturulmasıyla yapılır. Kıvrılarak değişik formlar verilmesi, ince sac levhanın düşük 
rijitliğini, elemanı dalga biçimlerine sokarak yükseltmek amacı taşır (American Iron and Steel 
Institute, 1962). Hafif çelik elemanların oluşturulduğu yumuşak çelikten imal sac levhaların 
kalınlıkları 0,5 – 2 mm arasındadır. Saclar soğuk işlemlere tabi tutularak U, C, Σ gibi kesit 
şekillerine sahip profiller oluşturulur. Çok çeşitli kesitler elde edip kullanmak mümkündür. 
Soğukta çekme yöntemine haddeden geçirme denir ve 0,5 ila 0,8 mm kalınlıklar arsı bir 
kalınlığa sahip saclardan kesilen şeritlerin silindirlenmesiyle yapılır. Sac levhaya şekil verme 
işlemleri, daha kalın olanların giyotinle katlanarak kıvrılmasıyla gerçekleştirilebileceği gibi, 
genel olarak tüm kalınlıktaki sacların presler ile bükülerek profillendirilmesiyle de 
gerçekleştirilebilir. Yani kullanılan makineler, kıvırma, pres, slindirleme makineleri olarak 
sınıflandırılabilir (Işık vd, 1995; Ekici ve Eşsiz, 2005) (Şekil 2.) 
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Şekil 2. Büküme- katlamayla, baskılamayla ve hat boyunca silindirlerle çekmeyle ince çelik 
levhaya (sac) soğukta biçim verme işlemleri (Stahl İnformations Zentrum, 2002a, b) 
2. Hafif çeliklerin elde edilmesi ve özellikleri 
 

Şekil verme işlemlerinde genelde taşıyıcı sistemlerin ana elemanları için sürekli yöntemler ve 
basit, kısa birleştirme ve destek parçaları için ise presleme metodları kullanılır. Sürekli şekil 
verme yöntemleri, pencere ve kapı kasaları, borular, tarımsal malzemeler, kamyon, yolcu 
treni, yük vagonu, ev eşyaları ve benzeri ürünlerde de kullanılır (Davies, 2000). Roll forming 
denilen makinelerde, kesit biçimi karmaşıklaştıkça sayısı artan pas ya da istasyon denilen 
duraklama noktaları arasındaki süreçlerinden geçirilen sac şeritler, sonunda tasarlanan profil 
biçimine kavuşturulmuş olur. Bu yöntemin üretim hızı yüksek olup, galvanizli ve boyalı 
şeritlerin hasar verilmeden şekillendirilmelerini de sağlar. Pres yönteminde ise genelde en çok 
3,5m uzunluktaa profiller oluşturulabilir.Kesit biçimini oluşturan köşeler, roll forming de 
istasyon noktalarına denk gelirken, bu yöntemde de presleme noktalarına denk getirilir 
(Uzgider, 1989) (Şekil 3). 

Alman DAST ve EUROCODE 3 standarlarına göre, taşıyıcı elemanlarda kullanılacak hafif 
çelik sac kalınlıkları 1- 2,5 mm arsında olmalıdır.Genel profil yükseklikleri 100-275 mm, 
başlık genişlikleri 50- 80 mm, konut gibi büyük sabit ve hareketli yüklere maruz kalmayan 
yapılar için optimum açıklık ve yüksekliğe bağlı olarak, dikme uzunlukları 250- 350 cm., kiriş 
uzunlukları 200- 650 cm aralıklarında olabilir (Ekici ve eşsiz, 2005). Tek profilin yetmediği 
durumlarda birleşik kesitler oluşturulabilir. Profillere çeşitli kesit biçimleri verilerek, formun 
özelliği sayesinde o kalınlıktaki levhaya oranla daha büyük yük taşıma kapasitesine 
ulaşılabilir. Çeşitli kesit şekillleri Şekil 4.‘ de görülmektedir. 
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Şekil 3. Üretim bandında silindirlerle şekil verme (Roll- Former) (Stahl İnformations 
Zentrum, 2002b; Uygar ve Özgen, 2006; Karabulut ve Soyöz, 2016; Dubina, 2012) Bükerek 
soğukta biçimleme (tucsa.org) ve galvanizleme (armoursteel.ca; samco-machinery.com) 
örnekleri 

Soğuk şekillendirilmiş profiller, bina yapımından başka, bir çok farklı endüstrilerde de 
kullanılır. Genelde kullanılan standart kesitler Şekil 5.‘ de verilmiştir. Bu profillerin çeşitli 
standartlarca genel olarak kabul edilmiş boyutları yaklaşık olarak şöyle özetlenebilir: L, U, C, 
Omega, Yanaklı Z ve Kesik Dikdörtgen profiller en az 1,5 mm kalınlığında olmalı iken, Z 
profilleri en az 2, Kesik silindir profiller de en az 0,8 mm olmalıdır. Profillerin minimum kesit 
yükseklikleri 15 ila 30 mm arasında değişirken, minimum flanş genişlikleri de 15 ila 50 mm 
arasında değişir. Kesit yükseklikleri en çok 80 ila 400 mm., flanş genişlikleri de en çok 100 
ila 225 mm arasında değişir (Doksatlı, 1999). Hafif çelikte en çok C profilleri kullanılır. C 
profili, Şekil 6’da gösterildiği üzre, başlıklar, genişliği 50- 300 mm arasında değişen bir 
gövde ve kenar kıvrımlardan oluşur (American Institute of Timber Construction,1966). Hafif 
çelik bina inşaatında en çok kullanılan profiller C, U ve Z profilleridir. Bu profiller çelik 
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karkas sistemin kiriş, dikme, mertek, alt ve üst başlık elemanlarını oluşturmak için kullanılır. 
Şekil 7.‘de örnek olarak, C ve U profillerinin kullanımı gösterilmiştir. 

Profillerden başka, çatı kaplamaları ve döşeme- duvar panelleri için kullanılan soğuk 
şekillendirilmiş sac levhalar, hem kaplama- örtü görevi görür, hem gerektiğinde beton 
dolgular için yüzey teşkil der hem de yükleri taşımada etkin olarak çalışır ya da destk elemanı 
olarak görev görür. Ssc panel levhların derinliği 35 ila 190 mm, kalınlıkları 0,5 ila 2 mm 
arasında değişir (Doksatlı, 1999). Profillerin ve levhaların yanında, birleşim ve destek 
elamnları olarak şerit, köşebent ve bağlantı parçaları da hafif çelikten üretilir (Şekil 8). 

 

Hafif çelik taşıyıcı elemanlarda orta aksı boyunca olması ve belirli ölçülere uyulması şartı ile 
gövde boşlukları açılabilir. Zira aks bölgesinde çekme ve basınç gerilmeleri düşük olup üst ve 
alt liflere doğru gidildikçe büyür. Döşeme, kiriş ve dikmelerdeki yapılabilecek boşluk biçim 
ve konumları Şekli 9.‘ da verilmiştir. Dikmelerde maksimum boşluk genişliği 1,5 mm.‘yi 
uzunluğu 4 mm.‘yi geçemez. Döşeme ve kirişlerde, elemanın ebatlarına göre, 
oluşturulabilecek boşlukların maksimum genişliği 2 mm. Ile 4,75 mm., uzunluğu ise 4 ila 6 
mm. aralığında değişebilir. Boşlukların birbiri ile olabilecek minimum mesafeleri yine eleman 
boyutlarına göre dikmelerde 7 ila 24, kiriş ve döşemelerde ise 16,5 ila 24 mm. Arasında 
değişir. Boşluğun profil kenarına olabilecek minimum uzaklığı, dikmelerde 10 mm.‘yi, 
döşeme ve kirişlerde ise eleman boyutlarına göre 3 ila 10 mm.‘yi geçmemelidir. Bu sınırların 
geçilmesi durumunda, Şekil 10.‘da görüldüğü üzere, masif çelik plakalar ile boşluk etrafına 
yama yapılmalıdır. Çelik yama, uygulandığı eleman ile en az eşit kalınlığa sahip bir levhadan 
yapılmalarak, elemana No.8 vidaları ile sabitlenmelidir (American Iron and Steel Institute, 
1997). 

 

Hafif çelik strüktüründe taşıyıcı elemanlarda taşıyıcılık güçlerinin azalmaması için kesme ve  
kertme, taşıyıcı eleman bütünlüğünün bozulmaması için de birleştirerek uzatma yapılmaz 
(Eren ve Işık, 2004; Scharff, 1996). Zorunlu durumlarda, Şekil 11.‘de görüldüğü üzere, 
birleştirme yöntemiyle uzatılacak elemanlar birbirleri içine yuvaları gelecek şekilde veya ek 
parçalar kullanılarak stabilleştirilir. Takviyelerde bir yüzeyde en az 4 vida kullanılır. 
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Şekil 4. Açık, kapalı ve birleşik hafif çelik profil kesitlerine örnekler (Tatar ve Işık, 2002; 
Stahl İnformations Zentrum, 2002a; American Iron and Steel Institute, 1997; Dubina, 2012; 
Yu and LaBoube, 2010; Brockenbrough and Merritt, 1999; su-kal.com) 

 

 
 

Şekil 5. Standart Profiller (Doksatlı, 1999) 
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Şekil 6. Kiriş, Dikme ve Merteklerde Kullanılan Hafif Çelik C Profil ile  Alt ve Üst 
Başlıklarda Kullanılan hafif çelik ray (U) profil (izoder.org; American Institute of Timber 
Construction,1966; NASFA, 2000) 
 

 
 

Şekil 7. U- C profillerinin montajı ile alçıpan ve taşyünü kullanımı (knauf.com) 
 

 

Şekil 8. Soğukta biçimlendirilmiş yamuk kesit levhalar, şerit, köşebent ve bağlantı parçaları 
(Stahl İnformations Zentrum, 2002a) 
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Şekil 9. Hafif çelik kiriş ve dikmelerde boşluk derinlik, aralık, boy ve genişlikleri (American 
Iron and Steel Institute, 1997; NASFA, 2000) 

 

    
Şekil 10. Hafif çelik kiriş ve dikme elemanlarında gövde boşluklarının masif çelik plaka ile 
güçlendirilmesi (American Iron and Steel Institute, 1997; NASFA, 2000) 

 

Şekil 11. Alt Ray Profilinin Uzatılması (Scharff, 1996), Taşıyıcı takviyesi (American Iron and 
Steel Institute, 1997) ve Dikme- zemin blonlu ankrajı (Salim at all 2003) 
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3. Birleşim Şekil, Parça ve Elemanları 

Klasik çelik yapılarda olduğu gibi hafif çelik profiller de direk kendi aralarında veya araya ve 
birleşim kısmının alt, üst, yan bölgelerine konumlandırılan yardımcı levha, şerit ve parçalarla 
bir araya getirilirler. Birleştirme parçaları köşebent, şerit, plaka, ray, askı vb elemanlardır 
(Allen, 1999) (Şekil 12). Hafif çelik çerçevelerde diyagonaller ile dikme veya kirişlerin 
birleşim noktalarında, bağlantı yüzeyini artırmak amacıyla çelik levhalar kullanılabilir. Bu 
levhalar, kullanılan profillerden ince olmayacak şekilde boyutlandırılırlar. Bağlantı 
noktalarının rijitliğini artırmak için kullanılan köşebentler, çelik levhalardan oluşturulurlar. 
Çelik şeritler ise, çaprazlamalar şeklinde veya dikmeler, kirişlemeler arasında kuşaklamalar 
şeklinde kullanılır. Trapez levhalar, profillerin aksine doğrusal değil yüzeysel elemanlardır. 
Profiller gibi çelik sac ve levhaların soğuk şekillendirilmesi ile oluşturulurlar. Ağırlıklı olarak 
döşeme kuruluşunda kullanılırlar. Profileri kendi aralarında ya da ek parçalar vasıtasıyla 
birleştirmek için birleşim elemanları kullanılır. Birleşim elemanları en çok vida veya perçin, 
kaynak, blonlardır. Bulonlarda hata payı diğerlerine oranla daha düşüktür. Şekil 13’de 
profillerin birleştirilmesiyle oluştutulmuş taşıyıcı duvar örnekleri sunulmuştur. 
 

 
 

Şekil 12. Bağlantı aparatları (Allen, 1999) 
 

 
 

Şekil 13. Şantiye ve atölyede hafif çelik duvar imalat örnekleri (steelframingalliance.com; 
mkspecialty.com) 
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Perçinler, sıcak tip ve kör, tek yönlü, taşma yüzeyini artıran boru şekilli gibi farklı biçimleri 
ve geniş uygulama alanıları olan soğuk tip olarak kullanılabilir. Blonlar genel olarak, hafif 
çelik elemanları diğer hafif çelik elemanlara ya da daha çok,  karkas sistemi taş, beton gibi 
hacimlere bağlayan ankrajlarda kullanılır (Şekil 14 ve 15). Somun ve pul kullanılarak 
uygulanır. Özellikle büyük ya da oluk şeklindeki deliklerde pul kullanmak zaruridir. Ankraj 
blonlamasında delikler arası mesafe en az 3, delik ile kenar arası mesafe de 1,5  blon çapı 
kadar olmalıdır (Doksatlı, 1999). Vidaların, tek işlemle hem delik oluşturmaları tüm 
elemanların çelik elemanla birleşimini sağlamaları nedeniyle çelik yüzeyinde deliğini kendisi 
oluşturan tipte olanları yaygın olarak kullanılır. Dış uygulamalar için vidaların çinko, 
kardiyum ya da kopolimer kaplı olanları kullanılır. Vida başları Şekil 15.’de sunulduğu üzere, 
kaplama elemanlarını tespitlemede kullanılan boru (A, B, C, I, J, K, L), oval (D, M), tava dibi 
(E, F), alçıpan tespitlemede kullanılan dikkat çekmeyen ince profil (G, N), ağır birleşimlerde 
kullanılan altıgen (H) ve yivli altıgen (O) biçimlerinde olabilir. Oval ve taava dibi başlı 
vidalara yuvarlak pul başlı vidalar da denir ve genelde karkas elemanlarını birleşitirmede 
kullanılır. Vida başının fonksiyonu, vidanın birleştirdiği elemanların içine gömülmesini 
önlemektir (Scharff, 1996; American Iron and Steel Institute, 1997). 
 

  

 

Şekil 14. Kesme ankrajları (Simpson, 2015), tipik sabitleme elemanları (Uygar ve Özgen, 
2006), duvar panellerinin temel ile bağlantıları (Alıca and Akman, 2013) 
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Şekil 15. Alt ve üst kat hafif çelik perde duvarlarının blonlu birleşimi ve hafif çelik 
birleşimlerinde kullanılan vida ucu ve vida başı tipleri (Lorre, 1994; Scharff, 1996) 
 

Vida uçları ise, yine Şekil 15.’de görüldüğü üzere, en az 0,84 mm. kalınlıktaki elemanlarda 
kullanılan, montajda kırılıp deforme olmamaları amacıyla kendi deliklerini ve yivlerini 
kendileri açan yivli uçlu vidalar ile, alçıpan gibi rijit- gevrek plakaların en çok 0,84 mm. 
kalınlığındaki elemanlara tespiti için kullanılan, noktasal, sivri ve yivli uçları delme işlemine 
yardımcı olan noktasal uçlu vidalar olarak ikiye ayrılır (Scharff, 1996). Vidalar, çap 
değerlerine göre numaralandırılırlar. Alçıpanlarda No.6 vidaları kullanılırken, diğer tüm 
birleşimlerde en az No.8 vidaları kullanlır. Vida uzunlukları da, birleştirilen elemanların 
kalınlıkları toplamı dikkate alınarak seçilir (Scharff, 1996; American Iron and Steel Institute, 
1997). Çelik ile çelik birleştirilmelerinde vidalar arası ve vida kenar arası mesafeler en az 13 
mm. olmalıdır. Kaplamaların çelik elemanlara sabitlenmesinde ise vida baş çapları en az 7 
mm. olmalı ve kenarlara en az 9 mm. uzaklıkta bulunmalıdır (American Iron and Steel 
Institute, 1997). 
 
4. Sonuçlar 
 
Hafif çelik profil kalınlıkları 2,5 mm yi aşmaz. Rijitlik elde edebilmeleri  için soğuk işlem ile 
çeşitli formlar verilerek şekillendirilmeleri gerekir. Bu form verme işlemi genelde silindirler 
arasından çekip kıvırma ya da basınç altında bükme şeklinde yapılır. Uygulamada bir çok 
hafif çelik profil kesitleri mevcuttur. Standartlara ve uygulamadan elde edilen deneyimlere 
göre, her birinin hangi kalınlık ve kesit ebatları ile boy aralıklarında olması gerektiği bellidir. 
Ancak bu konuda yapılabilecek çok sayıda deneysel ve analitik çalışmalar ile, elemanın tercih 
edilen yön ve/ veya yönlerdeki  rijitliğini daha da artırablecek farklı kesit şekilleri üretilebilir. 
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Ayrıca soğukta işlem görmeye uygun yeni çelik malzemesi çalışmaları ile, klasik kesit 
formlarının şimdilik uygun olan kalınlık ve kesit ebatları ile boy aralıkları değişebilir.  
 
Hafif çelik profiller, hafif çelik taşıyıcı sistemlerde dikme, diyagonal ve kiriş olarak kullanılır. 
Profiller üzerinde yapılacak çalışmalar, yine standartlarda ve uygulamalarda belirlenmiş 
dikme- kiriş sınır aralıklarının değiştirilebilmesine imkan sağlayabilir. Ayrıca dikme- kiriş ve 
çaprazlamaların farklı biçimlerde birleştirilerek duvar ve döşeme oluşturma özellikleri 
üzerinde deneysel ve analitik yeni ve çok sayıda çalışmalar yapılmalıdır. Çubuk elemanlar 
yanında, sac levhalar üzerinde yapılacak metalürji mühendisliği ve form verme çalışmaları ile 
şimdilik hafif çelik sistemlerde genelde kaplama olarak kullanılan sac levhalar, direk döşeme 
ve duvar taşıyıcıları olarak da tasarlanabilir. Tüm bu çabalar sonucu hafif çelik ile daha geniş 
ve yüksek yapı yapma imkanları yakın gelecekte meydana gelebilecektir. 
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Abstract 

Georgia’s capital city Tbilisi landfill area can be described as follows: In Tbilisi, household 
waste is almost entirely directed to the selected landfill area. Because there is no law that 
prohibits a landfill or waste seating arrangement in finding suitable areas, so placing the 
waste in such a manner will be continued in the future. In Tbilisi there are not landfill gases 
care, control and collection facilities due to lack of funds. A Hence there are no plans, to 
reduce landfill gas emissions in the future. Neither Tbilisi nor Georgia operates a Law on 
landfill gas collection. As a result is continuing generation of methane, which has a great 
potential for global warming. All that kind of gas emission into the atmosphere causes a large 
negative impact on the environment. Therefore, because there is no legislative requirement 
for the collection of methane gas, there are no funds to meet the requirements of the law, 
methane gas emissions will be continued, if the project will not be realized.  

However, such technologies are widely used in Japan and other advanced countries, which 
have a very positive impact of landfills on the environment (reduce of harmful odours and 
mitigate the risk of ignition of methane). Such technologies allow the possibility of effective 
use of energy. The project considers construct of  landfill gas flaring system in landfill named 
Lilo, where will be installed 800 kW (0.8 MW) capacity of gas generator, but it should be 
construed that firstly must be installed landfill gas collection devices in order to measure the 
number of landfill gases, to determine the required capacity of the gas generator. If amount of 
landfill gases will not be needed size or uneven flow characterized, it is possible that the gas 
generator will not be installed in landfills and occur only methane burn. Besides of reducing 
greenhouse gas emissions, it is expected that the project will contribute to sustainable 
development to improve the environment of landfill areas (harmful odours and fire hazard 
reduction), to replace malfunctioning power generation system with modern processing 
system, to improve human conditions by introducing new technologies, to create a source of 
new electricity generation; to creation of new jobs and finally the project has the potential to 
stimulate the Clean Development Mechanism projects in Georgia. Energy project must be 
performed based on the  methodology, approved  by Clean Development Mechanism (CDM) 
Executive Board. For Georgian electro system is used Consolidated Methodology of Baseline 
Level ACM0001 ,,Flaring or Use of Landfill Gas’’. BASELINE SCENARIO - LFG from the 
landfill site is released to the atmosphere. PROJECT SCENARIO - LFG from the landfill site 
is captured and flared, or used to produce energy e.g. electricity or thermal energy and used 
to supply consumers through natural gas distribution network.  

Key words:  Municipal Solid Waste, Clean Development Mechanism, Landfills. 
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INTRODUCTION 

Georgia is located in the Caucasus region between the Black and Caspian Seas. The capital is 
Tbilisi, with a population of 1,185,000 (figure 1). In Tbilisi, household waste is almost 
entirely directed to the selected landfill area. Because there is no law that prohibits a landfill 
or waste seating arrangement in finding suitable areas, so placing the waste in such a manner 
will be continued in the future. In Tbilisi there are not landfill gases care, control and 
collection facilities due to lack of funds. A Hence there are no plans, to reduce landfill gas 
emissions in the future. Neither Tbilisi nor Georgia operates a Law on landfill gas collection. 
As a result is continuing generation of methane, which has a great potential for global 
warming. All that kind of gas emission into the atmosphere causes a large negative impact on 
the environment. Therefore, because there is no legislative requirement for the collection of 
methane gas, there are no funds to meet the requirements of the law, methane gas emissions 
will be continued, if the project will not be realized (Jishkariani M., 2019a).  

 

Figure 1. Georgia and Tbilisi City location 

 

MATERIALS AND METHODS 

It should be noted that Georgia is rich in livestock and poultry waste and it is possible to use 
manure for energy purposes. GHG emission reductions from manure management systems 
should be realized according to  Energy projects and  must be performed based on the  
methodology, approved by Clean Development Mechanism (CDM) Executive Board 
(Jishkariani M. et al., 2020a).  For Georgian electro system is used Consolidated 
Methodology of Baseline Level ACM0010 ,,GHG Emission Reductions From Manure 
Management Systems’’. According to Baseline Scenario – From existing manure 
management system on livestock farms (cattle, buffalo, swine, sheep, goats, and/or poultry) 
methane freely pass through the atmosphere (figure 2).  
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                       Figure2. Existing manure management system on livestock farms 

 

According to a possible new project should be conducted  capture of methane from the 
animal waste management systems and use for energy purposes (figure 3).  

 

 

Figure3. Capture of methane from the animal waste management systems and use for energy 
purposes 

 

Collection of methane from landfills and use for energy purposes can be realised according to 
energy projects and must be performed based on the methodology, approved by Clean 
Development Mechanism (CDM) Executive Board (Jishkariani M., 2019b). For Georgian 
electro system is used Consolidated Methodology of Baseline Level ACM0001 ,,Flaring or 
Use of Landfill Gas’’. According to Baseline Scenario - LFG from the landfill site is released 
to the atmosphere (figure 4).  
 

 
                           Figure 4. LFG from the landfill site is released to the atmosphere 

 
According to a possible new project should be conducted  capture of Landfill Gas  from the 
landfill site and used to produce energy (e.g. electricity/ thermal energy) or used to supply 
consumers through natural gas distribution network (figure 5).  
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             Figure 5. Capture of Landfill Gas  from the landfill site and used to produce energy 

 

RESULTS 

The methodology (ACM001) is used for the development of landfill gas drainage project in 
case the conditions for establishing a baseline scenario is the partial or emission of gases into 
the atmosphere and the project activities include situations such as: 
A) Drained gases are flared; or 
B) Drained gases are used to output energy (for example, electrical or thermal energy), but is 
not intended to reduce emissions of energy generation from other sources, is to be avoided, or 
C) Drained gases used for energy production (for example electric/thermal energy) and 
emission reduction are intended to reduce and prevent emissions from other sources of 
energy production (Jishkariani M., 2020a). In this case, the method for determining the 
baseline scenario for electricity and/or thermal energy must be include ACM002 
methodology  ,,Consolidated Methodology of renewable energy generation connections to 
power grid’’ (Jishkariani M., 2020b). 
                               

DISCUSSION 

Use of landfill methane for energy purposes widely used in European and other advanced 
countries, which have a very positive impact of landfills on the environment (reduce of 
harmful odours and mitigate the risk of ignition of methane) (Jishkariani M., 2020c). Such 
technologies allow the possibility of effective use of energy. There are several closed and 
operating landfills on the territory of Tbilisi: Gldani 1 (closed); Gldani 2 landfill (open); 
Iaghluja landfill near the city of Rustavi (closed); Lilo Landfill (open) (figure 6). Gldani 2 
landfill site is situated in a valley adjacent to hills approximately 12 km to the north of Tbilisi 
city center. Gldani 2 went into full-scale service at the end of 2002 and is currently in 
operation (Jishkariani M., 2020d). The site is surrounded by forest and grasslands, and the 
nearest houses are around 2 km away. Gldani 1 landfill site is located adjacent to here: this 
started service in 1972 and was closed in 2002. Iagulja landfill site is located approximately 
25 km southeast of the center of Tbilisi. This site went into full-scale service in 2003 and 
currently is closed (Jishkariani M., 2020e). Currently, construction and demolition waste is 
disposed at Gldani 2 landfill and household, industrial, commercial and street cleaning waste 
goes to Lilo landfill. The 84-hectare Lilo landfill, built in 2010, is the main waste disposal 
site in Tbilisi, located 1 km east of the village of Didi Lilo. According to the existing design 
documentation, the area allocated for landfill cells is 63.3 ha (76% of the total area). The 
design capacity of the landfill is approximately 74.8 million tons. It is divided into 4 cells 
(Jishkariani M. et al., 2020b).    
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The project considers construct of landfill gas flaring system in landfill named Lilo, where 
will be installed 800 kW (0.8 MW) capacity gas generator (Bochorishvili L.et al., 2020) but it 
should be considered that firstly must be installed landfill gas collection devices in order to 
measure the number of landfill gases, to determine the required capacity of the gas generator 
(Vezirishvili-Nozadze K.et al., 2021a). If amount of landfill gases will not be needed size or 
uneven flow characterized, it is possible that the gas generator will not be installed in landfills 
and occur only methane burn (Jishkariani M. et al., 2021).    

 

                       Figure 6. Map of the Tbilisi Landfill Sites (Red Marks) 

LFG collection system technology considers composing vertical and horizontal collection 
holes and mounting of gas collection pipes, airtight sheet, gasholders, measuring instruments 
and blowers (Vezirishvili-Nozadze K.et al., 2021b).  Small-scale (Gas Engine Generator) 
GEG technology features: the gas engine has generating efficiency of 30~40%, which is 
equivalent to or better than existing steam turbines in Georgia. In addition, high-level 
technology is required for a gas engine that can stably operate on a rare gas fuel such as LFG  
(figure 7) . 
 

 
                          Figure 7. A schematic view of the LFG collection system. 
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CONCLUSION 

The economic value of Certified Energy Reduction (CER) during the investment analysis, 
when CER = 8 $/tCO2, IRR before and after taxes and other calculation  shows that  project 
can be considered acceptable (Vezirishvili-Nozadze K.et al., 2021c). Finally, we can 
conclude that the landfill gas collection and energy use besides of reducing greenhouse gas 
emissions, it is expected that the project will contribute to sustainable development to 
improve the environment of landfill areas (harmful odours and fire hazard reduction), to 
replace malfunctioning power generation system with modern processing system, to improve 
human conditions by introducing new technologies (Vezirishvili-Nozadze K.et al., 2021d), to 
create a source of new electricity generation; to creation of new jobs and finally the project 
has the potential to stimulate the Clean Development Mechanism projects in Georgia. 
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Özet 

Artan sanayileşme ve kentleşme sonucunda ortaya çıkan ağır metal içerikli atık suların 
arıtımında sucul makrofitler sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, canlı serbest yüzen 
sucul makrofit Pistia stratiotes ile sucul ortamdan Krom (Cr) (VI) giderimi çalışılmıştır. 
Çalışma sonucunda 4,5 mg/L Cr (VI) konsantrasyonunda %74,14 arıtım verimi elde edilmiştir. 
Bunun yanı sıra Cr (VI)’nın P. stratiotes üzerindeki toksik etkisi bağıl büyüme oranı, klorofil 
ölçümleri ve bitki gözlemleri ile kanıtlanmıştır. Cr (VI) arıtımı sonrası klorofil değerinin 
azaldığı, bitkinin bağıl büyüme oranının düştüğü görülmüştür. P. stratiotes ile Cr (VI) 
arıtımının 5 mg/L altındaki düşük konsantrasyonlarda etkili olacağı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Pistia stratiotes, Fitoremediasyon, Cr (VI) giderimi 

 

Abstract 

Aquatic macrophytes have started to be used frequently in the treatment of heavy metal-
containing wastewater resulting from increased industrialization and urbanization. In this study, 
the removal of Cr (VI) from aqueous environment with live free floating aquatic macrophyte P. 
stratiotes was studied. As a result of the study, 74.14% treatment efficiency was obtained at 4.5 
mg/L Cr (VI) concentration. In addition, the toxic effect of Cr (VI) on P. stratiotes has been 
proven by relative growth rate, chlorophyll measurements and plant observations. After Cr (VI) 
treatment, it was observed that the chlorophyll value decreased and the relative growth rate of 
the plant decreased. It was concluded that Cr (VI) treatment with P. stratiotes would be effective 
at low concentrations below 5 mg/L. 

Keywords: Pistia stratiotes, Phytoremediation, Cr (VI) removal 

 

GİRİŞ 

Hızlı ve çarpık kentleşme, sanayileşme, gittikçe artan tüketim ihtiyaçları, nüfus artışı ve 
antropojenik faaliyetlerden ötürü su yapılarındaki ağır metal kirliliği her geçen gün daha da 
artmaktadır. Diğer organik yapılı kirleticilerin aksine ağır metaller doğada bozunmadan 
kalmakta ve birikim oluşturmaktadır. Endüstriyel birimler, metalürjik faaliyetler ve maden 
aktivitelerinden kaynaklanan ağır metaller, çevre için tehdit oluşturur. Ağır metaller, toprak ve 
su kaynakları gibi deşarj edildiği alanlarda toksik etki göstermekte, doğal yaşam ve insanlar 
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için tehdit oluşturmaktadır (Dhir vd., 2011). Farklı toksisitede metaller içeren arıtılamayan atık 
suların nehir, ırmak, akarsu yapılarına deşarjı sadece sucul ekosisteme değil insan sağlığına da 
ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Metaller ile kirlenmiş suların tüketimi insanların böbrek, 
karaciğer ve kemiklerinde kronik birikime sebep olarak metabolik aktiviteye zarar verebilir 
(Shah vd., 2015). Bu nedenle evsel ve endüstriyel atık sular içindeki ağır metal kirliliğinin su 
yapılarına deşarjından önce mutlaka giderilmesi gerekir.  

Ters ozmos, iyon değişimi, adsorpsiyon vb. yöntemler ağır metal arıtımı için kullanılan 
geleneksel teknolojilerdir. Ancak bu teknolojilerin çoğu oldukça maliyetli (kimyasal ve enerji 
kullanımından ötürü), laboratuvarda yapılan ve ikincil atık ürün üretimine sebep olan metal 
seçimli teknolojilerdir (Mishra ve Tripathi, 2008; Dhir ve Srivastava, 2011). Bu nedenle 
çevreden ağır metalleri gidermek için verimli olarak biyolojik materyalleri kullanan teknolojiler 
geliştirmek için çaba harcanmaktadır (Dhir ve Srivastava, 2013). 

Yeni teknolojilerden biri olan fitoremediasyon, bitkilerin kullanımı ile kirletici giderimi, atık 
sudan ağır metal giderimi için maliyetçe etkili, umut verici, yeşil bir teknolojidir. Dahası 
yerinde (in-situ) uygulanabilir. Sucul makrofitler kendi bitki yapısı içinde ağır metalleri 
biriktirmek için büyük bir potansiyel ve artan popülariteye sahiptir (Mishra ve Tripathi, 2008; 
Dhir ve Srivastava, 2011; Razak vd., 2013). Bu nedenle Krom (VI) arıtımı için fitoremediasyon 
yöntemi tercih edilmiştir.  

Krom (Cr), demir ve metal kaplama, tabakhane, krom kaplama ve diğer antropojenik kaynaklar 
gibi farklı endüstriyel aktivitelerin sonucu olarak ekosisteme giriş yapar (Espinoza-Quinones 
vd., 2008). Cr (III) insanlar ve hayvanlar için gerekli iken, Cr (VI) insanlar, hayvanlar ve bitkiler 
için toksiktir. Cr(VI)’nın toksik etkisinden ötürü sucul ekosistemlerden mutlaka 
uzaklaştırılması gerekir. Bu çalışmada farklı bir alternatif olarak fitoremediasyonla arıtım 
yöntemi seçilmiş ve sucul makrofit Pistia stratiotes’in Cr(VI) arıtım etkinliği ve bitki üzerinde 
yaratacağı etkiler araştırılmıştır.  

MATERYAL-METOT 

Pistia stratiotes, Plantae alemi, Monocotyledoneae sınıfı ve Araceae familyasına ait olan Su 
marulu olarak adlandırılan çok yıllık ve serbest yüzen, gövdesiz, stolonlu ve saçak köklere sahip 
bir bitkidir (Täckholm, 1974’den aktaran Nassouhi vd., 2018) (Şekil 1). Yüzücü olması, hızlı 
büyüme göstermesi, kolay hasat edilebilmesi ve bünyesinde yüksek oranda kirletici 
biriktirebilmesi özelliklerinden dolayı atık sularda kirleticilerin giderilmesinde sıklıkla 
kullanılmaktadır (Das vd., 2014; Galal ve Farahat, 2015). İzmir ve Muğla’da bulunan botanik 
bahçelerinden temin edilen Pistia stratiotes örnekleri yeni ortama adaptasyonunun sağlanması 
ve gelişiminin artırılması amacıyla laboratuvar ortamında gerekli şartlar sağlanarak mikro ve 
makro besin elementleri içeren kültür ortamında (Buta vd., (2014)’e göre hazırlanan Hoagland 
çözeltisi içerisinde) 10 gün boyunca bekletilmiştir. Bu işlemdeki amaç, hem bitkinin bir miktar 
daha büyümesi hem de ortam koşullarına adaptasyonunun sağlanmasıdır. Hoagland çözeltisi 
içerisinde bekletilen bitki kökleri deney kaplarına aktarılmadan önce musluk suyu ve distile su 
ile yıkanmıştır. Ardından benzer şekil ve boyuttaki sağlıklı bitkiler deney setlerine aktarılmıştır. 
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Şekil 1. Pistia stratiotes (su marulu) 

Deney düzeneği için 10 L hacme sahip plastik kaplar (27cmx27cmx13cm) hazırlanan %10 (v/v) 
HNO3 çözeltisi ile temizlenerek çalışma setlerine göre numaralandırılmıştır. Pistia stratiotes 
bitkisinden yaklaşık 40 g tartılarak hazırlanan deney kaplarına konulmuştur. Daha sonra 
belirlenen konsantrasyonlardaki K2Cr2O7 Hoagland çözeltisi içinde çözülerek sentetik Cr (VI) 
çözeltileri hazırlanmıştır. Ardından hazırlanan bu çözeltiden 4 L alınarak deney kaplarına 
eklenmiştir (~ 40 gr bitki + 4 L sentetik çözelti). Bu işlemler çalışılan her bir ağır metal ve 
belirlenen farklı konsantrasyonları için üç paralel olacak şekilde devam ettirilmiştir. Ayrıca yine 
3 paralel olacak şekilde biyolojik (sadece Hoagland ve bitki çözeltisi) ve kimyasal kontrol 
(sadece Hoagland ve metal çözeltisi) setleri hazırlanmıştır. Deney kaplarının pH’sı CrO4

= 
olarak Cr elde etmek için pH > 6,5 - 7,2’ye ayarlanmıştır. 24 – 28oC ortam sıcaklığında 
çalışılmıştır. Deney kabı içerisindeki metal konsantrasyonu azalmayana kadar örnekleme 
işlemine devam edilmiş, konsantrasyon dengeye ulaştığında deney setleri sonlandırılmıştır. 
Bitki örneklemesi ise sadece deney süreci sonunda ve başında olmak üzere 2 kez yapılmıştır.  

Bitki gözlemleri sonucunda bitirilen deney periyodunun ardından tüm deney setlerindeki bitki 
örnekleri etüvde 80o C’de 24 saat kurutulmuştur. Daha sonra havanda tamamen toz haline 
gelene kadar öğütülen bitki örnekleri 0,2 gram tartılarak tüplere konulmuştur. Üzerlerine 2 ml 
H2O2 (% 34,5 - % 36,5 saflıkta) ve 6 ml HNO3 (% 70 saflıkta) eklenerek gelişmiş mikrodalga 
sindirim cihazında (Milestone Srl – ETHOS EASY model) 200oC’de 40 dakika boyunca 
çözünürleştirme işlemi yapılmıştır. Çözünürleştirilen örnekler, son hacmi saf su ile 20 mL’ye 
tamamlanarak safsızlıkların giderilmesi için Whatman No 42 filtre kağıdından süzülmüş ve 
analize hazır hale getirilmiştir (Öztürk, 2018). Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile 
(Shimadzu –AA-7000) bitkiye geçen metal miktarı belirlenmiştir. 

Deney setleri tamamlandıktan sonra kurutulan bitki örnekleri havanda öğütülmüştür. Öğütülen 
bitki örneğinin 0,1 gramı 10 ml % 80’lik (v/v) aseton çözeltisi ile karıştırıldıktan sonra karışım 
4oC’de karanlıkta ağzı kapalı kahverengi cam şişede 1 gece bekletilmiştir. Ertesi gün 5000 rpm 
de 10 dk santrifüj ile klorofil ekstraktı ortamdan ayrılmıştır. Ardından ayrılan ekstrakt 10 
mm’lik küvete konularak UV Spektrofotometrede klorofil a (chl a) için 663 nm, klorofil b (chl 
b) için 645 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar mg/g kuru ağırlık olarak 
verilmiştir (Arnon, 1949; Lakra vd., 2017). 

Tüm sonuçlar üç bağımsız tekrarın ortalaması ± standart sapma olarak verilmiştir. 

Bağıl Büyüme Oranı (RGR), toksik kimyasalların bitkiler üzerine fizyolojik etkilerini 
değerlendirmede kullanılan önemli bir parametre olup aşağıdaki gibi hesaplanmıştır (Maine 
vd., 2016): 
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RGR (g kuru ağırlık/gün) = (lnW2 - lnW1) / (T2 - T1)     

W1 ve W2: Sırasıyla ilk ve son bitki kuru ağırlığı (g) 

T2 ve T1: Deney periyodu (gün)  

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Krom (VI) Giderim Sonuçları 
Pistia stratiotes kullanılarak yapılan bu çalışmada Cr (VI) metali ile ilgili 2 farklı 
konsantrasyonda (4,5 ve 1,5 mg/L) çalışılmış ve fitoremediasyon giderim verimleri Şekil 2’de 
verilmiştir. 

Çalışma boyunca deney düzeneklerindeki bitki gözlemleri başlangıçtan itibaren izlenmiş ve 
elde edilen verilere göre 4. günde tüm konsantrasyonlarda bitki büyümesi, yeni yaprak ve 
sürgün oluşumu gözlenmiştir. 8. günde yapılan gözlem sonuçlarına göre yaprak ve köklerde 
sararma, klorosis ve çürümeyle birlikte canlılık ve dirilik kaybı mevcuttur. Bitkideki bu değişim 
göz önüne alınarak 8. günde çalışma sonlandırılmıştır. 

 

Şekil 2. Pistia stratiotes ile fitoremediasyon sonrası Cr (VI) giderim verimlerindeki değişim  

 

Pistia stratiotes kullanılarak yapılan çalışmada bitkinin giderim verimi başlangıçta artmış ve 
belli bir pik değerinden sonra azalma göstermiştir. Başlangıçta en düşük giderim verimi 4,5 
mg/L konsantrasyon için gerçekleşmiştir. Çalışma süresi boyunca en yüksek verimler ise 
sırasıyla; 74,14>70,79 (4,5>1,5 mg/L) şeklindedir. Sonuçlara göre Pistia stratiotes bitkisinin 
Cr (VI) metaline karşı akümülasyon seviyeleri oldukça iyidir. Espinoza-Quinones vd. (2008) 
benzer bir çalışmada, Eicchornia crassipes, Pistia stratiotes ve Salvinia auriculata ile Cr (VI) 

giderimi çalışmışlar ve akümülasyon seviyelerini sırasıyla % 50, % 70 ve % 90 olarak 
bildirmişlerdir. Bu çalışma için de benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

Başlangıçta yaklaşık 40 gram yaş ağırlık olarak alınan bitki örnekleri hasatta önemli miktarda 
ağırlık kaybetmiştir. Cr (VI) ile temas sonrası bitkide oluşan çürümeler ve köklerdeki kopmalar 
biyolojik kontrol setine kıyasla bitki kuru ağırlığında azalmalara neden olmuştur (Şekil 3).  
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Şekil 3. Cr (VI) arıtımı sonrası hasatta bitki kuru ağırlıkları  

 

Hasat sonrası bitkiye geçen krom miktarı belirlenerek sonuçlar Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 
4’den de görüldüğü üzere yüksek konsantrasyonda bitkiye geçen metal miktarı, düşük 
konsantrasyondan daha yüksektir. Farklı dozlarda metale maruz kalındığında sudaki metal 
oranı ile bitkiye geçen metal arasında lineer bir ilişki olduğu görülmüştür. Cr (VI) 
konsantrasyonu 1,5 mg/L’den 4,5 mg/L’ye çıktığında bitkideki Cr (VI) konsantrasyonu da 
0,063’den 0,224 mg/g kuru ağırlık değerine ulaşmıştır.  

 

 

Şekil 4. 8 günlük deney süresinden sonra hasatta Pistia stratiotes yapısındaki Cr (VI) 
konsantrasyonu  
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Pistia Stratiotes’in Krom (VI) Toleransı 

Bağıl büyüme oranının (RGR) değerlendirilmesi 

Bağıl büyüme oranının değerlendirilmesi fitoremediasyon çalışmaları süresince bitki büyüme 
hızını ölçmek için çok yaygın olarak kullanılan bir metottur. Bitkinin büyüme oranındaki 
azalma bitkinin metal maruziyetine olan tepkisinden dolayı oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 
bitkinin toplam klorofil değerlerinde de toksisiteye bağlı azalmalar oluşmaktadır. Bu nedenle 
Cr (VI)’nın Pistia stratiotes üzerinde yaratacağı toksik etkinin belirlenmesi açısından bitkinin 
bağıl büyüme oranı ve klorofil miktarındaki değişim incelenmiştir.  

Pistia stratiotes örneklerine 4,5 ve 1,5 mg/L konsantrasyonlarında Cr (VI) uygulanması 
sonucunda elde edilen büyüme oranları ve klorofil (kla, klb, toplam kl) miktarları aşağıda 
verilmiştir. Krom (VI) konsantrasyon miktarı arttıkça, büyüme oranlarının azaldığı 
görülmüştür. Kromun bağıl büyüme oranları üzerine olan etkisinin en fazla 1,5 mg/L 
konsantrasyonda olduğu belirlenmiştir (Şekil 5). Bu çalışmada en yüksek RGR değeri 0,077 
gün-1 olarak bulunmuştur. RGR sonuçlarına göre konsantrasyon arttıkça, büyüme oranlarının 
azaldığı görülmüştür. 

 

 

Şekil 5. Cr (VI) arıtımı sonrası Pistia stratiotes için elde edilen bağıl büyüme oranları  

 

Bağıl büyüme oranından ziyade, klorofil-a miktarının Cr toksisitesinin belirlenmesi açısından 
daha hassas bir indikatör olduğu bildirilmiştir (Mufarrege et al., 2010). Bu nedenle Cr(VI)’nın 
Pistia stratiotes üzerine yaptığı toksik etkiyi tam olarak belirlemek için bağıl büyüme oranları 
ve klorofil değerleri birlikte incelenmelidir. Çünkü bitkilerdeki klorofil konsantrasyonu 
metallerin neden olduğu toksisitenin izlenmesi açısından iyi bir indikatördür. Bu bilgiden 
hareketle bitkinin klorofil pigmentleri de ölçülerek elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de 
verilmiştir.  
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Çizelge 1. Cr (VI) arıtımı sonrası hasatta Pistia stratiotes’e ait klorofil değerleri (mg/g kuru 
ağırlık ± standart sapma) 

Cr (VI) Kla Klb Toplam Kl 

4,5 mg/L 1,419±0,190 1,010±0,372 2,429±0,253 

1,5 mg/L 1,563±0,119  1,050±0,392 2,613±0,202 

Biyolojik 
kontrol 

1,693±0,122 1,514±0,040 3,207±0,153 

 

Espinoza-Quinones vd. (2008), 3,5 mg/L’den daha düşük Cr (VI) konsantrasyonları için 
Eichhornia crassipes ve Salvinia auriculata'nın uzun süreli işlem sırasında altı değerlikli 
formda krom iyonlarına karşı iyi direnç gösterdiğini, Pistia stratiotes bitkisinin ise daha düşük 
konsantrasyonlara (2,0 mg/L) dirençli olduğunu belirtmiştir. Yüksek krom 
konsantrasyonlarında klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarları değişimler göstermiştir. 
Sonuçlara bakıldığında, Cr (VI)’ya maruz kalan bitkilerde klorofil konsantrasyonu, kontrol 
örneklerine göre daha düşüktür (Çizelge 1).  

Ganesh vd. (2008), Pistia stratiotes bitkisinin klorofil ve karotenoid miktarlarının Cr 
maruziyetinden önemli derecede etkilendiğini belirlemişlerdir. Ayrıca, bu parametrelerin 
konsantrasyon artışına bağlı olarak düştüğünü de kaydetmişlerdir. Ayrıca, Gallego vd. (1996) 
ve Sinha vd. (2005) tarafından da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Cr’un bitkiler tarafından 
absorplanarak pigment metabolizmasını bozduğu bilinmektedir. Bizim bulgularımız da bu 
sonuçlarla uyum içerisindedir. Hem klorofil (kla, klb, toplam kl) miktarlarındaki azalma hem 
de bitkide izlenen morfolojik değişimler önceki bulguları doğrulamaktadır. 

SONUÇLAR 

Elde edilen sonuçlara göre; yüksek konsantrasyonlardaki ağır metallerin Pistia stratiotes 
bitkisinin büyüme ve gelişme oranını ve klorofil miktarını olumsuz yönde etkilediği ve yüksek 
strese sebep olduğu anlaşılmıştır. Metal akümülasyonuna karşı P. stratiotes bağıl büyüme oranı 
ve fotosentetik pigmentasyonda genel olarak azalma görülmüştür. Hasat sonrası bitkideki Cr 
(VI) konsantrasyonunun, arıtılan Cr (VI) konsantrasyonu ile ilişkili olduğu konsantrasyon 
arttıkça bitkiye geçen metal miktarının da arttığı görülmüştür. Bu duruma bağlı olarak bitki 
kuru ağırlıkları da azalmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında Pistia stratiotes’in düşük Cr (VI) 
konsantrasyonlarında özellikle de göl gibi düşük kirlilik izlenen ortamlarda etkili olacağı 
sonucuna ulaşılmıştır.  
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Özet 

Membran biyoreaktörlerde çıkış suyu kalitesi aktif çamur sistemlerinden çok daha iyidir 
ve geleneksel biyolojik arıtım sistemlerine göre birçok avantajı vardır. Bu avantajlarından 
dolayı, çevresel açıdan kirlilik yaratan çoğu parametreyi standartlarda verilen değerlere 
indirmeyi başarır. MBR prosesinde bazı sentetik toksik organik maddelerin, yüksek 
molekül ağırlıklı çözünebilir materyallerin, organik mikro kirleticilerin, askıda katıların, 
KOI’nin, azot ve fosforun, poliaromatik hidrokarbonların (PAH) yanı sıra ağır metallerin 
giderimi de yapılabilir. MBR ile arıtılan suda tam nitrifikasyon sağlanır ve BOI seviyesi 
çok düşüktür (<2,0 mg/L). Koku oluşumu yoktur ve çıkış suyundaki bulanıklık 0,5 
NTU’dan azdır. Flok büyüklüğünde, biyokütle veriminde ve ekzopolimerik maddelerin 
sentezinde azalma olur. Konvansiyonel sistemler ile karşılaştırıldığında çamur üretim 
miktarı daha azdır. Kentsel atıksu arıtımının yanı sıra endüstriden kaynaklanan yüksek 
KOI içeren atıksular, anaerobik MBR ile %90’ nın üzerinde verimle başarılı bir şekilde 
arıtılabilir. Kalıcı organik kirleticiler, atıksudaki ağır metal seviyesi, biyolojik katıların 
hacimleri düşünüldüğü zaman MBR, konvansiyonel aktif çamur sistemi ile 
kıyaslandığında daha kabul edilebilir bir teknolojidir. 

Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtımı, Endüstriyel atıksu, Kentsel atıksu, Membran 
biyoreaktör 

Abstract 

Effluent water quality in membrane bioreactors is much better than activated sludge 
systems and has many advantages over conventional biological treatment systems. Due 
to these advantages, it is successful to reduce to the values given in the standards of the 
most of the parameters that cause environmental pollution. In the MBR process, some 
synthetic toxic organic substances, high molecular weight soluble materials, organic 
micro pollutants, suspended solids, COD, nitrogen and phosphorus, polyaromatic 
hydrocarbons (PAH) as well as heavy metals can be removed. Full nitrification is 
achieved in the water treated with MBR and the BOD level is very low (<2.0 mg/L). 
There is no odor formation and the turbidity in the outlet water is less than 0.5 NTU. 
There is a decrease in flock size, biomass yield and synthesis of exopolymeric substances. 
Sludge production amount is less compared to conventional systems. In addition to urban 
wastewater treatment, wastewaters with high COD content originating from industry can 
be successfully treated with anaerobic MBR with an efficiency of more than 90%. 
Considering persistent organic pollutants, heavy metal level in wastewater and volumes 
of biological solids, MBR is a more acceptable technology compared to conventional 
activated sludge system. 
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Kısaltmalar 

MLSS: Karışık sıvı askıda katı konsantrasyonu  

KOI: Kimyasal oksijen ihtiyacı  

BOI: Biyolojik oksijen ihtiyacı   

HRT: Hidrolik alıkonma süresi  

SRT: Çamur alıkonma süresi   

TSS: Toplam askıda katı    

TN: Toplam azot 

GİRİŞ 

Dünya çapında yaşanan su ve enerji kıtlığı sürdürülebilir atıksu arıtma süreçlerini de 
beraberinde getirmiştir. Çözüm sağlayıcı yeni stratejiler sürekli olarak önerilmektedir. 
Önerilen bu teknolojilerden birisi de membran biyoreaktör teknolojisidir. Membran 
biyoreaktörler (MBRs), evsel ve endüstriyel atıksular için ileri teknoloji olarak son 
zamanlarda yaygın olarak kabul görmektedir. Membran biyoreaktörler endüstriyel atıksu 
arıtımı ve farklı uygulamalarda bu suyun yeniden kullanımı için güvenilir ve gelecek vaat 
eden teknolojik bir metottur. Günümüzde MBR birçok evsel ve endüstriyel uygulamaya 
sahiptir ve geleneksel arıtım yöntemlerine göre daha popülerdir. Etkili tasarım ve 
operasyondan dolayı bu metot kentsel ve endüstriyel atıksu arıtımında önemli derecede 
kullanılmaktadır.  

Membran biyoreaktörler, membran filtre ile aktif çamur biyoreaktörün bir arada olduğu 
entegre sistemlerdir. Bu sistemler daha iyi atıksu kalitesine ulaşmamızı sağlar. Sıkı atıksu 
standartları ve atıksuyu yeniden kullanmada artan talep MBR’lerin evsel ve endüstriyel 
atıksu arıtımında ileri bir seçenek olarak kabul görmesini sağlamıştır.  

MBR’ler konvansiyonel aktif çamur proseslerine kıyasla daha avantajlıdır. Daha yüksek 
biyokütle konsantrasyonu, daha küçük ayak izi, daha az çamur üretimi, daha az çamur ve 
hidrolik alıkonma süresi, son derece gelişmiş ve sabit çıkış suyu kalitesi gibi pek çok 
avantaja sahiptir. Fakat membranlarda yaşanan kirlenme problemi yaygın kullanımını 
kısıtlamaktadır. Membranlarda oluşacak tıkanma kullanım ömrünü kısalttığı için 
operasyonel sıkıntılar ve yüksek maliyet sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 

MBR’ler, 1960'ların sonundan bu yana en yaygın kullanılan çözümlerden biridir (Yoon 
ve diğ., 2004). Daha yüksek standartlarda atıksu deşarjı ve daha güvenilir kalitede çıkış 
suyu talebi nedeniyle evsel ve endüstriyel atıksu arıtma sistemlerinde MBR uygulanması 
son zamanlarda daha fazla ilgi görmektedir (Naghizadeh ve diğ., 2011). Bu proses ile geri 
kazanılan atıksular kentsel kullanım, endüstriyel kullanım ve zirai sulama amacıyla 
kullanılabilir (Wisniewski, 2007). 
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MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ 

Geleneksel aktif çamur prosesleri iki ayrı tanktan oluşmaktadır. Havalandırma tankındaki 
biyokimyasal oksidasyon ve sonrasında çöktürme tankında gerçekleşen su ve biyokütle 
ayrımı, membran biyoreaktörlerde tek tank içinde gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle ön 
çökeltme, son çökeltme, koagülasyon, flokülasyon gerektirmez. Mevcut durumdaki 
konvansiyonel sistemlerin havalandırma tankına batık membranlar yerleştirilerek MBR 
sistemlerine dönüştürülebilir. Şekil 1’de aktif çamur arıtma prosesi ve MBR prosesinin 
akım şeması verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. (a) Aktif çamur prosesi (b) Membran biyoreaktör proses (Pandey ve Singh, 

2014). 

Sağlamlık, güvenilirlik ve esneklik nedeniyle, MBR teknolojisi atıksu arıtımı alanında 
oldukça kabul görmüştür. Genel olarak yeni kurulacak MBR ünitesi, yeni kurulacak aktif 
çamur ünitesinden daha pahalı olduğu için var olan ünitelerin performansı artırılarak 
tasarruf sağlanabilir (Aslan, 2016). 

Bu teknolojinin küresel pazar içerisindeki payı, diğer atıksu arıtma teknolojilerinden çok 
daha yüksektir. Ayrıca bu teknoloji, geleneksel sistemlerin sınırlamalarının üzerinde 
çeşitli avantajlar sunduğu için dünya çapında gelecek 5 yıl içinde pazardaki büyüme 
hızının iki katı artması beklenmektedir (Dohare ve Trivedi, 2014). Küresel piyasada MBR 
1995 yılında ≈ 10 milyon $ paya sahipti. Bu oran 2005’ de ≈217 milyon $’a ulaştı. Yıllık 
ortalama piyasa büyüme oranı 9,5’dir (%12). Bu oran herhangi bir ileri atıksu arıtma 
prosesine göre oldukça hızlı ve iyi bir orandır (Bilad, 2017). 

Uygulanmakta olan MBR sistemleri Şekil 2’de görüldüğü üzere harici; sıvı/biyokütle 
ayrımının çapraz akışlı membran filtrasyonu ile ayrı bir ünitede gerçekleştiği ve dahili-
entegre; sıvı/biyokütle ayrımının biyoreaktör içinde batık membranlar ile gerçekleştiği 
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olmak üzere 2 biçimdedir (Wisniewski, 2007). Fakat esnek yapısı sayesinde farklı tip 
MBR’leri tasarlamak da mümkündür. 

 

 

Şekil 2. Membran biyoreaktörler (a) İçinde (batık) , (b) Dışında (Metcal ve Eddy, 2003) 
 
Membranlarda oluşacak kirlenme ve tıkanma problemlerini azaltmak için özellikle batık 
membran sistemlerinde düşük akıda çalışmak gerekir. Membran sistemlerinin atıksu 
arıtımında yaygın kullanımını engelleyen sebeplerden birisi membranlardaki tıkanma 
problemidir. Çünkü bu problem hem temizleme maliyetlerini artırmakta hem de işletmeyi 
zorlaştırıcı yönde etki etmektedir. (Kitis ve diğ., 2003). Ancak 1992 yılından beri yapılan 
çalışmalarla, bu maliyetler aşağıda verilen gelişmelerle azaltılmıştır: 

I. Daha uzun kullanım ömrü, 
II. Daha ucuz değiştirme maliyeti, 

III. Batık MBR kullanılması durumunda yer çekimi kullanılmasıyla elde edilen 
süzüntü akışına kıyasla enerji tüketiminin azaltılması ve  

IV. Ürün üretim maliyetlerinin düşürülmesi (Dohare ve Trivedi, 2014). 

MBR’LERİN GELİŞİMİ VE ÇIKIŞ SUYU KALİTESİ 

MBR teknolojisi, ileri arıtım ekipmanları alanında ve membran sistemlerinin diğer türleri 
içerisinde piyasadaki bütün teknolojilerden daha hızlı büyümektedir. Günümüzde 
dördüncü nesil MBR’ler kullanılmaktadır. Evsel atıksular için elde edilen genel MBR 
çıkış suyu kaliteleri Tablo 1’de verilmiştir. Değerler çıkış suyu kalitesinin geleneksel aktif 
çamur sistemlerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Çıkış suyu oldukça berrak, BOI 
ve toplam askıda katı değerleri MBR çıkış suyunda 2,0 mg/L’nin altındadır. Çıkış suyu 
oldukça stabil ve kalitelidir. Membran filtre sistemleri sayesinde neredeyse tüm 
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protozoaların, %99,999 oranında tüm bakteri ve virüslerin giderildiği bilinmektedir. 
Klorla dezenfeksiyona dayanıklı olan patojenik protozoalardan Cryptosporidium ve 
Giardia da MBR’de rahatlıkla tutulur (Kitis ve diğ., 2003; Wisniewski, 2007). 

MBR prosesi biyolojik nütrient giderimi için de uygundur. MBR'de toplam azot giderimi, 
geleneksel arıtma sistemlerine göre yaklaşık %30 daha fazladır (Gupta ve diğ., 2008). 
MBR’lerin organik ve inorganik kirleticilerin gideriminde de etkili olduğu kanıtlanmıştır 
(Naghizadeh ve diğ., 2011).  

Tablo 1. Evsel atıksuları arıtan MBR’lerde tipik çıkış suyu değerleri (Kitis ve diğ., 2003) 

 

ATIKSU ARITIMINDA MBR UYGULAMALARI 

MBR arıtımı kentsel, endüstriyel ve su geri kazanımı içeren birçok sektöre uygulanabilir. 
Kentsel atıksu arıtımı, MBR’nin hem en eski hem de en büyük uygulamasıdır. Yüksek 
kaliteli çıkış suyunun yeniden kullanım potansiyeli nedeniyle, kentsel atıksu arıtımında 
birincil sırada kullanılmaya devam edecektir. Çünkü MBR, artan nüfus ve sınırlı alan 
ihtiyacı ile baş edebilecek mükemmel bir teknolojidir. 

Daha katı düzenlemelerin olduğu endüstriyel uygulamalar için de, çevreye güvenli bir 
şekilde deşarj edilebilecek kalitede atıksu elde edilmesini sağlar. Yeraltı suyunun 
iyileştirilmesi, üretim atıksuyundaki klorlu solventler ve organik ve inorganik 
kirleticilerin yüksek konsantrasyonunu içeren deponi sızıntı sularını arıtmada da ümit 
verici uygulama örnekleri vardır (Pandey ve Singh, 2014). 
 

Kentsel Atıksu Arıtımında MBR Uygulamaları 

Aslında MBR‘lerin ilk kullanım amacı, kentsel atıksu geri kazanımı ve yeniden 
kullanımdır. Kompaktlık, yeniden kullanılabilir su üretimi ve sorunsuz çalışma gibi 
özellikleri nedeniyle, su ve alanın sınırlı olduğu çevrelerde kentsel atıksuyun geri 
kazanımı için MBR’ler zamanla ideal bir proses haline gelmiştir. 1990’ların ortalarından 
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bu yana, daha ucuz batık membranların gelişimi ile MBR'ler, yüksek debili ve büyük 
ölçekli kentsel atıksu uygulamaları için gerçek bir alternatif olmuştur. 1500'ün üzerindeki 
MBR sistemi şu anda Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da kullanılmaktadır (Abdel-
Kader, 2007).  

Su, atık su, geri kazanılmış su ve endüstriyel arıtma uygulamalarında, mikrofiltrasyon ve 
ultrafiltrasyon membranlar fiziksel gerilme ile sıvıdan katıları ayırmak için 
kullanılmaktadır. MBR'lerin temel avantajları: 

(1) Kabul edilebilir çıkış suyu kalitesi,  

(2) Küçük bir ayak izine sahiptir. Böylece alanın kısıtlı olduğu yerlerde ve atıksuyun 
tekrar geri kazanımının yapıldığı yerlerde (örneğin gemiler) bu teknoloji caziptir. 

(3) Modülerliğe sahip olması,  

(4) Sağlam ve güvenilir çalışma, 

(5) Çıkış suyunda dezenfeksiyon gereksinimlerini azaltma. Son on yılda, membran 
teknolojileri atık su arıtımındaki bu avantajları nedeniyle su ve atıksu arıtımında devrim 
yaratmıştır (Naghizadeh ve diğ., 2011). 

Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler (APAC), MBR pazarında önemli paya (%38) sahiptir. 
Avrupa: ikinci en büyük tüketicidir ve pazardaki payı %17'dir. Bu bölgedeki ülkeler; Çin 
ve Japonya gibi, kentsel uygulamada suyun tekrar kullanımı amacıyla membran 
biyoreaktörleri geniş ölçüde kullanmaktadır. Faaliyete geçen yeni etmenlerle, MBR 
teknolojisi günümüzde daha da olgunlaşmaktadır ve atık su arıtım piyasasında daha da 
ilerlemeye devam edecektir. Kentsel atık su uygulamaları, tüketim piyasasında önemli rol 
oynar ve sektörün daha da büyümesi beklenmektedir (Pandey ve Singh, 2014). 

Naghizadeh ve diğ., (2011) yapmış oldukları çalışmada, farklı hidrolik alıkonma 
sürelerinde çalışan bir batık MBR ile kentsel atıksu arıtımı ve yeniden kullanımını 
araştırmıştır. Sonuçta >%96 KOI giderimi elde edilmiştir. TSS giderim >%99 ve 
arıtımdan sonraki değer 1,1 mg/L’nin altındadır. Bulanıklık giderimi >%99,3 ve arıtım 
sonrası değer 0,3 NTU altındadır. Çalışma sonucunda batık MBR teknolojisi ile atıksuyun 
yeniden kullanım uygulamaları için mükemmel kalitede çıkış suyu elde edildiği 
görülmüştür. MBR tarafından üretilen yüksek kaliteli atık su, dezenfeksiyondan sonra su 
yeniden kullanım uygulamaları için direk olarak kullanılabilmektedir ya da daha fazla ön 
arıtım yapılmaksızın ters osmoz içerisine direkt olarak beslenebilir. 

Endüstriyel Atıksu Arıtımında MBR Uygulamaları 

Endüstriyel atıksuyun iki ana karakteristiği, yüksek organik yükleme ve arıtılması 
oldukça zor spesifik bileşikleri içermesidir. Bu karakteristikler, MBR gibi alternatif arıtım 
tekniklerine olan ihtiyacı artırmıştır. Yüksek KOI içeren atıksu geleneksel olarak 
anaerobik koşullar altında arıtıldığı için endüstriyel atıksu arıtımında MBR 
uygulamasının ilk denemeleri anaerobik arıtım alanında olmuştur. İlk anaerobik MBR 
sistem, Dorr-Oliver tarafından geliştirilmiştir ve Membran Anaerobik Reaktör Sistem 
(MARS) olarak bilinmektedir (Pandey ve Singh, 2014). Bu alandaki yeni gelişmeler ile 
inatçı endüstriyel atıksuların arıtımında MBR’lerin mükemmel bir çözüm olması 
beklenmektedir (Fazal ve diğ., 2015). 
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Endüstriyel atıksuyun karakteristiği, endüstriyel atıksuların ve endüstriyel proseslerin 
türüne büyük oranda bağlıdır ve genellikle atıksu özellikleri KOI, BOI, askıda katılar, 
amonyum azotu (NH4

+-N), ağır metaller, pH, renk, bulanıklık ve biyolojik parametreleri 
içeren temel parametrelerle gösterilir. Araştırma çalışmaları, MBR'lerin bazı 
konfigürasyonlarının sofistike üçüncül arıtım prosesleri gerektirmeden bu bileşiklerin 
birçoğunu tutacağını, daha konsantre hale getireceğini ve sonuç olarak parçalayacağını 
göstermektedir. Kentsel atık su ile karşılaştırıldığında, endüstriyel atık sular genellikle 
yüksek bir organik dayanıklılığa ve aşırı fiziko-kimyasal özelliklere (ör. pH, sıcaklık, 
tuzluluk) sahiptir ve biyolojik arıtma proseslerini kısıtlayabilecek ya da toksik etki 
yapabilecek sentetik ve doğal maddeler içermektedir (Dohare ve Trivedi, 2014). 
Endüstriyel atıksuyun en önemli kaynakları arasında gıda işleme, kağıt ve kağıt hamuru, 
tekstil, kimya, ilaç, petrol, yağlı atıksular, deri ve imalat sanayileri yer almaktadır (Dohare 
ve Trivedi, 2014; Pandey ve Singh, 2014). 

Soltani ve diğ., (2010) yüksek tuzluluk koşullarında bulunan bakteri grubuna sahip olan 
MBR ile yağlı atıksuları arıtmak için bir çalışma gerçekleştirmiştir ve %100 yağ 
gideriminin mümkün olduğunu ortaya koymuştur. 

Hoinkis ve diğ., (2012) yaptıkları çalışmada ticari bir çamaşırhane ve bir tekstil fabrikası 
için MBR'nin endüstriyel uygulamalarını araştırmış ve bu endüstrilerin atık sularında, 
düşük biyolojik parçalanabilirliğe sahip kimyasalların yüksek konsantrasyonda 
bulunmasına rağmen %90'a varan KOI giderim verimliliğine ulaşılmıştır. Üstelik MBR 
arıtma sistemlerinin BOI' yi %98'den daha fazla azaltabileceği görülmüştür. KOI’yi 
%98'e kadar azaltmak; %99'a varan NH4

+-N giderimi; denitrifikasyon boyunca tutarlı bir 
nitrat giderimi; %60 denitrifikasyon; %74 TN giderimi ve %82 azot giderimi; 5-log E. 
coli giderimi ve %97'den fazla fosfor giderimi sağlanmıştır. Amonyak içeren atık su için 
MBR performansı, konvansiyonel aktif çamur prosesleri için %95'lik bir dönüşüm 
oranına kıyasla NH4

+-N'yi tamamen NO3-N'ye dönüştürdüğü bulunmuştur. Tablo 2’de, 
endüstriyel atıksu arıtımında MBR uygulama örnekleri verilmiştir. 

MBR’ nin endüstriyel uygulamadaki hedefi yeniden kullanılabilir su üretmek için arıtım 
proseslerini korumak, düşük yatırımı geliştirmektir. Kimura (1991), yaptığı çalışmada 
yağ, nişasta, kağıt endüstrisi atık sularını çeşitli pilot ölçekli MBR sistemleriyle başarılı 
bir şekilde arıtmıştır. Çalışmada yüksek SRT ve biomas konsantrasyonları biyoreaktörde 
korunurken %90’ nın üzerinde KOI giderimi sağlanmıştır.  

Zaloum ve diğ., (1994) metal dönüşüm fabrikasının yağlı atıksularıyla yaptıkları bir 
çalışmada membran biyoreaktörün üç kata kadar tüm tehlikeli atık miktarını azalttığını 
ve atıksuyun biyolojik toksisitesinde de 10 kata kadar azalma görüldüğünü bildirmiştir. 
Diğer tarafta benzin, makine yağı ve yüzey aktif madde içeren sentetik atıksu 
ultrafiltrasyon membranlarla birleşen biyoreaktör kullanarak biyolojik olarak yüksek 
verimle parçalanabilmiştir. HRT 13,3 saat iken %99.99’ luk giderim hızına ulaşılmıştır 
(Scholzy ve Fuchs 2000). 

 

Table 2. Endüstriyel atıksu arıtımında MBR uygulamaları (Dohare ve Trivedi, 2014) 

Atıksu 
kaynağı 

Membran 
konfigürasyonu 

Çalışma şekli 
Arıtım 

verimliliği 
Uygulandığı 

Ülke 
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Çeşitli 
kaynaklar 

Ultrafiltrasyon-
Harici 

Pilot ölçekli 
(0.2-24.6 m3/gün) 

KOI giderim- 
>%97  

Almanya 

Boya 
endüstrisi 

Ultrafiltrasyon-
Harici 

Full ölçekli 
(113 m3/gün) 

KOI giderim - 
>%94 

Amerika 

Deri 
tabaklama 
endüstrisi 

Ultrafiltrasyon-
Harici 

Full ölçekli 
(500-600 m3/gün) 

KOI giderim - 
>%93 

Almanya 

Kozmetik 
endüstrisi 

Ultrafiltrasyon-
Harici 

Full ölçekli 
KOI giderim - 

>%98  
Fransa 

Gıda 
endüstrisi 

Mikrofiltrasyon 
Full ölçekli- 
(600 m3/gün) 

KOI giderim - 
>%97 

Amerika 

Aerobik 
Mikrofiltrasyon-

Harici 
Laboratuvar ölçekli 
(0.05-0.09 m3/gün) 

KOI giderim - 
%68-82 

Kanada 

Elektrik 
endüstrisi 

Ultrafiltrasyon-
Harici 

Full ölçekli- 
(10 m3/gün) 

KOI giderim - 
>%97 

Almanya 

 

Gazete kağıdı fabrikası atık sularının arıtımını içeren diğer bir çalışmada ultrafiltrasyon 
ve MBR sistemleri karşılaştırıldığında MBR sistemindeki giderimin daha büyük olduğu 
belirlenmiştir (Ragona ve Hall 1998). Peretti ve diğ., (1999) kirletici 
konsantrasyonundaki değişimle başa çıkabilen modüler MBR sistem kullanarak uçucu 
organik karbon içeren atık gaz akımlarının arıtımı üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışma 
sonucunda, kirleticilerin biyolojik olarak parçalandığı bildirilmiştir. Böylelikle MBR’ün, 
atıksu ve atık gaz arıtımı için de başarıyla kullanılabileceği kanıtlanmıştır. MBR prosesi, 
ilaç ve kimya sanayi gibi yüksek tuzluluk içeren atıksuların ve fermantasyon ünitesi 
atıksularının arıtımı için de avantajlıdır.  

Yün fabrikasından gelen boya ve baskı atıksularının arıtımı için laboratuvar ölçekli 
yerçekimli membran biyoreaktör ile çalışılmıştır. MBR, 135 gün boyunca herhangi bir 
kimyasal temizleme olmaksızın yerçekimi ile sürekli akışta çalıştırıldığında çıkış suyunda 
KOI, BOI, bulanıklık ve renk için ortalama giderim verimleri sırasıyla %80,3, %95, 
%99,3 ve %58,7 olarak belirlenmiştir (Zheng ve Liu, 2006). 

Anaerobik çapraz akışlı ultrafiltrasyon membran biyoreaktör, kentsel atıksu arıtımında 
kullanılmış ve %100 TSS, %90 KOI, %88 BOI giderimi sağlanmıştır. Oluşan metan 
içerisindeki biyogaz üretimi ise %70’de sabittir (Saddoud ve diğ., 2007). 

Yüksek KOI, yüksek BOI, koyu renk ve biyolojik olarak parçalanamayan organik 
bileşikler içeren maya endüstrisi atıksuları içeriğinden dolayı biyolojik arıtma yöntemleri 
ile arıtılmaktadır (Aslan, 2016). Maya endüstrisi atıksularından renk giderimi sağlamak 
amacı ile membran prosesleri kullanılabilir. Mutlu ve diğ., (2001) tarafından yapılan 
çalışmada 11000 Pt-co renk ve 2.4 optik yoğunluk değerine sahip atıksuya, öncelikle 
mikrofiltrasyon prosesi ve sonrasında ise nanofiltrasyon prosesi uygulanmıştır. 
Çalışmada %72 KOI giderimi, %89 renk giderimi ve %94 oranında optik yoğunluk 
giderimi sağlanmıştır. 

SONUÇ 

Membran biyoreaktör teknolojisi koku kontrolü, katı atık giderimi, kentsel ve endüstriyel 
atıksu arıtımını içeren geniş bir aralıkta oldukça büyük uygulama potansiyeline sahiptir. 
Atık su arıtma sektöründe kendine yer açan yeni bir teknoloji olduğu kanıtlanmıştır. 
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MBR, sıkı çevresel düzenlemelere uymamızı sağladığından deşarj standartlarının 
sıkılaştırılması ve su kıtlığının artması bu teknolojinin gelişimini daha da hızlandıracaktır. 
Tüm bu literatür çalışmalarının ışığında, MBR atıksu çıkış kalitesi, optimum su çıkışı, 
nütrient ve arazi kullanımı gibi çevresel parametreler açısından şuan iyi bir durumdadır. 
Enerji kullanımı ve sistem kimyasında gelişmeler devam ettiği, membran kirlenmesi 
problemiyle başa çıkıldığı, maliyetler daha da düşürüldüğü takdirde evsel ve endüstriyel 
atıksu arıtımındaki uygulamaların çok daha fazla artması beklenmektedir. Ülkelerin 
arıtma için harcadıkları maliyetleri düşündüğümüzde, bu alandaki eksiklikleri gidermek 
için yapılacak araştırma çalışmalarına destek vermenin ne derece önemli olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Abstract 

It is a known fact that plants have been used for therapeutic purposes since ancient times. 
Essential oils, significant natural products obtained from plants, possess many biological 
activities such as anticancer, anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, and antiviral 
powers. Mentha longifolia widely used in the pharmaceutical, food industries, and especially 
in cosmetics belongs to the Lamiaceae family. Different parts of the plant such as flower, 
seed, fruit, and leaf are widely used in folk medicine as a carminative, antimicrobial, 
antispasmodic, stimulant, anti-inflammatory, in the treatment of various diseases such as 
digestive disorders, bronchitis, and headaches. This study was conducted to investigate the 
total phenolic content and antioxidant activity of essential oil obtained from Mentha 
longifolia ssp. longifolia grown in Muş, Turkey. The essential oil of the plant was obtained 
by using a Clevenger apparatus for three hours. The total phenolic content and antioxidant 
activity of essential oil were evaluated by Folin-Ciocalteu, ferric reducing/antioxidant power 
(FRAP), and 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH•) radical scavenging assays, 
respectively. The essential oil showed total phenolic content as 165.39±2.77 μg gallic acid 
equivalent (GAE)/mL and 195.46±3.28 μg catechin equivalent (CE)/mL of essential oil. 
According to the antioxidant activity results, essential oil [SC50: 0.01459±0.0004 mg/mL 
mg/mL for DPPH and 424.14±2.17 µM Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) for 
FRAP] exhibited remarkable antioxidant activity than standard ascorbic acid (SC50: 
0.02877±0.00100 mg/mL). The obtained results have shown that M. longifolia L. essential oil 
is a good source of natural antioxidants for the food and pharmaceutical industry with its high 
total phenolic content and antioxidant activity. 

Keywords: Mentha longifolia L., essential oil, total phenolic content, antioxidant activity 

 

Özet 

Bitkilerin eski çağlardan beri tedavi amaçlı kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bitkilerden elde 
edilen önemli doğal ürünlerden biri olan uçucu yağlar, antikanser, antienflamatuvar, 
antioksidan, antimikrobiyal ve antiviral güçler gibi birçok biyolojik aktiviteye sahiptir. İlaç, 
gıda endüstrileri ve özellikle kozmetikte yaygın olarak kullanılan Mentha longifolia, 
Lamiaceae ailesine aittir. Bitkinin çiçek, tohum, meyve, yaprak gibi farklı kısımları halk 
tıbbında gaz giderici, antimikrobiyal, antispazmodik, uyarıcı, antiinflamatuar olarak ve 
sindirim bozuklukları, bronşit ve baş ağrısı gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışma, Muş ilinde doğal olarak yetişen Mentha longifolia ssp. 
longifolia uçucu yağının toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesini araştırmak 
amacıyla yapılmıştır. Bitkilerin uçucu yağı, Clevenger cihazı kullanılarak üç saat süreyle elde 
edildi. Uçucu yağın toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi sırasıyla Folin-Ciocalteu, 
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demir indirgeme/antioksidan güç (FRAP) ve 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH•) radikal 
temizleme metotları ile değerlendirildi. Uçucu yağ, 165.39±2.77 μg gallik asit eşdeğeri 
(GAE)/mL ve 195.46±3.28 μg kateşin eşdeğeri (KE)/mL olarak toplam fenolik içeriği 
göstermiştir. Antioksidan aktivite sonuçlarına göre, uçucu yağ [DPPH için SC50: 
0.01459±0.0004 mg/mL ve FRAP için 424.14±2.17 µM Trolox Eşdeğer Antioksidan 
Kapasitesi (TEAC)], standart askorbik aside (SC50: 0.02877±0.00100 mg/mL) göre kayda 
değer antioksidan aktivite sergiledi. Elde edilen sonuçlar, M. longifolia L. uçucu yağının, 
yüksek toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi ile gıda ve ilaç endüstrisi için iyi bir 
doğal antioksidan kaynağı olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mentha longifolia L., uçucu yağ, toplam fenolik içerik, antioksidan 
aktivite 

 

INTRODUCTION 

Free radicals can easily interact with many biomolecules and damage the organisms. All the 
organisms have an antioxidant defense system in order to reduce or prevent the effects of 
these free radicals that cause many diseases and aging. One of the other important elements 
of the antioxidant system is the secondary metabolites found in plants. According to recent 
research, these compounds which plants produce to protect themselves, have great potential 
to be used against human diseases (Miliauskas et al., 2004; Cosme et al., 2020). They have 
biological properties such as antioxidant, antimicrobial, and anticancer effects. Besides, they 
can be used for detoxification, regulation of enzymes and hormone metabolism, stimulation 
of the immune system (Mimica-Dukic and Bozin, 2008). Plants have been used by humans 
for various purposes both in food and medicine since ancient times. Medicinal and aromatic 
plants all over the world as well as in Turkey are also widely used in developing resistance to 
the treatment of various diseases and disorders. 

Recently, essential oils and bioactive molecules obtained from plants have attracted attention 
as natural product sources. Due to the possible toxicity of synthetic antioxidants, there is a 
growing interest in natural antioxidants. They possess mainly anticancer, anti-inflammatory, 
antioxidant, antimicrobial, and antiviral powers and are used in various applications such as 
medicine, aromatherapy, cosmetics, the food industry, and agriculture (Anwar et al., 2017; 
Boran and Ugur, 2018; Efe, 2020). 

M. longifolia belonging to the Lamiaceae family is a medicinal and aromatic plant that grows 
widely in temperate regions of the world (Gulluce et al., 2007; Salman et al., 2015). 
According to the literature, essential oils and extracts obtained from Mentha species have 
valuable properties such as antimicrobial, antifungal, antidiarrheal, antimutagenic, anti-
inflammatory, and antioxidant (Gulluce et al., 2007; Mkaddem et al., 2009; Sarac and Ugur, 
2009; Barros et al., 2015). The plant has traditionally been used in tea and local recipes, as 
well as as a folk remedy in the treatment of complaints such as nausea, bloating, colic, 
bronchitis, indigestion, cough, and flu (Iscan et al., 2002; Hussain et al., 2010). 

The objective of this study was to analyze total phenolic contents and antioxidant activity of 
essential oil of Mentha longifolia ssp. longifolia plant collected from Muş, Turkey. Therefore, 
three different methods including Folin-Ciocalteu, ferric reducing/antioxidant power (FRAP), 
and 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH•) radical scavenging assays were used to 
determine M. longifolia essential oil antioxidant potential. 
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MATERIALS AND METHODS 

Plant material and extraction of the essential oil 

Mentha longifolia ssp. longifolia was collected from Muş, Turkey in 2019. The identification 
of the plant was made by Dr. Yusuf KAYA from Atatürk University, Department of Biology, 
Erzurum, Turkey. The essential oil was obtained from the leaf parts of the plant (100 g) by 
the hydrodistillation method using the Clevenger apparatus for three hours. The oils obtained 
were preserved in ependorf at +4 °C. 

Antioxidant activity by DPPH and FRAP assays  

DPPH• radical scavenging activity assay was applied with some minor modifications as 
described by Brand-Williams et al. (1995). The test concentration of M. longifolia essential 
oil was adjusted by preliminary testing to show results with concentrations providing about 
50% scavenging. A series of dilutions were prepared in a one-to-one ratio from M. longifolia 
essential oil solution (0.005 mg/mL) and each one was mixed with an equal amount (750 μL) 
of 100 μM the methanolic DPPH• solution. After 50 min incubation time at room 
temperature, the absorbance of the mixtures was measured at 517 nm against a blank under 
the same conditions. Trolox, butylated hydroxytoluene (BHT), and ascorbic acid (vitamin C) 
were used as positive controls to compare the test results. The tests were repeated in triplicate 
and the test results were calculated as SC50 values (mg/mL). A low SC50 value indicates high 
radical scavenging potential. 

FRAP value of M. longifolia essential oil was determined using the method described in the 
literature by Benzie and Strain (1999). Firstly, M. longifolia essential oil was diluted 1:10 
with DMSO%. Then, 50 μL of diluted essential oil was mixed with FRAP reagent prepared 
from solutions 20 mM acetate buffer, 2,4,6-Tris (2-pyridyl) -s-triazine (TPTZ) and 20 mM 
Fe3Cl3.3H2O at a ratio of 10: 1: 1. The mixture was incubated for 20 min at 24 ᵒC and the 
absorbance was subsequently measured at 595 nm against a blank without a sample under the 
same conditions. The value was expressed as micromolar Trolox equivalent antioxidant 
capacity (TEAC). 

Total phenolic content (TPC) 

The total phenolic content of M. longifolia essential oil was determined according to the 
procedure originally reported by Slinkard and Singleton (1977) with some modifications 
using catechin and gallic acid as standards (Karaçelik et al., 2015). Sample solution (50 μL) 
was placed in a test tube and distilled water (2.5 mL), 0.2 N Folin- Ciocalteu reagent (250 
μL) added, and vortexed. After 3 min incubation, 7.5% sodium carbonate (750 μL) was 
added, vortexed and all tubes allowed to stand at ambient temperature for 2 h. Controls were 
prepared under the same conditions, using distilled water for each sample concentration and 
standard. The absorbance was spectrophotometrically read at 765 nm. TPC was expressed as 
microgram of catechin (µg CE/mL sample) and gallic acid equivalents per mL sample (µg 
GAE/mL sample) by using a calibration curve for catechin and gallic acid in the range of 
62.5-1000 μg/mL. The experiment was performed in three parallel. 

RESULTS 

In this study, antioxidant activity and total phenolic content of M. longifolia essential oil were 
evaluated by DPPH, FRAP, and Folin-Ciocalteu reagent methods. Low 50% inhibition (SC50) 
value indicates high free radical scavenging activity. According to the DPPH results, M. 
longifolia essential oil (SC50: 0.01459±0.0004), which had a remarkable activity, showed 
1.97 times more activity than ascorbic acid (SC50: 0.02877±0.00100), while it showed and 
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1.67 and 3.30 times less antioxidant activity than BHT (SC50: 0.00870±0.00012) and Trolox 
(SC50: 0.00441±0.00007), respectively (Table 1). 

For comparison with the literature, %DPPH• radical scavenging activity of the essential oil 
and standards at 0.0050 mg/mL was also calculated. The results showed that the antioxidant 
activity for essential oil (17.15%) is more effective than BHT (28.80%) and ascorbic acid 
(8.47%) standards except for Trolox (56.40%). And also, it was observed that the ferric 
reducing/antioxidant power of M. longifolia essential oil was 424.14±2.17 μM TEAC. The M. 
longifolia essential oil showed the phenolic content as 165.39±2.77μg GAE/mL and 
195.46±3.28 μg CE/mL of essential oil. 

 

Table 1. Antioxidant activity and total phenolic content of the Mentha longifolia ssp. 
longifolia essential oil and standards 

Sample and 
standards 

DPPH• 

 (SC50, mg/mL) 

%DPPH• 
scavenging  

(at 0.0050 
mg/mL) 

FRAP* 

(TEAC, 
μM) 

TPC* 

(GAE, μg/mL and 
CE, μg/mL) 

Essential oil 0.01459±0.0004 17.15 424.14±2.17 165.39±2.77 and 
195.46±3.28 

BHT 0.00870±0.00012 28.80 n.t n.t 

Trolox 0.00441±0.00007 56.40 # n.t 

Ascorbic acid 0.02877±0.00100 8.47 n.t n.t 

*M. longifolia essential oil was tested by diluting 1:10 with 100% DMSO. 
All test results were presented as mean ± standard error (SD) in triplicate. 
n.t: not tested. #: Trolox was used to constructing a calibration curve used for the calculation 
of TEAC values  
 

DISCUSSION 

Although the antioxidant potentials of essential oils of some Mentha species have been 
reported in the literature, only a few studies have been reported on the antioxidant activity of 
Mentha longifolia ssp. longifolia. Hajlaoui et al. (2009) have shown that essential oil of M. 
longifolia had a great antioxidant activity in the same order of magnitude as BHT (Hajlaoui et 
al., 2009). According to other studies, Tunisian M. longifolia essential oil showed antioxidant 
activity with >8000 mg/L of IC50 value (Mkaddem et al., 2009) while Pakistan M. longifolia 
essential oil exhibited weaker antioxidant and free radical scavenging activity (Iqbal et al., 
2013). Essential oils obtained from the aerial parts of M. longifolia collected from five 
different regions of Saudi Arabia, with SC50 values in the range of 4.4-8.5 µg/mL, displayed a 
significant antioxidant potential with total phenols (0.7-4.7% mg GAE/100 g) (Anwar et al., 
2017). Among the Tunisian Mentha species, M. longifolia exhibited the highest FRAP (Yahia 
et al., 2018). In previous studies, SC50 values of M. longifolia ssp. longifolia essential oil 
were determined as 5.27 ± 0.13 mg/mL (Boran and Ugur, 2018) and 10.7 ± 0.005 mg/mL 
(Gulluce et al., 2007). Also, Boran and Ugur (2018) found a total of phenolics of 186 ± 8.9 
mg/g GAE in essential oil. According to researches, the essential oil biological activity of 
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different plants, including Mentha species, depends on many factors such as genetic factors, 
environmental and geographical variables, and the chemical composition of the oil (Gulluce 
et al., 2007; Hussain et al., 2010). There is an extremely positive relationship between 
phenolic compounds and antioxidant activity as a result of both the literature research and 
these experiments. Due to phenolic compounds found in plants, antioxidant activity can be 
attributed to the presence of these valuable components. It has been reported that the majority 
of antioxidant activity in natural sources originates from secondary metabolites that are 
phenolic compounds (Karaçelik et al., 2015; Efe, 2020).  

CONCLUSION 

The species of M. longifolia is richest in phenolic contents and shows an interesting 
antioxidant activity. Further study in vivo is required to evaluate the toxicity of M. longifolia. 
In addition, these findings support the possibility to isolate and characterize active 
antioxidant compounds from these M. longifolia species. According to the results, it is 
possible to prevent and treat diseases caused by oxidative stress by regularly consuming 
foods rich in phenolic compounds. 
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Özet 
 
Türkiye’de tanıtım ve turizm amaçlı olarak hemen hemen her ilde ve ilçede çeşitli kültürel 
etkinlikler, şenlikler, panayırlar ve festivaller düzenlenmektedir. Topluma veya yöreye mal 
olmuş bir değeri, geleneği, kişiyi ya da tarihi bir olayı anmak amacıyla yılın belirli günlerinde 
yapılan, halkın yoğun biçimde iştirak ederek önemli rol oynadığı geleneksel etkinliklere 
şenlik adı verilmektedir. Şenliklerde halk hem icracı hem de izleyici olarak ön plandadır. Bu 
nedenle şenlikler; halkın kendisini daha iyi ifade ettiği, daha iyi hissettiği, birbiriyle kaynaşıp 
dertleştiği, birlik ve beraberliğin sergilendiği geniş halk kutlamalarıdır. Şenliklerin tarihi arka 
planında toy, şölen, düğün gibi toplumsal törenler bulunmaktadır.    
Yöresel şenlikler; bir topluluğun veya yörenin tarihinin, sosyal yapısının, üretim tarzının, 
ürünlerinin, oyunlarının, tarihi şahsiyetlerinin, kültürel değerlerinin ve turistik mekânlarının 
diğer topluluklar tarafından tanınmasını sağlamak ve aynı zamanda da bu değerleri sonraki 
kuşaklara aktarmak gibi işlevlere sahiptir. Böylelikle kültürel korumada uygulamanın, canlı 
tutmanın önem kazandığı günümüz folklor anlayışına göre de yöresel şenlikler artık daha çok 
işlevseldir. Günümüzde yüklendiği toplumsal değerler ile geleneksel bir hale gelen şenlikler, 
aynı zamanda önemli kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitimsel işlevlere sahiptir. Çeşitli kültürel 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi, ulaşım-konaklama, yiyecek-içecek, kıyafet ve hediyelik eşya 
pazarı gibi birçok faktörün bir araya gelmesi bu şenliklere ekonomik bir boyut da 
kazandırmaktadır. 
Bu çalışmada, Bafra Yöresinde icra edilen mevsimlik kutlamalardan Kavun-Karpuz Şenliği, 
Hıdrellez Şenliği ve Sele Sepet-Top Kandil Şenliği gibi toplumsal uygulamalar incelenmiştir. 
Bu şenliklerin tarihi, hazırlık safhası, icra ortamı, şehre kazandırdıkları, sosyal, kültürel ve 
ekonomik işlevleri gibi özellikler ele alınmış ve esas itibariyle bu şenliklerin kültürel 
değerlerin korunmasına ciddi anlamda katkı sağladıkları tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Şenlik, işlev, kültürel koruma, Bafra 
 
Abstract 
 
Various cultural events, festivals, fairs, and carnival are organized in almost every province 
and district of Turkey for publicity and tourism. Festivals are traditional events that are held 
on certain days of the year to commemorate a value, tradition, person, or historical event 
belonging to the society or the region, where the folk participates and plays an important role. 
The folk is at the forefront both as the performer and the audience at the festivals. Therefore, 
the festivals are extensive folk celebrations that the folk express themselves better, feel better, 
socialize and pour out one's grief to each other, and display unity and solidarity. There are 
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social ceremonies such as festivity, feast, and weddings in the historical background of the 
festivals. 
Local festivals have the functions of ensuring that the history, social structure, production 
style, products, dances, historical personalities, cultural values, and touristic places of a 
society or region are recognized by other communities at the same time transferring these 
values to the next generations. Thus, local festivals are now more functional according to 
contemporary folklore understanding where perform and keeping alive is important. Festivals, 
which have become traditional with the social values they are the owner of nowadays, also 
have important cultural, social, artistic, and educational functions. Realization of various 
cultural events and the combination of many factors such as transportation-accommodation, 
food-beverage, clothing, souvenir market adds an economic dimension to these festivals. 
In this study, social practices such as "Melon-Watermelon Festival, Hıdrellez Festival and 
Sele Sepet-Top Kandil Festival" in Bafra district were examined. Features such as the history, 
the preparation phase, the performance environment, what they bring to the city, the social, 
cultural, and economic functions of these festivals have been evaluated and it has been 
determined that these festivals contribute significantly to the preservation of cultural values. 
 
Keywords: Festival, function, cultural protection, Bafra 
 
Giriş 
 
Bafra İlçesi Samsun iline bağlı, Kızılırmak deltasında ve Kızılırmak’ın kenarında kurulmuş; 
özellikle verimli ovası, karpuzu, pidesi, dondurması, nokulu, balık gölleri, manda yoğurdu, 
kaymaklı lokumu ve dondurması ile tanınmış bir ilçedir. 
Bafra'nın tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar gitmektedir. İlçede bulunan İkiztepe ören yerinde 
yapılan araştırmalarda Kalkolitik Döneme (M.Ö. 5000-4000) ait yerleşmelerin izine 
rastlanmıştır. İlçenin çok eski tarihlerden beri yerleşime açık olduğu düşünülmektedir. 
Yapılan arkeolojik kazılarda Eski Tunç çağı, erken Hitit, Lidya ve Helenistik döneme ait 
kalıntılar tespit edilmiştir. Daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine 
geçmiş olan ilçe uzun süre Trabzon ili, Canik Sancağına bağlı bir yerleşim yeri olarak 
varlığını sürdürmüştür. 1854 yılı sonlarında kaza merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Bafra, 
Cumhuriyetin kurulmasından bu yana Samsun ilinin büyük bir ilçesi olarak yerini muhafaza 
etmiştir. 
 

1. Şenliklerin Türk Halk Kültüründeki Yeri ve Önemi 
 

Şenlikler aslında küçük birer panayırdır. Geleneksel imalatlar ve ürünler, perakende ticaret, 
ihtiyaçlar, eğlence biçimleri, sosyalleşme araç ve ortamları vb. olgular küreselleşme sürecinin 
etkisiyle günümüzde dünyanın her yerinde değişmekte ve hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. 
Bu süreçten ekonomik, sosyal, kültürel işlevlere sahip Türkiye’deki panayırlar da etkilenmiş; 
çok sayıda geleneksel panayır ortadan kalkmış ya da başka formlara dönüşmüştür. Panayır 
geleneğinin ortadan kalktığı birçok yerleşmede panayırların yerini, genellikle yörenin öne 
çıkan tarımsal ürününü tanıtıcı şenlikler ya da festivaller almıştır (Çalışkan, 2018: 1329). 
Yöresel niteliğe sahip bu çalışma, aslında şenliklerin Türk halk kültürü içindeki yerini ve 
önemini bir kez daha belirtmeye yöneliktir. İnsanların şenlik adı altında yapılan bu türden 
faaliyetlerde bir araya gelmeleri, birlik-beraberlik içinde olduklarının bir göstergesidir. Ayrıca 
şenliklerin eğlendirme, dinlendirme, psikolojik rahatlama, tanışma, iletişim kurma, ekonomiyi 
canlandırma ve yöresel tanıtım vasıtasıyla turizm hareketliliği sağlama gibi pek çok işlevi de 
vardır. Türk kültürüne bütüncül olarak bakıldığında Türk toplumunun genel ve yöresel olarak 
oldukça zengin bir şenlik kültürüne sahip olduğu görülmektedir.  
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Somut olmayan kültürel miras alanları içerisinde “Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 
şölenler” başlığı altında değerlendirilen şenlikler/şölenler, yerel kültürün korunması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da oldukça önemlidir (Oğuz, 2009: 122). Zira 
küreselleşme, dünyayı hızla tek tipleştirmektedir. Dolayısıyla, yerel renkler ve farklılıklar 
ortadan kalkmakta ve dünya bu bağlamda kültürel çeşitliliğini ve renkliliğini kaybetmektedir 
(Oğuz, 2002: 7). Bu çeşitlilik ve renkliliği sağlayan en önemli unsurların başında da 
milletlerin büyük bir coşku ile kutladığı şenlikler, şölenler ve çeşitli törenler gelmektedir.  
Her çağda, kültürde ve toplumda çok değişik şekillerde icra edilen şenlikler; daha çok 
topluma mal olmuş değerli bir şahsiyet, bir kahraman, lider veya sanatçının doğum ya da 
ölüm yıldönümlerinde, bir mevsimden diğerine geçiş zamanında, bir kurum ya da ülkenin 
kuruluş yıl dönümlerinde veyahut o şehre ya da bölgeye ait bir ürünün tanıtımına yönelik 
etkinliklerde topluma ait ortak duyguların sembolik olarak paylaşılması amacıyla halkın bir 
araya getirildiği eğlence ve kutlamalar olarak bilinir.  
İnsanımızın büyük bir ihtiyacını karşılayan, onu genç, dinç tutan, yorgunluğunu alan, 
bambaşka iklimlere götüren eğlencenin yerinde ve zamanında, yani şenliklerde yapılması 
gerekir. Sözünü ettiğimiz bu gerçek, bütün dünyada hemen hemen aynıdır. Eğlenmek, insanın 
kesinlikle bir ihtiyacıdır. İnsanoğlu, bu ihtiyacını gidermenin çarelerini aramış ve arayacaktır. 
Türk insanının bu ihtiyacını karşılayan yerler, bir bakıma, kutlamalardır, toylardır, 
şenliklerdir, donanmalardır ve bayramlardır. Bu dört kavram, doğrudan birbiriyle ilgilidir; 
kimi zaman birbirlerinin yerini alır, kimi zaman azıcık farklı gibidirler. Ama özlerinde, insanı 
daha mutlu, huzurlu, rahat ve dolayısıyla en yüksek derecede verimli kılma işi yatmaktadır 
(Baykara, 2000: 869).  
Bir topluluğun veya yörenin tarihini, kültürel değerlerini, üretim biçimini ve yöresel 
ürünlerini tanıtmak ve yaşatmak suretiyle bunların diğer topluluklar tarafından tanınmasını 
sağlayarak bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak gibi birçok amaç ve işleve sahip olan 
şenlikler, çoğunlukla gelenekselleşmiş tarih ve günlerde icra edilmektedir. Başladığı tarihten 
günümüze kadar olgunlaşıp gelen ve yapısında farklı tarihsel süreçlerden motifleri bulunduran 
bu şölenleri, tarihsel bir derinliği olan etkinlikler olarak algılamak, bunların önemini daha da 
anlaşılır kılacaktır. Zira bizim kültürümüzde şölenin, şenliğin tarihi derinliğini ve önemini 
görmek için Divanü Lügat’it-Türk’e ve Dede Korkut Kitabı’na (Ergin, 2018: 21) bakmak 
yerinde bir davranış olacaktır.  
Şenlikler bir başka deyişle bayramlar, bu kutlamaya katılan halkın hemen tamamını içine 
alabilecek genişlikte olan yerlerde yapılıyordu. Türk devletleri, sadece göçerleri değil, belirli 
mekânlarda oturan halkı da içerdiğinden, bu türden şenlikler, belirli mekanlardaki kutlamalar 
demekti. Türkiye Selçukluları devrinde gerek Anadolu gerekse öteki Türk ülkelerinde bu 
kutlama şenlikleri, meydanlarda yapılıyordu. Özellikle şehir hayatının gelişmesinden sonra bu 
türden şenlikler daha bir önem kazanmıştır. XI. yüzyıl sonrasında kesinlikle bildiğimiz 
meydanlar ise, yemyeşil çimenlerle kaplı olduklarından Gökmeydan diye de anılıyorlardı. 
Meydan, şu hâlde Türk şenliklerinin en yaygın olarak yapıldığı yerlerdir denilebilir (Baykara, 
2000: 896). 
 
2. Bafra İlçesinde Kutlanılan Yöresel Şenlikler 
2.1. Kavun-Karpuz Şenlikleri 
 
Birçok ürünün yetiştiği Türkiye’de, ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte bu ürünlerin tanıtımına 
ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik olarak çeşitli yörelerde şenlik ve festivaller de 
gerçekleştirilir.   
Hayatın en güzel zamanı ürün alınması olduğundan, bir eserin meydana getirilmesi, emeklerin 
karşılığının alınması, büyük bir sevince de vesile olmaktadır. Şenliklerin en önemli 
temellerinden birisi, insanın emeğinin karşılığını almış olma sevincidir. Böylece “mahsul 
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idraki” veya “ürün elde etme” sonucu olan şenlikler, öteki insan topluluklarında olduğu gibi, 
Türk hayatındaki şenliklerin bir büyük kümesini teşkil etmektedir (Baykara, 2000: 881).  
Samsun ilinin önemli tarım ilçelerinden olan Bafra ilçesi, bu bölgenin çeşitli tarım ürünleri 
ihtiyacını karşılamaktadır. Çok çeşitli sebze-meyve ürününün yetiştiği bölgede çeşitli 
tanıtımlar da yapılmaktadır. Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve Samsun İl ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ve Bafra Ziraat Odası tarafından 
desteklenen Geleneksel Kavun-Karpuz Yarışması bunların başında gelen etkinliklerdendir. Bu 
etkinlik Bafra karpuzunu Türkiye’ye ve hatta yurt dışına tanıtmak ve çiftçilerimizi daha iyi 
ürün elde etmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Her yıl ağustos ayının son 
haftasında yapılan kutlamalarda konserler, halk oyunları gösterileri, sergiler, konferanslar gibi 
etkinlikler düzenlenir. Bafra halkı çoluk çocuk bu etkinliklere katılır. Bu tür etkinliklerle hem 
çiftçiye ürün tanıtma imkânı verilir hem de halkın birlik ve beraberlik içinde neşeli, keyifli ve 
eğlenceli dakikalar geçirmesi sağlanır.  
Yaklaşık yirmi beş yıldır süregelen bu şenliklerde Bafra’nın çeşitli köylerinden çiftçiler kavun 
ve karpuzlarını getirerek yarışmaya iştirak ederler. Yarışmada dereceye girenler, jüri 
üyelerinin ürünleri teker teker tatmasının ardından yapılan oylama sonucu belirlenir. 
(Fotoğraf: 1) Ayrıca karpuzların üzerine yapılan desen yarışmaları da düzenlenir ve burada en 
iyi deseni ortaya koyan katılımcı ya da sanatçılar da çeşitli ödüller alır. (Fotoğraf: 2) Dereceye 
giren çiftçiler belediye tarafından daha önce belirlenen ve ilan edilen ödüllerin sahibi olurlar. 
Bu ödüllerden en değerli olanı ise tarımda kullanılan sulama motorları ya da küçük tarım 
makinalarıdır. (Fotoğraf: 3) Sonrasında ise şenliğe davet edilen sanatçıların gösterileri ile 
seslendirdikleri şarkı ve türküler eşliğinde halk hep beraber eğlenir ve keyifli zamanlar 
geçirir. 
 
2.2. Sele-Sepet Top Kandil Şenlikleri  
Ramazan ayının toplum hayatı üzerinde çok önemli tesirleri vardır. Bu ayda insanlar arasında 
dostluk, kardeşlik duyguları artar; suç oranları büyük oranda azalır. İyi duygularla hareket 
edilir, düşkünler daha çok düşünülür. İftar ve sahur sofraları, bütün aile fertlerinin bir ay 
süreyle bir araya geldiği değerli ve kutsal ortamlardır.   
Ramazan ayının Bafra insanı ve bilhassa Bafralı çocuklar açısından çok ayrı bir anlamı ve 
önemi vardır. Çocuklar, Ramazan ayının on beşinci gecesini iple çekerler. Zira o gece onlar 
için güzel duyguların pekiştiği gecedir. Evet, her yıl Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan 
gece Bafra'da "Sele-Sepet Şenlikleri" yapılır. 
“Sele-sepet top kandil” gecesi de denilen bu gece büyüklerle küçüklerin daha çok kaynaştığı, 
çocukların sevindirildiği, onlara izzet-i ikramda bulunulduğu gecedir. Çocukların eğlenmeleri 
için bir gün önceden hazırlıklar yapılır. Herkes çocuğuna halk arasında "sele-sepet” denilen 
fenerlerden alır. (Fotoğraf: 4) Daha sonra evlere gelecek küçük misafirler için şeker, bozuk 
para, çerez veya meyveler hazır bulundurulur. 
Sele-sepet gecesi şenliği iftarın hemen peşinden başlar. Çocuklar gruplar halinde kümelenir. 
Küçükten büyüğe doğru boy sırasına geçilir. En önde genellikle üç dört yaşlarında çocuklar 
bulunur.  Bir anda ilçenin bütün cadde ve sokakları bu küçüklerin, ellerindeki fenerlerin 
ışığıyla aydınlanır.  Bir taraftan da hep bir ağızdan şu mâniler söylenir. 
"Mahallede şenlik var, 
Bize geldi etraf dar, 
Sele-sepetleri alın, 
Çıkın yola ey çocuklar."  
 
"Haydi, hep gezelim,  
Şekerleri süzelim,  
 Bu gece sele-sepet,  
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 Eğlenelim, gülelim." 
Daha sonra belirli bir düzen içinde çocuklar evleri gezmeye başlarlar, ilk durakta şu mâniler 
söylenir; 
"Sele-sepet top kandil,  
Aç kapıyı ben geldim,  
Ay da yıl da bir kere,  
Kapınıza ben geldim."  
 
"On bir ayın sultanı,  
 Geçiyor Ramazan ayı,   
 Açın kapınızı bize, 
Amca, hala, teyze, dayı."  
Kapı açılır. Evin hanımı ve beyi birlikte çocuklara sırayla ikramda bulunur. Onların saçını 
okşarlar. Öğüt verici güzel sözler söylerler. Bazı hane sakinleri kapılarını mahsustan 
açmazlar. Sabırsızlanan küçükler, bu sefer onlar için ayrı bir mâni söylerler:  
"Açın kapınızı bize,  
Uğur gelir evinize,  
Eğer bahşiş verirseniz,  
Bolluk getiririz size."  
Gecikerek açılan kapıdan gülümseyen yüzler çıkar. Büyüklerin oyunları tutmuştur ve 
kendileri için özel mâni söyletmişlerdir. Büyükler bunun karşılığında hepsine teker teker 
bozuk para verirler. Bu arada çocuklardan birinin sele-sepeti yanar. Başlar çocuk ağlamaya. 
Bunu gören babası hemen yenisini alır; bu mutluluğu yaşayan çocuk da tabii ki 
memnuniyetini hemen dile getirir: 
"Sele-sepetim yandı,  
Şekeri içinde kaldı,  
Üzüntümü gören babam,  
Bana yenisini aldı." 
Ev ziyaretleri yine mânilerle devam eder;  
"Ey evin sakinleri,  
Verin bize telkinleri,  
Sele-sepet geçiyor,  
İkram edin şekerleri." 
Her gidilen evden muhakkak bir ikramda bulunulur. Alınan şeker, para, lokum, çerez vb. 
hediyeler ellerdeki sele-sepetin içine konulur. Bu uygulama aslında bir nevi bolluk-bereket 
törenidir; verilenler ise bolluk ve bereketin artmasına yönelik sembolik şeylerdir. Bu sırada 
dakikalar çok çabuk ilerler. Artık sona doğru gelinmiş, teravih vakti yaklaşmıştır. Son olarak 
şu mâniyi de söylerler: 
"Büyükleri sayalım,  
Küçükleri sevelim,  
Ramazan ayı geçiyor,  
Kıymetini bilelim." 
Ve böylece sele-sepet şenlikleri sona erer. Babalar çocukların ellerinden tutarak, hep birlikte 
teravih namazı için camilere giderler. 
Son zamanlarda bu kutlama şekli biraz değişmiştir. Kutlamalara katılan çocuk ve insan sayısı 
maalesef azalmaktadır. Son on yıl içinde şenliklerde çıkan nahoş olaylar ve kargaşa nedeniyle 
belediye yöneticileri bu kutlamayı tek bir alana almıştır. (Fotoğraf: 5) Ancak yine de 
çocukların kandiller eşliğinde gezdikleri görülür. Ama çoğunlukla halk, belediyenin organize 
ettiği konser alanında toplanarak eğlenir. Bu alanda çeşitli etkinliklerle halk birlik ve 
beraberlik içinde vakit geçirmektedir. Eski “sele-sepet, top kandil” gecelerinin yerini tutmasa 
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da bu gelenek sürdürülmektedir. Oysa ki Ramazan’ın ruhuna çok da uygun düşen bu şenliğin 
aynı zamanda bir bolluk ve bereket töreni olduğu düşünülürse, ikramlarla birlikte devam 
ettirilmesinin toplumsal dayanışma, insan sevgisi ve Ramazan’ın künhüne erme yönüyle de 
çocuklara ve büyüklere katacağı önemli değerler ve erdemler vardır.  
 
2.3. Hıdırellez Şenlikleri 
Doğanın her baharda canlanışı, dünyanın her yerinde yaşayan insan toplulukları tarafından 
kendi kültürlerine uygun biçimlerde kutlanır. İnsanlar, kışın getirdiği karamsarlıktan 
kurtuldukları için sevinirken, her bahar yeniden canlanan doğaya umut bağlar, düşlerinin, 
dileklerinin gerçekleşmesi için istekte bulunmanın tam sırası olduğunu düşünürler. Bu 
düşünce Türk kültüründeki karşılığını en yaygın biçimde Hıdrellez Şenliklerinde bulmuştur. 
Hıdrellez’de su kenarlarında bahar yemekleri yemek, en çok istenen şeyleri yazmak ya da 
resimlerini yapmak ve bunları genellikle bir gül fidanının dibine koymak, ateşlerin üzerinden 
atlayıp olumsuzluklardan arınmak, doğa ile kurulan ilişkinin ve iletişimin simgelerindendir. 
Hıdrellez kısaca insan ve doğa arasındaki iletişimi, baharı ve umudu simgeleyen bir kültürel 
gelenektir. Ayrıca Hıdrellez, Türk kültürüne mal olmuş olan Nevruz’un; tarihî, sosyo-kültürel 
unsurların ve coğrafyanın da etkisiyle Anadolu ve Balkanlar’da temayüz etmiş biçimidir.  
Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Ruz-ı Hızır 
(Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde 
buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas peygamberlerin 5 Mayıs’ı 6 
Mayıs’a bağlayan gece buluştukları, dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılır. Hızır ve İlyas 
sözcükleri birleşerek halk ağzında “Hıdrellez” şeklini almıştır. 
Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. 
Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde Hıdrellez için önceden hazırlıklar 
yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili 
hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan 
evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, 
ayakkabılar alınır.  
Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için 
sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme âdeti yerine getirilir. Kurban ve adaklar “Hızır 
hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.  
Hıdrellez’den bir gece önce bahtını denemek ve kısmetlerinin açılmasını sağlamak isteyen 
genç kızlar yeşillik bir yerde veya bir su kenarında toplanırlar. İçinde su bulunan bir çömleğe 
kendilerine ait yüzük, küpe, bilezik gibi şeyler koyarak ağzını tülbentle bağladıktan sonra bir 
gül ağacının dibine bırakırlar. Sabah erkenden çömleğin yanına giderek sütlü kahve içip 
ağızlarının tadının bozulmaması için dua ederler. Ardından niyet çömleğinin açılmasına 
geçilir. Çömleğin içindekiler çıkarılırken bir yandan da maniler söylenir. Buna göre eşyanın 
sahibi hakkında yorumlar yapılır. Hıdrellez’e özgü uygulama temelde bu şekilde yapılmakla 
birlikte, yörelere göre bazı farklılıklar da gösterebilmektedir.   
Bafra yöresinde de bu tür inanç ve uygulamaların çoğu görülmektedir.  Bafra’da Hıdırellez 
şenlikleri çok geniş biçimde kutlanmaktadır. Belediyenin tahsis etmiş olduğu mesire 
alanlarında halk toplanarak bu geleneği bugün de sürdürmektedir.   
Bafra’da daha önce Rumların mukim olduğu ancak 1924 mübadelesinden sonra Türklerin 
yerleştirildiği Hıdrellez Köyü (şimdi mahalle oldu), Hıdrellez şenliklerinin yoğun yaşandığı 
yerlerden biridir. Köy, adını şimdiki Çetinkaya beldesi sınırları içerisinde bulunan Hızırbaba 
Türbesi’nin bulunduğu kümbetten almıştır. Yaklaşık 200 yıl öncesinde mahallenin 
yakınlarında Hıdırellez günü olan 6 Mayıs’ta Hıdırellez kutlamaları yapıldığından köyün adı 
Hıdırellez Köyü (Mahallesi) olarak kalmıştır. 
Asıl çalışmamıza konu olan Hıdrellez kutlaması ise Bafra ilçe merkezinde, kaymakamlığın 
himayesinde, belediyenin organizatörlüğünde, büyük katılımla kutlanan Hıdrellez Şenliği’dir. 
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Bu şenlik ailelerin çok önem verdiği ve toplu olarak iştirak ettiği bir kutlamaya dönüşmüştür 
ki bunun kurumsallaşması yarım asrı geçmiştir. Genellikle Bafra Belediyesi’nin tahsis ettiği 
açık alanda, park ve mesire yerlerinde icra edilen şenlik bazen hava muhalefeti nedeniyle 
kapalı alanlarda da kutlanabilmektedir. (Fotoğraf: 6) 
Genellikle ailelerin yiyeceklerle iştirak ettikleri şenliğin sosyal hizmetleri belediye tarafından 
karşılanmaktadır. Ayrıca belediyenin katılımcılara bir yiyecek ikramı da olmaktadır. Bu bazen 
kazanlarda hazırlanan yöresel keşkektir. (Fotoğraf: 7) Etkinlik Hıdrellez kurbanının kesilmesi 
ve duasının yapılmasıyla başlatılmaktadır. Bu aslında bir şükür kurbanı olmakla birlikte 
şenliğin kazasız belasız bir şekilde geçmesi için ön alma niyetiyle yapılan bir duadır. Daha 
sonra Hıdrellez ateşi yakılır ve üzerinden önce devlet erkânı ve daha sonra da halktan 
isteyenler atlar.    
Öğrencilerin ve küçüklerin coşku ile katıldıkları şenlikte çuval yarışması, balon patlatma, 
halat çekme, sandalye kapmaca, bisküvi yeme yarışması gibi etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir. (Fotoğraf: 8) Yumurta tokuşturma ise bütün ülkemizde olduğu gibi bu 
şenliğin de vazgeçilmez temel unsurudur. (Fotoğraf: 9) Bafra Musiki Cemiyeti Halk Oyunları 
Ekibi de halk oyunları gösterisi yaparak Hıdırellez Şenliği’ne ayrı renk katmaktadır. 
Yarışmaya katılan bütün öğrenciler ödüllendirilmekle birlikte birinci olanlara ayrıca hediyeler 
takdim edilmektedir.    
Anadolu'nun her yerinde kutlanan Hıdırellez şenlikleri, yeni bir bahara uyanmayı 
çağrıştırmaktadır. Bunu sembolize eden bir uygulama da bulunulan açık alana tohum ekme 
töreninin gerçekleştirilmesidir.   

Sonuç 

Genelde Türkiye’de, özelde Bafra’da kutlanılan şenliklerin değişmeyen özellikleri olarak 
şunlar tespit edilmiştir: Şenlikler halka açık kutlama ve eğlencelerdir. Genellikle açık 
alanlarda tertip edilir. Şenliği düzenleyen kamu kurumu veya STK tarafından katılımcılara 
yemek ikram edilir ya da katılımcılar yanlarında getirdikleri yemekleri toplu olarak yerler. 
Şenlikte çeşitli eğlenceler düzenlenir ve toplu olarak oyunlar oynanır; bu vesile ile insanlarda 
psikolojik olarak da rahatlama gözlenir. İnsanlar güzel şeyleri ya da sergilenen güzellikleri ve 
hünerleri izlerken huzurlu ve mutlu olur. Şenlikler vasıtasıyla kaynaşmanın, yakınlaşmanın ve 
hatta bazen evlilikle sonuçlanabilen tanışmaların olduğu görülür. 
Farklı sosyal gruplar veya toplumlar arası kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, dostluğun ve 
hoşgörünün yerleşmesi ve güçlendirilmesi ancak bunların bir araya getirilmesiyle mümkün 
olabilmektedir. Ayrıca etkinlikler kapsamında toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren 
bilgilendirici panel ve konferansların düzenlenmesi ise sosyo-kültürel gelişime ivme 
kazandıracaktır. Başta il ve ilçe idareleri olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel 
yönetimler, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü destek ve 
katkılar etkinliklerin layık oldukları şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca kültürel 
korumada derleme ve arşivleme aşamasından uygulama ve canlandırma aşamasına geçilmiş 
olması bu türden etkinliklerin sürdürülmesini, uygulanmasını ve yaşatılmasını daha da önemli 
kılmaktadır.  
Sonuç olarak, Bafra Halk Şenlikleri yörenin, üretilen ürünün ve yöre kültürünün tanıtımına; 
üretim, tüketim, ticaret ve turizm bağlamında yöre ekonomisine katkı sunduğu gibi, insanlar 
arasındaki sosyal ilişkilerin güçlenmesine, sosyal barışın tesisine, birlik-beraberliğin 
pekişmesine, moral ve motivasyonun teminine, yörenin sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine 
de katkılar sağlamaktadır. Ayrıca bu şenliklerin yaşatılması, kültürel değerlerin korunmasına 
ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunmaktadır.  
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EKLER: FOTOĞRAFLAR 1. Kavun-Karpuz Şenliği

Fotoğraf 1: Dizilen kavun ve karpuzlar daha sonra jüri üyelerinin tadına bakması için düzenli 
şekilde kesilerek hazır hale getirilir. Daha sonra jüri üyeleri, kavun ve karpuzların teker 

teker tadına bakarak puanlama yaparlar. 
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Fotoğraf 2: Kavun ve karpuz sahipleri ürünlerinin daha fazla dikkat çekmesi için çeşitli şekiller 
verirler. Bu durum şenliğe ayrı bir değer kattığı gibi bazen de yarışmaya konu olabilmektedir. 

Fotoğraf 3: Dereceye girenlere çeşitli kurumlar tarafından ödüller verilmektedir. 
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2. Sele-Sepet, Top Kandil Şenliği 

 

Fotoğraf 4: Çocuklara daha önceden hazırlanan kandiller/fenerler dağıtılır. 

 

 

 

Fotoğraf 5: Belediyenin hazırladığı şenlik alanında halk toplanır ve eğlenceler düzenlenir. 
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3. Hıdrellez Şenliği 

 

Fotoğraf 6: Hıdrellez Şenliği Bafra Belediyesi’nin hazırladığı mesire alanlarında kutlanılır. 

 

 

Fotoğraf 7: Hıdrellez Şenliğinde katılımcılara ikram edilmek üzere hazırlanan keşkek. 
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Fotoğraf 8: Çocuklar tarafından Hıdrellez Şenliği’nde çeşitli oyunlar oynanır. 

 

 

 

Fotoğraf 9: Yumurta tokuşturma Hıdrellez kutlamalarının vazgeçilmez pratiklerindendir. 
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Özet 
 
Yerel kültür unsurları, bir sembol haline gelerek ait olduğu mekânın ve kültürün tanıtımında 
önemli işlevler üstlenir. Kent imgeleri adını verdiğimiz bu unsurlar, küreselleşen dünyada 
sahip olunan değerleri muhafaza etme açısından büyük önem taşımaktadır. Doğal, tarihî ve 
kültürel mirasa dayanan değerlerin farkındalığını artırmak, onları tanıtmak, geleceğe taşımak 
ve varlıkları etrafında kültürel unsurları yaşatarak kültür ekonomisi bağlamında 
değerlendirilmesini sağlamak kent imgeleri bağlamında düşünülmesi gereken hususlardır. 
Özgünlüklerin ve farklılıkların önem kazandığı 21. yüzyılda toplumsal belleğin yaşatılması, 
tanıtılması, görselleştirilmesi, sunulması, etkili ürünlere dönüştürülüp hem ekonomik hem de 
sosyo-kültürel hayatta canlandırılması ve aktifleştirilmesi gelecekte etkili sonuçların elde 
edilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda kent içinde yöre ayrımı yapmaksızın ortaya konulan 
ürünler önce yerelin, nihayetinde kentin bir imgesi olarak ortaya çıkacaktır. Kentlerin turizm 
potansiyeli içerisinde değerlendirilebilecek olan bu ürünlerin, çok yönlü bir kazanıma sahip 
olduğu açıktır. 
Orta Karadeniz bölümünün önemli bir şehri olan Amasya tarihî geçmişi, doğal güzellikleri ve 
kültürel unsurlarıyla dikkat çeken bir yerleşim yeridir. Sahip olduğu zenginlikleri ile 
bünyesinde birçok kent imgesini barındırmaktadır. Bu imgeler Amasya’nın tanıtımı, yerel 
zenginliklerinin korunması ve kültürel belleğin gelecek kuşaklara aktarımında önemli rol 
oynamaktadır. Misket elması, kaya mezarları, semaver çayı, Yeşilırmak nehri, tarihî kalesi, 
konakları, camileri, Ferhat ile Şirin hikâyesi gibi birçok imgeye sahiptir. Türk insanının iç 
dünyasını en iyi biçimde yansıtan türküler, ait olduğu coğrafyaya ait pek çok kent imgesini de 
barındırmaktadır. Kent imgelerinin yaygınlaştırılması ve tanıtımında türkülerin gücünden 
faydalanmak ve onların etkileyici yönünden yararlanmak gerekir. Bu çalışmada Amasya 
türkülerinin hangi kent imgelerini barındırdığı ve bunların tanıtımında nasıl rol oynadığı 
üzerinde durulmuştur. Böylelikle kendisi de bir imge olabilecek somut olmayan bir kültür 
unsurunun kent imgeleri açısından önemi sorgulanmıştır. Sonuçta Amasya türkülerinin birçok 
kent imgesini bünyesinde barındırdığı ve bunların yaygınlaşmasına katkı sağladığı 
görülmüştür.   
 
Anahtar kelimeler: Amasya, kent imgesi, türkü, kültürel bellek. 
 
Abstract 
 
Local cultural elements become a symbol and undertake important functions in the promotion 
of the place and culture they belong to. These elements, which we call city images, are of 
great importance in terms of preserving the values owned in the globalizing world. Increasing 
the awareness of the values based on natural, historical and cultural heritage, promoting them, 
carrying them to the future and ensuring that cultural elements are evaluated in the context of 
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cultural economy by keeping them alive around their assets are issues that should be 
considered in the context of city images. In the 21st century, where authenticity and 
differences gain importance, keeping the social memory alive, promoting, visualizing, 
presenting it, transforming it into effective products and activating and activating it in both 
economic and socio-cultural life will ensure effective results in the future. In this context, the 
products produced in the city without making any distinction between regions will first 
emerge as an image of the local and finally the city. It is clear that these products, which can 
be evaluated within the tourism potential of cities, have a versatile benefit.  
Amasya, an important city in the Middle Black Sea region, is a settlement that draws attention 
with its historical past, natural beauties and cultural elements. It contains many city images 
with its richness. These images play an important role in the promotion of Amasya, protection 
of local wealth and transfer of cultural memory to future generations. It has many images such 
as musket apple, rock tombs, samovar tea, Yeşilırmak river, historical castle, mansions, 
mosques, story of Ferhat and Şirin. The folk songs that reflect the inner world of the Turkish 
people in the best way contain many city images belonging to the geography to which they 
belong. It is necessary to make use of the power of folk songs in the dissemination and 
promotion of city images and to benefit from their impressive features. In this study, it has 
been focused on which city images Amasya folk songs contain and how they play a role in 
their promotion. Thus, the importance of an intangible cultural element, which itself can be an 
image, in terms of urban images has been questioned. As a result, it was seen that Amasya 
folk songs embody many city images and contributed to their spread.  
 
Keywords: Amasya, urban image, folk song, cultural memory. 
 
Giriş 
 
Küreselleşmenin kültürel ögeleri yok ettiği günümüz dünyasında yerel ve özgün değerlerin ve 
ürünlerin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle herhangi bir yörede tarihî, kültürel ve 
coğrafî bir anlam taşıyan ve toplum hayatında önemli bir yeri olan değerlerin tespit edilip 
işlenmesi, kayıt altına alınması, üretim imkânlarının çeşitlendirilmesi, kültürel ekonomik bir 
imge haline getirilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Kültürel belleğe ait bir ürünün 
yaşatılması, yaygınlaştırılması ve bir imge haline getirilerek ona yeni anlamlar yüklenmesi 
günümüz dünyasında küreselleşme karşısında yapılan önemli adımlar olarak görülür. 
Ulusallaşmamış, küresel dünyada yer edinmemiş bir kültürel bellek ürününün uzun süre 
yaşaması mümkün görünmemektedir. Bunun için kültürel unsurların yerelden ulusala ve 
nihayet küresele açılan pencerelerini aralamak gerekir. Nebi Özdemir, kentsel imgelerden 
istifade edilmesi ve onların araştırılmasında yapılması gerekenleri üç aşama halinde ortaya 
koyar: Birinci aşama kültürel belleğin/bilgi bankasının oluşturulmasıdır. İkincisi tasarlama, 
çağdaş ve etkili yorumlarla imgelerin yaratılmasıdır. Üçüncüsü ise marka olarak kullanımı, 
ekonomik katma değer oluşturmak gibi çok yönlü kullanımını içeren değerlendirmedir (2008: 
19). Tanımlama, işleme ve değerlendirme şeklinde özetleyebileceğimiz bu üç aşama, yerelden 
küresele uzanan çizginin kısa bir formülünü de oluşturmaktadır. 
Her yörenin kendine özgü yerel, ulusal veya uluslararası hale gelmiş meşhur halk bilimsel 
ürünleri vardır. Ulusal kalıt olarak nitelenebilecek olan bu ürünler bir imge olarak seçilmiş, 
meşhurlaşmış, işlenmiş ve üzerinde uzlaşılmış kültürel verimler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
(Oğuz, 2002: 59). İmge haline gelen veya gelebilecek ürünün konumunun düşünülmesi, 
işlenmesi, çeşitli tasarımlarla zenginleştirilmesi ve yaygınlık kazandırılması, kısaca ait olduğu 
yöreye anlam katma sürecinde değerlendirilmesi gerekir. Hiçbir ürün mevcut haliyle 
küreselleşen dünyada varlığını devam ettiremez. Bu yüzden ürünlerin doğal imge halinde 
kullanılması yanında tasarımlarla zenginleştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Kültürel 
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belleğe ait bir ürünün imgeleşme sürecinde farklı alanlarda kullanımı, çeşitli tasarımlarının 
yapılması, çağdaş ve etkili yorumlarla reklamın bir parçası olması ve bir marka olarak 
pazarlanması gerekmektedir. Bazı imgelerin ait oldukları yerin markalaşmasında önemli bir 
yeri vardır. Dolayısıyla imgenin her alanda tanıtımına ve yaygınlık kazandırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Coğrafi işaretlerin tescillenmesi, kentsel belleğin, dolayısıyla yaratılan kent imgelerinin yasal 
ve etkili bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır (Özdemir, 2011: 52). Bu 
kapsamda yapılacak bütün faaliyetler, projeler ve üretimler imgenin hem tanıtımı hem de 
kültürel ekonomik bir imge olarak anlam kazanmasını sağlayacaktır. 
Kentsel imge araştırmaları, coğrafi farklılıkların, özgünlüklerin ve zenginliklerin kentsel imge 
yaratımında ve gösteriminde doğal haliyle ya da işlenmiş bir şekilde kullanıldığını ortaya 
koymaktadır (Özdemir, 2011: 48). Her iki tür imge küreselleşme karşısında kültür turizminin 
hareket noktalarından biri olan yerelliğin değerlendirilmesi, ayrıca yerel unsurları 
küreselleştirerek yaşatma ve yerel kültürün yaşama alanını güçlendirme bakımından önemlidir 
(Oğuz, 2002: 62).  
Bir ürünü imgeleştirmek ve marka değeri oluşturmak amacıyla imgelerin farklı sanat dallarına 
aktarımı ve kullanımı önem taşımaktadır. Sinema veya dizilerde imgelere yer verilmesi, edebî 
eserlerde bahsedilmesi, ait olduğu yöre için önemine değinilmesi ve müzik alanında kullanımı 
imgenin tanınma sürecini hızlandıracaktır. Bu bağlamda kent imgelerinin yöreye ait 
türkülerde zikredilmesi, imgelerin yerelde ve ulusalda tanınmasında büyük bir yere sahiptir. 
Elektronik haberleşme araçlarının ve internet ortamının görselleri öne çıkarması, türküler 
vasıtası ile kent imgelerinin yaygınlaştırılmasına yeni bir alan açacaktır. Çalışmamızda 
Amasya türkülerinde hangi kent imgelerine yer verildiği ortaya konulmuş ve türkülerin 
imgelerin yaygınlaşmasındaki rolü araştırılmıştır.  
 
1.Türküler ve Kent İmgeleri  
Halk şiirinin en yaygın türü olan türküler, başlangıçta bir söyleyeni olmasına rağmen zamanla 
ilk söyleyenin adı unutulup toplumun malı olmuştur. Halkın ve yaygınlık kazandığı yörenin 
sosyal yaşantılarını, kültürlerini, acılı ve sevinçli günlerini, özlemlerini ve toplumsal olayları 
dile getirir (Yardımcı, 1998: 56). Halk türküleri bir yandan bütün insanlarda ortak olan duygu 
ve düşünceleri yansıtırlar, diğer yandan mahallî ve millîdirler; kökleri oluştukları toplumun 
içindedir. Konularıyla, ifade şekilleriyle, his ve düşünce tarzları ile bu topluma bağlıdır 
(Boratav, 2017: 358). 
Türk toplumunun duygularını, olaylar ve durumlar karşısındaki hissedişlerini en açık biçimde 
dile getirdiği türküler hem sözleri hem de bestelenerek okunmaları nedeniyle çok önem 
verilen bir kültür hazinesidir. Türkler yıllar boyunca açığa çıkaramadığı duygularını türkülere 
dökmüş ve onunla teselli olmuştur. Bu açıdan bakılınca Şükrü Elçin’in ifade ettiği gibi 
türküler, millî ve beşerî canlılığı devam ettirecek ürünlerdir (1998: 406). Türk’ü gerçek 
manada tanımak türküleri incelemekle mümkündür.  “Türküler en çok köklü ananelere sahip 
halk zümreleri arasından çıkar. Bunlar halktaki kültür canlılığının ifadesi olmakla beraber 
karakter ve ruhiyat tetkikleri için de mühim malzeme mahiyetindedirler.” (Aytaç, 2003: 336). 
Türküler ait olduğu toplumun kültürel ve tarihsel kodlarını içinde barındırır. Bu açıdan 
aktarıcı, koruyucu ve taşıyıcıdır (Şahin, 2013: 106). Bu bağlamda türkülerin içeriğinde sadece 
ait olduğu toplumun bakış açısı yakalanmaz, aynı zamanda kültürel kodlara ait tespitler ve 
çıkarımlar da yapılabilir.   
Müzik-kültür ilişkisini inceleyen halk müziği araştırıcılarının tespit ettikleri işlevlerle 
folklorun işlevleri paralellik gösterir. Bu işlevlerden biri de kültürü kuşaktan kuşağa 
taşımaktır (Mirzaoğlu, 2001: 77-78). Türkülerin kültürü gelecek kuşağa aktarması onun 
bilinçlendirme, bilgilendirme, yaşatma ve koruma işlevleriyle de paralellik gösterir. 
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Orta Karadeniz bölümünün tarihî bir şehri olan Amasya, çeşitli kültürel zenginliklere sahiptir 
ve bünyesinde zengin bir müzik kültürü barındırmaktadır. “Amasya ilinin kendine has bir 
yöresel müzik kültürü vardır. Muhitinde bulunan illerin kültürleriyle de etkileşim içerisinde 
olup, bu kültürlerle bezenmiş bir özelliğe sahiptir. Amasya yöresinin kültürel, etnik, dini ve 
çevresel faktörler yönünden çeşitli bir yapıya sahip olması ve bu çeşitliliğin müzik kültürüne 
de doğrudan yansıdığı açıkça görülmektedir. Bu bağlamda yörenin tarihi geçmişinden, 
toplumsal yapısına, yaşanan olaylara, yöresel çeşitliliğine, düğün törenlerine, yeme içme 
kültürüne kadar bünyesinde bulunan her şey tüm özgünlüğüyle türkülere de aksetmiştir.” 
(Karakaş, 2019: 28). 
Amasya’nın her açıdan avantajlı konumu çevresel zenginliğinden kaynaklanmaktadır. 
“Amasya’nın şehir imajını etkileyen önemli unsurlardan biri ‘çevre’dir. Amasya türkülerinden 
şehrin çevresel imajını oluşturan ögeler rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Çevre her türlü fiziki 
yapıyı, manzarayı, iklimi kapsamaktadır. Amasya’nın türküleri incelenirken metinlerden 
çevre imajını; etrafı saran dağların, şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ın, yaylalarının, üzüm 
ve elma bağlarının, meşhur yerleşim yerlerinin ve ikliminin yer aldığı görülmektedir.” (Ilıcak, 
Aydınalp, 2019: 185). 
Amasya’nın zengin müzik kültürü içerisinde kent imgelerine de rastlanmaktadır. Bu durum 
hem imgelerin geçmişten günümüze taşınmasını ve kalıcılığını sağlamış hem de türkünün 
yayılma alanı oranında kent imgelerinin tanınırlığına vesile olmuştur. Bu durum aynı 
zamanda kent imgelerinin yörede benimsendiğinin ve ona bir değer atfedildiğinin 
göstergesidir. Halkın yaşantısı içinde var olan değerleri bir imge olarak türkülerde ifade 
etmesi, türkülerin aidiyeti konusuna da açıklık getirmektedir. Aşk, ayrılık gurbet gibi bazı 
duyguların dile getirildiği türkülerde ait olduğu bölgeyi tespit etmek oldukça zordur. Oysa 
içerisinde kültürel bir unsurun veya imgenin yer aldığı türküler ortaya çıktığı coğrafyayı 
kolaylıkla ortaya çıkarır. Amasya zengin bir türkü repertuvarına sahiptir. Bazı türküler 
anonim bir niteliğe sahipken bazılarının söyleyeni bellidir. Anonim türkülerin önemli bir 
kısmı TRT arşivinde kayıtlıdır. Arşivde kayıtlı türkü sayısı 48’dir. Ferdî mahsullerin ise 
yöreye ait âşıklara ve şairlere ait olduğu görülür. Her iki çeşit türkünün içeriğinde Amasya 
kent imgelerine rastlamak mümkündür. 
Amasya’da yaygın olarak bilinen ve tarihi geçmişi olan türkülerin yanında özellikle yakın 
zamanlarda oluşturulduğu görülen ferdî nitelikli türkülerde kent imgelerine daha fazla yer 
verildiği görülür. Bu durum kent imgesi, küreselleşme gibi konularda toplumda bir bilinç 
oluşması ile ilgilidir. Son dönemlerde ortaya konulan ve oldukça popüler olan bu türkülerde 
kent imgelerinin sıklıkla zikredilmesi, toplumun değerlerine sahip çıkması ve bunların 
yaygınlaşması açısından dikkate değer bir nitelik taşımaktadır. Bu konuda yapılan çeşitli 
çalışmaların halkın bilinçlenmesinde büyük katkısı olmuştur. 
 
2. Amasya Türkülerinde Kent İmgeleri 
2.1. Misket Elması 
 
Amasya şehir tarihçisi Abdizade Hüseyin Hüsameddin Yasar, “Amasya’nın elması, bamyası, 
ayvası, cevizi, karpuzu, kavunu, eriği, kirazı ve buğdayı cihânın her tarafında birinci mevki’i 
ihrâz ve her dürlü meyvesi aktâr-ı âlemde kesb-i imtiyâz iderek Amasyayı elsine-i enâmda be-
nâm itmişdir.” (2004: 52) diyerek kentin yüzyıl önceki meşhur yiyeceklerini belirtir. Burada 
elma ve bir sonraki başlıkta göreceğimiz bamya bulunmaktadır. Cavit Güzel ve Orhan Fatih 
Kuşdemir, “Bir Kent İmgesi Olarak Amasya Elması” adlı çalışmalarında geçmişten 
günümüze Amasya’nın tarım alanında önemli bir merkez olduğunu ve değişik meyvelerin 
yetiştirildiğini kaynaklarıyla birlikte zikrederler. 1800 yılların başlarında Amasya misket 
elmasının ünü bilinmektedir. Amasya elmasının imge boyutuyla yaygınlaşmasında roman, 
halk hikâyesi, türkü ve bilmece gibi edebî eserlerin büyük etkisi vardır. Hatta Amasya’da 
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Roma dönemine ait “Elma Ağacı Mozaiği” olarak adlandırılan zemin döşeme bezeme dikkat 
çekicidir (2018: 209-212). Amasya’da bulunan bu elma ağacı figürünün elmalarıyla meşhur 
Amasya şehrini sembolize etme ihtimali vardır. Bu elma çok eskiden beri bilinmekte ve bir 
marka değeri taşımaktadır (Keskin, 2016: 489). 
08.01.2016 tarihinde Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Amasya 
Misket Elması” adı ile coğrafi işaret tescil belgesi almıştır. Ülkemizde elma denilince akla ilk 
önce Amasya gelmektedir. Bunun nedeni bu il ile özdeşleşen Amasya elmasının kazılarda 
ortaya çıkan mozaiklerde iki bin yılı aşkın bir geçmişinin olmasıdır. Bu durum elmanın 
Amasya’nın sembolü olduğunu göstermektedir (Arslan, 2019: 25). Geçmişten günümüze 
halkın ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yeri olan Amasya elmasına halk 
türkülerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Elma imgesi türkülerde sevginin anlatımında bir sembol 
olarak kullanılmaktadır. Bazen sevgili ile buluşma mekânı olarak elma bahçelerinden 
bahsedilmektedir. Bu kullanımlar, Türk kültüründe bir isteğe veya murada kavuşmanın 
sembolü olarak kullanılması ile paralellik göstermektedir. Birinci örneğimizde elma türkünün 
iki yerinde geçmektedir. İlk dörtlükte kişi, sevdiğine hitap etmekte ve elmayı taşlayıp 
düşenlerden dişleyip dişlemediğini sormaktadır. İkinci dörtlükte ise elmanın dalında 
kızarması ile bekâr kızlar arasında bir anlam bağlantısı oluşturulmuştur:    

Yar elmayı taşladın mı oy oy  
Düşenleri dişledin mi oy oy  
Sana dünürcü yolladım yar oy  
İşlemeler işledin mi oy oy. 
 
Elma dalında kızarır yar oy  
Bekâr oğlanlar kız alır oy oy  
Seni nasıl alacağım yar oy  
Baban başlığı yüz alır oy oy. (Özbakır, Sünbül, 2007: 73) 

Bir başka örnek türkünün her dörtlüğünde elma, elmalık ve özellikle Amasya elması üzerinde 
durulmaktadır. Bu türkü tek başına elmanın türküsü olarak da kabul edilebilir. İlk dörtlükte 
Amasya elması adı zikredilip diğer elmalardan üstün olduğu vurgulanarak bir anlamda bu 
meyvenin kentin bir imgesi olduğunun altı çizilmiştir. Burada elmanın iyisi ile sevgili 
arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. İkinci dörtlükte “elmalık” yani elma bahçesinden söz 
edilmektedir. Türküde burası sevgililerin buluşma mekânı olarak karşımıza çıkar. Elma 
bahçeleri sevgililerin gizlice görüşmelerine müsait mekân olarak ifade edilmektedir. Üçüncü 
dörtlükte ise elma soyma ile âşığın istekleri arasında bir bağ kurulmak istenmektedir. Elma 
soyma aracına gönderme yaparak âşığın kararlılığı ifade edilmektedir: 

Amasya’nın elması 
Elmaların en hası 
Sen dururken neyleyim 
Pırlantayı, elması. 
 
Elmalıkta buluşak 
Ak elleri yumuşak 
Görünme gel annene 
Gizli gizli konuşak. 
 
Elmaları soyarım 
Ben gönlüne uyarım 
Beni kabul etmezsen 
Gençliğime kıyarım. (Özbakır, Sünbül, 2007: 111) 

Aşağıdaki örnekte de elmalık buluşma yeri olarak ifade edilmektedir: 
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Bamiyeyi ekerim 
Sensin benim şekerim 
Bu gece on ikide  
Elmalıkta beklerim. (Özbakır, Sünbül, 2007: 83) 

Bir diğer türkü pazarlarda elmanın satılmasını konu edinmektedir. Elmanın Amasya 
ekonomisinde önemli bir gelir kaynağı olması ile âşıklar arasında bağ kurulmuştur. Elma 
satma eylemini yapanlar genellikle erkeklerdir:  

Kilo kilo elmalar 
Pazarlarda satarlar 
Amasya’nın gençleri, ley ley ley Leyla’m 
Yürekleri yakarlar vay/hem okur hem yazarlar vay. (Özbakır, Sünbül, 2007: 82)  

Son dönemde popüler olan ve ferdî mahsul olarak adlandırabileceğiz bazı türkülerde de elma 
imgesi sıklıkla vurgulanır. Türkünün söz yazarı, anonim türkülerde olduğu gibi elma 
bahçesine vurgu yapmaktadır: 

Şu Amasya ovasında elma bahçası,  
Ne de zor oluyor yardan ayrı kalması. 
Gelemiyom sevdiğceğim yolum çok ırak,  
Bıktım senden zalim gurbet, yakamı bırak! 
(https://www.edebiyatdefteri.com/siir/438191/su amasya-ovasinda.html, erişim 
24.04.2021) 

Bazı Türk halk müziği sanatçıları tarafından seslendirilen, sözleri Sami Aslan’a ait türkünün 
aşağıdaki dörtlüklerinde elma, elma çiçeği ve elma zamanı gibi ifadelere yer verilmiştir. Bu 
türkü aslında Amasya’yı kent imgeleri bağlamında anlatan bir içeriğe sahiptir. Elmaya sıklıkla 
yer verilmesi kentin en önemli imgesinin elma olduğu sonucuna ulaşılabilir. İlk dörtlükte 
elmanın misket cinsi olduğu söylenmiştir. İkinci dörtlükte yörede bahçelerin ve bağların elma 
çiçeği kokması anlatılmıştır. Bu durum elma ağaçlarının çokluğuna vurgu yapmaktadır. Son 
dörtlükte ise kızların gelin olma zamanının elmaların olgunlaşma zamanında olduğu ifade 
edilmiştir. Elmanın ağaçtan koparılması ile kızların evlenip evlerinden ayrılmaları arasında bir 
bağ kurulmuştur: 

Amasya’nın Bar Dağı  
Miskettir elmaları 
Semaverden içilir 
Sohbet ile çayları. 
 
Çakallar’ın başları 
Çıkamam yokuşları 
Elma çiçeği kokar 
Bahçeleri bağları. 
 
Amasya’nın taşları 
Lale sümbül her yanı. 
Kızlar gelin oluyor 
Bağda elma zamanı. (https://www.edebiyatdefteri.com/siir/966109/amasyanin-
yollari.html, erişim, 24.04.2021) 

Son örneğimizde ise elma ağaçlarının çiçeklerinin Amasya’ya ayrı bir güzellik katması 
üzerinde durulmuştur. Sevgilinin güzelliği ile şehrin güzelliği arasında bir benzerlik 
kurulmaya çalışılmıştır: 

Amasya’yı süslüyor 
Elmanın çiçekleri 
Öyle bir yar sevdim ki 
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Şeker söyler dilleri. (https://www.edebiyatdefteri.com/siir/618380/amasyaliyim.html, 
erişim: 24.04.2021) 
 

2.2. Çiçek Bamyası 
Amasya’nın coğrafi işaretli ürünlerinden biri de bamyadır. 29.05.2018 tarihinde Amasya 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından “Amasya Çiçek Bamyası” adı ile coğrafi 
işaret belgesi alınmıştır. Bu belgenin kapsamında Tokat ve Çorum’un bazı ilçeleri de vardır. 
Abdizade Hüseyin Hüsameddin’in yukarıya aldığımız alıntısında bamyanın 19. yüzyılda 
Amasya’da meşhur olduğunu söylemek mümkündür. “Amasya’ya özgü çiçek bamyası uzun 
süre muhafaza edilmesi ve parasal değerini hiç kaybetmemesi nedeniyle yöre halkı tarafından 
“çeyrek altın” olarak adlandırılır. Besin değeri yüksek olmasının yanı sıra çiçeğinin de 
alternatif tıpta kullanıldığı da bilinmektedir. Halk hekimliği açısından da önemlidir. Ortalama 
1 cm. büyüklüğündeki meyveler şekil olarak sultani bamyaya benzer ancak çok küçüktürler. 
Çiçek bamyası genellikle kurutmalık olarak değerlendirilmektedir.” (Ilıcak, Aydınalp, 2019: 
185). Aşağıdaki örneklerde bahçelerde bamya yetiştirilmesi, duyguların anlatımından önce bir 
geçiş ifadesi olarak kullanılmıştır:  

Bahçelerde bamiye 
Bayılıyom yemiye 
Kız ben seni seviyom 
Utanıyom demiye. (Özbakır, Sünbül, 2007: 71) 
 
Çakallar Bağı bizim              
Bamyalar dizim dizim           
Ne dedim de küstürdüm       
Kurusun ağzım, dilim.  (Özbakır, Sünbül, 2007: 127)  
 

2.3. Sim Sim Oyunu  
“Amasya ili halk oyunlarını oluşturan oyun türlerinden biri de doğaçlama oyunlardır.  
Doğaçlama oyunlar: Sim Sim (Sin Sin); Amasya Sim Simi (Tek erkek oynar), Taşova Sim 
Simi (Kadın-Erkek oynar), Göynücek Sim Simi (Tek erkek oynar); Kasap Oyunu, Dıv Dıv 
Oyunu. Çoğunlukla düğünlerde, sim sim oyunu için yakılan ateşin etrafında oynanan seyirlik 
oyunlar Amasya ilinde yaygın olarak görülmektedir.” (Karakaş, 2019: 36). Bu oyunda 
hareketler bir ateş etrafında gerçekleştirilmektedir. Oldukça hareketli bir oyundur. İki kişiyle 
oynandığı gibi daha kalabalık gruplarla da oynanmaktadır. Amasya’da ve yakın yerleşim 
yerlerinde yaygın olan bu oyun, türkülere de geçmiştir. Aşağıdaki türküde bu oyunu gençlerin 
oynadığından bahsedilmektedir: 

Bulguru kaynatırlar  
Güzeli ağlatırlar 
Şu Amasya gençleri  
Sin sin’i oynatırlar. (Özbakır, Sünbül, 2007: 47) 

Aşağıdaki dörtlükte gençlerin bu oyunu oynadığı vurgulanmaktadır. Dörtlüğün ilk mısraında 
Amasya’nın bir diğer imgesi olan semavere değinilmiştir. Aynı dörtlükte farklı imgelerin dile 
getirilmesi, bunların yöre yaşamında ne denli önemli olduğunu göstermektedir: 

Semaverler kaynasın 
Gençler simsim oynasın 
A kız senin cilvene 
Bu can nasıl dayansın.  (https://edebiyatvesanatakademisi.com/amasya-
turkuleri/irmaktan-gecemiyom/21001, erişim, 24.04.2021) 

Günümüzde halk müziği sanatçılarının seslendirdiği ve video paylaşım sitelerinde çok sayıda 
dinleyicisi bulunan aşağıdaki türküde gençlerin bu oyunu oynadıkları ifade edilmiştir. Bu 
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dörtlükte Amasya’nın bir diğer imgesi olan Yeşilırmak zikredilmiştir. Şehrin içinden geçen bu 
ırmak, Amasya ile özdeşleşmiştir: 

Amasya’nın yolları 
Yeşilırmak boyları 
Amasya gençlerinin 
Simsimdir oyunları. (https://www.edebiyatdefteri.com/siir/966109/amasyanin-
yollari.html, erişim, 24.04.2021) 
 

2.4. Amasya Dağı ve Kalesi 
Amasya ile özdeşleşen ve bir imge niteliği kazanan Amasya Kalesi, Harşena Dağı 
üzerindedir. Bu dağda Kral Kaya Mezarları mevcuttur. Mezarlar ve dağ, UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştır. Çok eskiden yapılan ve Osmanlı döneminde tamir ettirilip 
kullanılan kale çevresinde çeşitli tarihi yapılar mevcuttur. Türkülerde Amasya dağları, Ferhat 
dağı, kale ve dağ isimleri yer alır. Bu imgeler türkülerde aşk duygunun anlatımında yer alır. 
Aşağıdaki örnekte ırmak, dağ ve kale imgelerinin hepsi bir dörtlükte zikredilmiştir. Bu 
örnekte mekânın öne çıkarılması ile türkünün Amasya’ya aidiyeti vurgulanmıştır. İkinci 
örnekte ise Amasya’nın bir başka imgesi olan kiraz zamanı ile sevgilinin ortaya çıkma 
zamanı, dağda karların erimesi ile anlatılmıştır: 

Geçtim Ferhat Dağı’ndan  
Su aldım ırmağından  
Kale’de karşılaştım  
Çay içtim bardağından. (Özbakır, Sünbül, 2007: 127) 
 
Kar kalmadı Amasya’nın dağında 
Top top oldu kirazları dalında 
Güzelleri on üç on dört çağında. (Özbakır, Sünbül, 2007: 74) 

 
Son örneğimiz bir ağıta aittir. Burada ölüm olgusu ile dağdan kayaların yuvarlanması arasında 
bir bağ kurulmuştur. Kayanın dağdan kopması, insanın sevdiklerinden ayrılmasının sembolik 
bir anlatımı olarak kullanılmıştır:  

Dağdan yuvarlandı kayalarımız 
Gam ile yoğruldu mayalarımız vay vay 
N’ola taş doğraydı analarımız 
Neyleyim dünyada dünya malını vay vay 
Gönül arzu ediyor eski hâlini vay vay. (Özbakır, Sünbül, 2007: 34) 
 

2.5. Üzüm 
Amasya sadece meyve bahçeleri ile değil üzüm bağları ile de tanınmıştır. Fakat üzümün diğer 
meyvelere göre daha geri planda kaldığı söylenebilir. Yine de yöre için büyük bir anlamı 
vardır. “Amasya’nın elma ve üzüm bağları meşhurdur. Bu bağlarda piknik yapılır, ürün 
yetiştirilir ve güzel vakit geçirilir. İnsanların hoşça vakit geçirdikleri yer olan bu bağlarda 
genellikle prefabrik evler, odun fırınları, çocukların eğlenmesi için salıncaklar bulunmaktadır. 
Türkülerde hem bağlardan hem de özellikle Ayvasıl bağlarından sıklıkla söz edilmektedir. 
Ayvasıl, Amasya’nın bağlarının olduğu bir bölgedir. Ayvasıl bağları çok meşhurdur ve pek 
çok farklı esere konu olmuştur.” (Ilıcak, Aydınalp, 2019: 186). Aşağıdaki türküde dağ ve bağ 
imgesi birlikte kullanılmış ve sevgiliden ayrılmanın hüznü dağlardan ve bağlardan ayrı 
kalmanın hüznüyle birlikte değerlendirilmiştir: 

Amasya’nın dağlarından  
Ayvasıl’da bağlarından 
Ayrı düştüm nazlı yardan 
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Yıkılsın şu viran dağlar. (Özbakır, Sünbül, 2007: 44) 
Amasya türkülerinde üzüm bağları sevgilinin anlatımında kullanılmıştır. Kimi zaman 
bağlardan üzüm kesilmesi ve güz aylarında bağ bozumu söz konusu edilir, kimi zaman sepete 
üzüm konulması. Kimi zaman bağlarında üzüm olması dile getirilir, kimi zaman ise 
Amasya’da bol üzüm olduğu vurgulanır. Örnekleri incelediğimizde Amasya üzümü bir imge 
olarak türkülerde sıkça karşımıza çıkar:  

Çakallar’dan kesmişler de üzümü  
Bana göster Nâfiye’min yüzünü 
Karar verdim, almam artık sözümü 
Aman da beyim gezdir beni, dolaştır 
Ben yangınam, Nâfiye’me ulaştır 
Nâfiye’min bakışları ilaçtır. (Özbakır, Sünbül, 2007: 74) 
 
Özlemî’yem, başım dumanlı dağlar 
Gözlerim yaşlı da içim kan ağlar 
Güz ayları geldi, bozuldu bağlar 
Hazan yeli değdi gülüme benim 
Değme felek, değme gülüme benim 
Değme zalim, değme gülüme benim. (Özbakır, Sünbül, 2007: 126) 
 
Amasya’da üzüm var 
Ocağında közüm var 
Seni eğlemek için yâr yâr  
Dokuz telli sazım var. (Özbakır, Sünbül, 2007: 74) 
 
Üzüm koydum sepete 
Yar oturur tepede de yâr yâr  
Ben bir yeni yâr sevdim 
Şan olsun memlekete de yâr yâr. (Özbakır, Sünbül, 2007: 112) 
 
Amasya’nın dağları 
Üzümlüdür bağları 
Pek hoşuma gidiyor 
Saçlarının bağları. (Özbakır, Sünbül, 2007: 143) 
 

2.6. Kiraz 
Amasya’nın bir diğer imgesi de kirazdır. Aşağıdaki türküde dağlarda karların erimesi ile 
dallarda kirazların olgunlaşması birlikte verilmiştir. Bu zaman güzellerin bağlarda göründüğü 
zamandır: 

Kar kalmadı Amasya’nın dağında 
Top top oldu kirazları dalında 
Güzelleri on üç on dört çağında.  (Özbakır, Sünbül, 2007: 74) 

İkinci örneğimizde dalda kirazların kızarıp olgunlaşması ile evlilik vaktinin gelmesi ve 
zamanı geçmeden anneye evlenme isteğinin dile getirilmesi anlatılmaktadır. Erkek çocukların 
evlenme isteklerinin babaya değil de anneye söylenmesi türküde dikkat çeken bir unsurdur. 
Türk kültüründe erkek çocukların evlenme isteklerini babaya söylemeleri zamanla anneye 
doğru dönüşmüştür: 

Ey, hızara hızara! 
Dalda kiraz kızara 
Ana, çağım geçiyor 
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Durma, bana kız ara. (Özbakır, Sünbül, 2007: 117) 
 

2.7. Yeşilırmak 
Amasya ile özdeşleşen imgelerden biri de şehrin boydan boya içinden geçen Yeşilırmak’tır. 
Amasya bağlarına hayat veren, şehrin güzelliğine güzellik katan bu ırmak, şehirle bütünleşmiş 
gibidir. Bu nedenle türkülerde bazen adı söylenmekte bazen de sadece ırmak olarak 
zikredilmektedir. İlk örnekte Amasya güzellerinin ırmak boyunda gezmeleri, ikincide ırmağın 
rengi, üçüncü de ise ırmağın karşıya geçmeyi imkânsız kıldığından bahsedilmektedir:  

Altun yüzük elinde 
Sırma kemer belinde   
Akşam olmuş geziyor 
Yeşilırmak boyunda. (Özbakır, Sünbül, 2007: 74) 
 
Yeşil akar Amasya’nın ırmağı  
Amasya’dır güzellerin oymağı  
Emine’dir yaylaların kaymağı  
Gel Emine’m gidelim yaylalara. (Özbakır, Sünbül, 2007: 150) 
 
Irmaktan geçemiyom 
Az doludur içemiyom 
Üç beş dostu görünce 
Yazmadan edemiyom. (https://edebiyatvesanatakademisi.com/amasya-
turkuleri/irmaktan-gecemiyom/21001, erişim, 24.04.2021). 
 

2.8. Keşkek 
Türk kültüründe bir tören yemeği olan keşkeğin Amasya ve ilçelerinde özel bir yeri vardır. 
Bayram günlerinde fırınlarda pişirilen keşkek, 06.12.2011 tarihinde Merzifon Belediyesi 
tarafından “Merzifon Keşkeği” adı altında coğrafi işaret tescil belgesi almıştır. Örnek türküde 
keşkeği fırında pişirmekten bahsedilmektedir: 

Keşkeği vur fırına  
Pişiversin yarına  
Yalnız yeme Fadime’m 
Haber et dostlarına. (Özbakır, Sünbül, 2007: 151) 
 

2.9. Semaver 
Semaver, Amasya ve çevresindeki yerleşim yerlerinde önemli bir çay yapma aracı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yaygın şekilde halkın gündelik hayatının bir parçası 
olmaya devam eden semaverler Amasya’da semaver ustaları tarafından üretilmektedir. 
Amasya ile özdeşleşen semaver kültürü türkülerde de karşımıza çıkar. İlk örnekte bağda 
semaver yakma söz konusu edilmiştir. İkinci örnekte ise bir eğlence zamanının 
betimlenmesinde semaverlerin de bulunduğu ifade edilmiştir: 

Badem gözlüm çok naz etme, gel beri       
Şu Harun’u delirtme artık he’ri 
Bağa varıp yakak semaverleri 
Gönül feraha erişir bu ilde. (Özbakır, Sünbül, 2007: 157) 
 
Semaverler kaynasın 
Gençler simsim oynasın 
A kız senin cilvene 
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Bu can nasıl dayansın. (https://edebiyatvesanatakademisi.com/amasya-
turkuleri/irmaktan-gecemiyom/21001) 
 

2.10. Ferhat ve Şirin Hikâyesi 
Ferhat ile Şirin Acem kaynaklı bir hikâyedir ve Türk edebiyatında hem mesnevi hem de halk 
hikâyesi türlerinde sıkça işlenmiştir. Ferhat’ın aşkı uğruna Amasya’ya su getirmek için 
dağları delerek yol açması, bu hikâyenin yöreye özgü anlatımı olarak karşımıza çıkar. 
Amasya’da bu kadar yaygın olan anlatı, zamanla Amasya’nın bir imgesi olmuştur. Aşk 
türkülerinde sıklıkla bu hikâyeye gönderme yapılır. İlk örnekte âşık, kendi içinde bulunduğu 
durumu bu hikâyeye telmihte bulunarak anlatmak ister. Ferhat’ın Şirin’e kavuşmak için 
verdiği mücadele edebî formda karşımıza çıkar. İkinci örnek Âşık Mazlumî’nin bir 
türküsüdür. Sıla özleminin dile getirildiği bu türküde, Amasya’nın sahip olduğu değerlere 
duyulan özlem anlatılmaktadır. Bunlardan biri de Ferhat ve Şirin’li dağlardır: 

Yeşilırmak ne akarsın boşuna       
Senin de mi bahar vurdu başına   
Ferhat yazmış büyük aşkı taşına 
Şirin diye dağ seslenir bu ilde.     (Özbakır, Sünbül, 2007: 157) 
 
Hasreti gözümde memleketimin  
Özledim özledim bizim elleri  
Buraların tadı tuzu kalmadı  
Özledim bizim elleri.  
 
Amasya'nın elmasını  
Ferhat Şirin’li dağını  
O yemyeşil ırmağını  
Özledim göresim geldi. (https://sarki.alternatifim.com/sarkici/asik-
mazlumi/amasyanin-elmasi erişim, 24.04.2021) 
 

Sonuç 
 
Son dönemde elektronik kültür ortamında sıklıkla karşımıza çıkan ve çeşitli halk müziği 
sanatçılarının seslendirdiği bazı türküler mevcuttur. Bunlar sahibi belli bazı şiirlerin 
bestelenmesi ile oluşturulmuştur. Özellikle Sami Aslan’ın bazı şiirleri bestelenerek türkü 
formunda seslendirilmiştir. Bu şiirlerde aşk ve gurbet duyguları Amasya imgeleri bağlamında 
anlatılmaktadır. Bu açıdan imgelerin yaygınlaştırılmasında anonim türkülerin işlevini devam 
ettirmektedir. Özellikle Amasya imgelerinin görselleri ile klip çekilmesi ve internet ortamında 
yaygınlaşması, türkülerin kültürü gelecek kuşaklara ve diğer bölgelere aktarma işlevine 
hizmet etmektedir. 
Amasya türkülerinin içerisinde Amasya ile bütünleşmiş ve bu şehrin tanınırlığına katkı 
sağlayan çok sayıda imgenin varlığı dikkat çekicidir. Başta misket elması olmak üzere çiçek 
bamyası, Sim Sim oyunu, Yeşilırmak, dağ, kale, üzüm, semaver, kiraz, keşkek ve Ferhat ile 
Şirin hikâyesi bunların başlıcalarıdır. Kültürel ve coğrafî imgelerin türkülerde sıklıkla yer 
edinmesine karşılık tarihî imgelere yer verilmediği görülür. Oysa daha sonra yazılan ve 
bestelenen türkülerde bu imgelere de yer verilmiştir. İnsanlar duygularını ve hislerini dile 
getirirken sıklıkla bu imgeleri kullanmaktadır. Böylelikle imgeler, türkü formunun içerisinde 
geleceğe taşınmakta ve Amasya’nın tanınırlığına katkı sağlamaktadır. Ayrıca türkünün hangi 
yöreye ait olduğunun tespitinde önemli bir işleve sahiptir. 
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Abstract 
 
With the European Green Deal, renewable energy got the spotlight in almost all over the 
globe. Selecting and acting on the most proper source of renewable energy requires 
understanding local, social, economic, and infrastructure conditions. The differences between 
the planned and the actual renewable energy production oblige Turkey to undergo immediate 
structural changes. Additionally, the necessity of high technology transfer for various 
renewable energy technologies pushes Turkish firms to consider new challenges in the highly 
volatile environment. Within the framework of Wüstenhagen, Wolsink, and Bürer (2007)’s 
classification, this study aims to analyze the research findings conducted in Turkish literature 
on renewable energy. By classifying the studies, it is hoped to determine the research gaps on 
renewable energy. Three main factors are contributing to renewable energy acceptance which 
are defined as sociopolitical factors, community factors, and market acceptance factors. The 
findings of this paper show that researches on renewable energy conducted in Turkish are 
mostly studied by scholars from the engineering field and within an optimization perspective 
framework. Despite the existence of some insights on renewable energy from the education 
field, there is plenty of research focusing on community and market factors. Thus, the 
findings of this review urge further research on community and market factors in Turkey that 
are instrumental in the adoption of renewable energy technology. In this vein, 
recommendations for future research on the individual, organizational, inter-organizational, 
and meso-level are presented. 
 
Keywords: Renewable energy, Turkey, review 
 
1. Introduction 
Following Germany, Spain, Italy, and France, Turkey is the fifth biggest renewable energy 
producer among European countries (BP, 2020). While the share of the public sector in 
electricity production decreased from 17.0% in 2016 to 15.8% in 2017 and 15.1% in 2018, the 
remaining 84.9% of the production was covered by the private sector (EÜAŞ, 2019). With its 
increasing energy consumption and differentiated potential of renewable energy sources, new 
market and investment opportunities arise. The comprehensive nature of renewable energy 
stemming its’ effect on the economy, business system, and interference with the society calls 
for studies in the field. 

From this point of view, the following research question is addressed in this study: What 
are the research findings of academic studies conducted in Turkish on renewable energy?  

To address the research question, the raison d'etre of this review study are as follows: 
1. To put forward research gaps by classifying the findings of Turkish studies according to 
Wüstenhagen et al. (2007)’s classification. 
2. To analyze the state of the knowledge on renewable energy in Turkey as a part of a 
comprehensive project. 
2. Renewable energy sector in Turkey and review of the Turkish literature 
Renewable energy is a widely acknowledged subject for all over the countries around the 
world because of which consequences cannot be deniable for any country, any business, even 

122



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 
individual in the face of global warming. Thus, 87 countries are planning to increase their 
renewable energy capacity to 721 gigawatts, costing around $1 trillion of investment globally 
(Centre, 2020).  

Turkey heavily depends on fossil fuels. Electricity production in 2020 amounted to 
290,774,020 MWh. 23.4% of electricity production in 2020 was carried out by natural gas 
production facilities and 21.5% by imported coal production facilities. Electricity 
consumption in 2020 equals 290.930.006 MWh (Çevik, 2021). According to the national 
statistics, the share of renewable energy resources in electricity production raised from 
30,67% by 2018 to 42,10%  by 2019 (EPDK, 2020).  

The planned renewable energy sources by Turkey Energy and Natural Resources Ministry 
in 2014 were determined as follows for the year 2020: hydro: 34,000 MW, wind: 20,000 MW, 
geothermal: 1,000 MW, solar: 5,000 MW, and biomass: 1,000 MW. According to the 
statistical data reported by the Ministry of Energy and Natural Resources by 2019, the 
installed power of renewable energy sources are hydro: 28493,85 MW, wind: 7547,42 MW, 
solar: 5986,92, geothermal 1541,69 and biomass 786,53 MW (Turkey Ministry of Energy and 
Natural Resources, 2020). The differences between the planned and the actual renewable 
energy production require Turkey to undergo immediate structural changes. These structural 
changes designate a gap in the renewable energy market. This market gap creates a potential 
market for international energy firms. Asides from the internal structural pressures, increasing 
public awareness for renewable energy is also declared (Ministry of energy and national 
resources, 2014) as a contributing component towards a transition to renewable energy.  

In Turkey, the governmental support mechanism for renewable energy rests on feed-in 
tariffs. In 2011, a purchase guarantee was given at 7.3 $ / kWh for hydraulic and wind 
resources, 10.5 $/ kWh for geothermal resources, and 13.3 $ / kWh for solar/photovoltaic and 
biomass resources. But feed-in tariffs are also criticized for high costs compared to other 
sources that cost approximately 4.0 $/ kWh (Yener, 2021).  

Studies in Turkey on renewable energy are conducted in a wide variety of fields. 
Therefore, the studies in the literature are classified based on Wüstenhagen et al. (2007)’s 
research. There are four main reasons for using this classification. First, the study is carried 
out from a business management perspective at the core. Wüstenhagen et al. (2007)’s 
research, accepting renewable energy technologies and applications resulting from an 
innovative process, serves as a fruitful theoretical base for this aim. Second, the study 
comprises three main factors contributing to renewable energy acceptance. These factors are 
defined as socio-political, community, and market acceptance. The comprehensive 
classification enhances the incorporation of the studies under each subject from different 
disciplines. Third, conveying from the market acceptance factor, the state of the renewable 
energy market gains a theoretical base for further research. This understanding also may have 
the potential to clarify factors for business investments in renewable energy. And lastly, the 
reason to depend on this research (Wüstenhagen et al., 2007) let the author focus on the 
market side of renewable energy where it is defined as the most under-researched angle of the 
renewable energy field.  

Before classifying the studies, presenting the general frame of Turkish literature on 
renewable energy is essential. The research on renewable energy in Turkey is mostly 
conducted by engineers from an optimization perspective on the evaluation of renewable 
energy resources (Alkan & Albayrak, 2020; Boran, 2018; Büyüközkan & Güleryüz, 2016; 
Çolak & Kaya, 2017; Özkale, Celik, Turkmen, & Cakmaz, 2017). The other stream on 
renewable energy of Turkey investigates the renewable energy potential, policy in broad 
terms, and the relations with the EU in terms of energy policies (Apaydın, Güngör, & 
Taşdoğan, 2019; Başaran et al., 2015; Karakosta, Papapostolou, Dede, Marinakis, & Psarras, 
2016; Melikoglu, 2016; Uğurlu & Gokcol, 2017; Yousefi-Sahzabi et al., 2017). The third 
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stream on renewable energy in Turkey focuses on the attitudes of consumers on renewable 
energy (Balbağ & Balbağ, 2019; Başaran et al., 2015; Biberci, Özhüner, & Çelik, 2018; 
Cebesoy & Karaşan, 2017; Yenice & Tunç, 2018).  

The necessity of widespread application of renewable energy technologies resides not only 
in the development of the systems but also in the acceptance of the community. In this sense, 
Wüstenhagen et al. (2007) have defined three main factors contributing to the acceptance and 
adapting of renewable energy technologies. These are socio-political, community, and market 
factors. 

Socio-political factors denote the degree of acceptance of technologies and policies by the 
society, main shareholders, and policy-makers in the broad sense (Wüstenhagen et al., 2007). 
In this vein, mostly the studies are conducted from economic perspective. These studies share 
the same implicit argument that renewable energy has a positive impact on the economy in 
general.  

The one percent increase in renewable energy consumption in Turkey is found to be 
positively correlated with an increase in economic growth by approximately 0.4 percent, 
while the one percent fall in renewable energy consumption is negatively associated with 
growth by 0.7 percent (Apaydın et al., 2019). Likewise an increase in renewable energy 
consumption led to an increase in energy import due to technology transfer from developed 
countries. But in the long term, with the increasing investment and technology adoption on 
renewable energy, the balance of trade is expected to improve in the long term (Arslan & 
Solak, 2019). Çetin and Sezen (2018) argued that that an increase in renewable energy 
consumption led to a decrease in gross national product per capita. This finding was explained 
by the state of the economy since Turkey’s economy is heavily resting on fossil fuel energy 
sources. The authors assert that these contradictory results might be explained by the variables 
included in the model and the operationalizations’ of the variables.  

Based on the data concerning energy gathered from three different Eurobarometer survey 
results for the years 2005-2006, Turkish citizens were found to be in support of solar and 
nuclear energy, but they do not approve of paying extra expenses for monetary incentives of 
such renewable energy sources (Ediger & Kentmen, 2010). In Turkey, national science 
education programs are developed by the government and the achievements of each lesson are 
determined. Bekdaş (2019) compared the national science education programs of 2013 and 
2018 and found that the determined achievements for science and biology lessons about 
sustainability decreased from 103 to 71. On the contrary, academic studies have accelerated 
among education scientists since then (Genç, 2019). The number of alternative energy 
resources technology programs that started education and training in vocational schools of six 
universities for the first time in 2011 and reached 30 in 2017. 22 of them are in state 
universities, of which 17 are in the formal and 5 are in evening education, and 8 of them are in 
private universities, 2 of which are in the Turkish Republic of Northern Cyprus (Akyüz, 
Kumaş, Temiz, Yoldaş, & Onur, 2018). 

Yenice and Tunç (2018) found a positive relationship between renewable energy 
awareness and attitude among candidate science teachers. Several studies have questioned 
education faculty students’ attitudes towards renewable energy sources and concluded that the 
level of information on renewable energy sources was low (Başaran et al., 2015; Cebesoy & 
Karaşan, 2017; Dogru & Çelik, 2019). Balbağ and Balbağ (2019), using quantitative research 
methods among faculty of education students, postulated that solar, wind, and geothermal 
energy were among the most known renewable energy sources.  

Community factors denote the acceptance of residents, local authorities, and shareholders 
of renewable energy projects and investment decisions. Community factors are represented as 
U-shaped since the attitude toward renewable energy was found to be high with a decrease 
during the project implementation and again an increase after the project was implemented. 
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Biberci et al. (2018) investigated the renewable energy applications among municipalities in 
Turkey. 8.100.000 kW/ h energy is supplied from solar energy panels from Mersin, Gülnar 
that is equal to 2.447 personal consumption of energy. Erbil (2011) has investigated the social 
awareness of clean energy in the biggest city of Turkey, İstanbul. The results of the study 
reveal that the participants' rankings of the clean energy resources respectively as solar, wind, 
natural gas, hydraulic, geothermal, and hydrogen.  

Market factors embrace the acceptance level of the market comprising investors, 
consumers, and firms. A scant amount of studies has been conducted concerning businesses, 
their investment decisions, and awareness of renewable energy in Turkish literature. Uslu and 
Türkmenoğlu (2016) questioned the awareness level of SMEs in the Central and Eastern 
Black Sea region of Turkey. The authors noticed the majority of the SMEs had a high-level 
awareness of renewable energy and searched for financial resources for investment. Other 
studies that can be classified under market factors focus on agricultural business case studies 
(Akyüz, Bayraktar, & Oktay, 2009; Çağlayan, 2019). 

It is assumed that the rapid acceptance of renewable energy technologies by the market 
leads to the sustainability of renewable energy technological developments. From this point of 
view, Oruç, Gümüş, and Doncheva Soyhan (2020) compared the hotel managers in means of 
renewable energy awareness. Managers of five-star hotels compared to four-star hotels, resort 
hotels compared to city hotels differed about renewable energy awareness. The managers in 
the hotels that have technical department compared to the non-technical department, employ 
more workers, longer life spans were found to be positively related to renewable energy 
awareness. In another study where the sample consisted of entrepreneurs from an 
underdeveloped municipality in terms of income level, positive attitudes towards renewable 
energy were postulated contrary to the low level of knowledge about renewable energy 
(Baydaş & Tatlı, 2018).  

 
3. Discussion and recommendations for future research  
Within the framework of  Wüstenhagen, Wolsink, and Bürer (2007)’s classification, this study 
aimed to analyze the research findings conducted in Turkish on renewable energy. 
Governmental statistical data were used present the unique country-level knowledge to the 
international literature. 

In the study, firstly, the renewable energy sector in Turkey is introduced. With the increase 
in energy consumption, Turkey fell behind its objectives which were put in 2014 by the year 
2020. In the meantime, the European Green Deal urges new opportunities for a renewable 
energy sector. In Turkey, the governmental support mechanism for renewable energy is based 
on feed-in tariffs. In 2011, a purchase guarantee was given to the private sector which will 
guarantee to survive until 2021 for now. The purchase guarantee is at 7.3 $/kWh for hydraulic 
and wind resources, 10.5 $/kWh for geothermal resources, and 13.3 $/kWh for solar and 
biomass resources. The time duration of the purchase guarantee is expanded to 2021 for now, 
due to the widespread economic effects of the coronavirus pandemic. But feed-in tariffs are 
also criticized for high costs compared to other sources that cost approximately 4.0 $/kWh. 
On the other hand, the pressure towards the green deal act has the potential to perpetuate the 
pressure on the Turkish government to expand the purchase guarantee at given prices. 

The research in Turkish is mostly conducted by engineers from an optimization perspective 
on the evaluation of renewable energy resources (Alkan & Albayrak, 2020; Boran, 2018; 
Büyüközkan & Güleryüz, 2016; Çolak & Kaya, 2017; Özkale et al., 2017). The other stream 
on renewable energy of Turkey investigates the renewable energy potential, policy in broad 
terms, and the relations with the EU in terms of energy policies (Apaydın et al., 2019; Başaran 
et al., 2015; Karakosta et al., 2016; Melikoglu, 2016; Uğurlu & Gokcol, 2017; Yousefi-
Sahzabi et al., 2017). The third stream on renewable energy in Turkey focuses on the attitudes 

125



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 
of consumers on renewable energy (Balbağ & Balbağ, 2019; Biberci et al., 2018; Cebesoy & 
Karaşan, 2017; Dogru & Çelik, 2019; Yenice & Tunç, 2018).  

To enable future comparative evaluations, Wüstenhagen et al. (2007)’s theoretical 
framework is used for the review. Wüstenhagen et al. (2007) have defined three main factors 
contributing to the acceptance and adapting of renewable energy technologies. These are 
socio-political, community, and market factors. Concerning socio-political factors on 
renewable energy, econometric analyses were used (Arslan & Solak, 2019; Çetin & Sezen, 
2018). There appears some insights on renewable energy from the education field since the 
science education programs are developed by the ministry of education at the national level. 
These studies (Akyüz et al., 2018; Balbağ & Balbağ, 2019; Bekdaş, 2019; Yenice & Tunç, 
2018) mostly focus on the attitudes of the education faculty students that have an expected 
effect on the community in the long run.  

Community factors denote the acceptance of residents, local authorities, and shareholders 
of renewable energy projects and investment decisions. There remain very few studies 
(Biberci et al., 2018; Erbil, 2011). The acceptance level of the market comprising of investors, 
consumers, and firms are classified under market factors (Wüstenhagen et al., 2007). Parallel 
to the findings of Wüstenhagen et al. (2007), there resides a limited number of studies 
concerning market factors. One study investigated the awareness level of SMEs (Uslu & 
Türkmenoğlu, 2016) and Oruç et al. (2020) compared attitudes towards renewable energy in 
hotels from a business and management context. Other studies that can be classified under 
market factors focus on agricultural business case studies (Akyüz et al., 2009; Çağlayan, 
2019). 

There are several limitations of this study. First, in line with the prupose of this study, 
which is to analyze the state of the knowledge on renewable energy as a part of a 
comprehensive project the literature review was not systematic. This might have led to the 
exclusion of important research results. The research was done on google academic with 
“renewable energy” as the keyword. This strategy also might have also led to knowledge loss 
during literature review research. But in general, it may be inferred that despite the 
importance and effect of renewable energy on businesses, still, the area calls for the attention 
of researchers in Turkey, especially from the management and organization domain.  

Further research is needed on renewable energy from the management and organization 
field on three levels of analysis. On the individual level, the experience, skills and skill levels, 
education, social networks, (Nguyen, 2009), risk perceptions (Molinillo & Japutra, 2017), 
personality traits (He & Veronesi, 2017) may be questioned for the entrepreneurs, and CEOs 
in terms of renewable energy investment decisions, technology level, and type. On the 
organizational level, the knowledge absorbing and creating capacity, technology level 
(Baldwin & Lin, 2002), financial situation, the maturity of the organization, business models 
(Massa & Tucci, 2013; Richter, 2013) can be referred to explain renewable energy investment 
decisions and profitability of the firm (Nguyen, 2009). On the inter-organizational analysis 
level, the learning processes and differences among high-tech and low-tech renewable energy 
firms, differences between early-adopters and followers (Carr, 1999), mechanisms that 
facilitate creating and disseminating knowledge (Molinillo & Japutra, 2017) have the 
potential to contribute to the acceleration of renewable energy adoption. At the meso-level, 
the infrastructure, governmental policies should be considered on renewable energy 
investments and the establishment of the firms. On the theory level, social learning theory, 
institutional theory, population ecology theory, technology adoption, and technology diffusion 
perspectives have the potential to to set the theoretical framework for further studies research 
variables. 
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Özet  

Bireylerin, girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerinin hangi değişkenlere bağlı olduğu 
girişimcilik yazınındaki temel araştırma konuları arasındadır. Girişimcilik faaliyetleri, 
başlangıçta girişimcilere özgü unsurlarla, ardından da durumsal değişkenlerle 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak 1980’li yıllar itibariyle, girişimcilik faaliyetlerinin pek 
çok değişkenden etkilenen bütünsel bir özellik gösterdiği tartışılmaya başlanmış ve 
girişimci adaylarının niyetlerinin, girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerindeki temel 
unsur olduğu ileri sürülmüştür. Bu doğrultuda, girişimcilik niyetini açıklayan çeşitli 
modeller ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı, girişimci olay modeli ile planlı 
davranış modelinin teorik düzeyde karşılaştırılmasıdır. Çalışma kapsamında, girişimci 
niyet modellerinin gelişimi, girişimcilik niyetini açıklamada yararlanılan girişimci olay 
modeli ve planlı davranış modelinin kavramsal çerçeveleri ve teorik alt yapıları 
incelenmiştir. Planlı davranış ve girişimci olay modellerinin teorik düzey 
karşılaştırılmasına yönelik yurt dışı literatür incelendiğinde, modellerde farklı 
değişkenler kullanıldığı, hatta modellerde aynı teorik yapı kullanılsa dahi farklı ölçüm 
araçlarından yararlanıldığı görülmüştür. Türkçe alanyazında girişimcilik ile ilgili 
yapılan çalışmalarda ise planlı davranış modelinde ele alınan değişkenlere ilişkin fikir 
birliği bulunduğu, girişimci olay modelinin ise sınırlı sayıdaki çalışmada ve kavramsal 
düzeyde ele alındığı görülmüştür. Bu çalışma, ilgili modellerin ampirik olarak da 
karşılaştırılacakları araştırma modelinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu 
çalışma ile gelecekte girişimcilik konusunu ele alacak olan araştırmalara teorik anlamda 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Planlı Davranış Modeli, Girişimci Olay Modeli 

Abstract  

The factors that determine entrepreneurship orienation of individuals are among the 
main research topics in the field of entrepreneurship. Entrepreneurial activities were 
initially explained by entreprenuer-specific issues and later by situational variables. 
However, as of the 1980s, it was argued that entrepreneurial activities are being affected 
by many variables and should be considered in a holistic perspective. So, it was asserted 
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that entrepreneurial intentions were the main elements towards entrepreneurial 
activities. Accordingly, various models that explain entrepreneurial intentions have been 
put forward. The aim of this study is to compare the entrepreneurial event model with 
the planned behavior model at the theoretical level. Within the scope of the study, the 
development of entreprenuerial models, conceptual frameworks and theoretical basics 
of the models were examined. When the foreign literature for a theoretical level 
comparison of planned behavior and entrepreneurial event models was examined, it was 
seen that different variables and different measurement tools were used despite the use 
of the same theoretical structure. In Turkish studies on entrepreneurship, it was seen that 
there was a consensus on the variables discussed in the planned behavior model, while 
the entrepreneurial event model was analyzed conceptually in a limited number of 
studies. This study constitutes the first stage of a research model, in which the relevant 
models will also be compared empirically. Therefore, with this study, it is aimed to 
contribute theoretically to the studies that will focus on entrepreneurship in the future. 

Keywords: Entrepreneurship, Theory of Planned Behavior, Entrepreneurial Event 

Model 

1. GİRİŞ

Bireylerin, girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirmelerinde hangi faktörlerin etkili 
olduğu girişimcilik yazınındaki temel araştırma soruları arasındadır. Bu soruyu 
cevaplamak üzere, kişisel ve durumsal faktörlerin etkilerine yönelik olarak 1970’li 
yıllardan itibaren yapılan araştırmalarda, bu faktörlerin girişimcilik faaliyetlerini yeterli 
düzeyde açıklamadığı görülmüştür (Brockhaus, 1980; Gartner, 1988; Davidsson, 1995; 
Thornton, 1999). 1980’li yıllarda, girişimcilik faaliyetlerinde belirleyici olan unsurun, 
girişimci adaylarının niyetleri olduğu ileri sürülmüştür (MacMillan ve Katz, 1992, 
Şeşen ve Basım, 2012). Zira herhangi bir davranışa yönelik olan niyetin, ilgili davranış 
için temel oluşturduğu varsayılmıştır (Bagozzi, Baumgartner, ve Yi, 1989; Krueger, 
Reilly ve Carsrud, 2000). Buradan hareketle girişimcilik niyetinin hangi değişkenlere 
bağlı olarak ortaya çıktığı araştırılmaya başlanmış ve bu doğrultuda çeşitli modeller 
ortaya konulmuştur. Söz konusu modellerden Planlı Davranış Modeli’nin ve Girişimci 
Olay Modeli’nin, alandaki başat modellerden olduğu görülmüştür (Guerrero, Rialp, ve 
Urbano, 2008; Kuehn, 2008; Iakovleva ve Kolvereid 2009; Carsrud ve Brännback 2011; 
Solesvik, Westhead, Kolvereid, ve Matlay, 2012;  Farooq, Jaafar, Ayupp, Salam, 
Mughal, Azam ve Sajid, 2016; Kaffka ve Krueger 2018). 

 Planlı Davranış Modeli'ne göre, bir davranışın gerçekleştirilmesi temel olarak 
niyete bağlıdır (Krueger, Reilly ve Carsrud, 2000). Çünkü bu model kapsamında niyet, 
bireylerin arzu ettikleri davranışı sergilemek üzere sarf ettikleri çabanın düzeyini ifade 
eder. Bir başka anlatımla planlı davranış teorisinin arkasındaki temel varsayım, insanın 
rasyonel bir şekilde çeşitli alternatifler arasından en iyi tercihi yapacağı ve bu yönde 
çaba göstereceğidir. Ajzen (1991) bir eylemin temel olarak niyete bağlı olarak 
gerçekleştiğini, niyetin de doğrudan algılanan yapılabilirlik, öznel norm ve eyleme 
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geçmeye yönelik tutuma bağlı olarak şekillendiğini iddia etmektedir. Bu modele göre 
davranış, niyete bağlı olarak gelişen ve planlı bir aktiviteyi ifade eder  (Roxas, Cayoca-
Panizales ve de Jesus, 2008) ve bireylerin niyetleri, girişimciliğe yönelimlerini 
tahminleyebilir.  

Girişimci Olay Modeli'ne (Shapero ve Sokol, 1982’den aktaran Krueger vd., 
2000) göre ise girişimcilik faaliyetlerine yönelim yine niyetle ilgili olup, niyetin 
belirleyicileri algılanan çekicilik, algılanan yapılabilirlik ve eyleme geçmedir. Girişimci 
olay teorisi, bir işletmenin kuruluşunu, bireysel algılamalar ve çevresel koşulların 
etkileşimi ile açıklamaktadır. Teoriye göre girişimci olma seçeneği, bazı dışsal ve içsel 
olayların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Peterman ve Kennedy, 2003). Ancak 
bireylerin işletme çevresindeki değişimlere olan tepkileri, bu değişimleri nasıl 
algıladıkları ile ilgilidir. Bu anlamda iki tip algılamadan bahsedilmektedir. Bunlar, 
algılanan çekicilik (perceived desirability) ve algılanan yapılabilirliktir (perceived 
feasibility). Algılanan çekicilik, bireyin girişimci davranışı ne derece çekici bulduğu ile 
ilgilidir. Algılanan yapılabilirlik ise, bireyin çevresel şartları işletme kurmak için ne 
derece uygun bulduğuyla ilgilidir. Modelde, girişimcilik niyeti üzerinde doğrudan etkili 
olan bir diğer değişken ise eyleme geçmedir (propensity to act). Uluslararası 
alanyazında, bireylerin girişimcilik faaliyetlerine yönelimlerini analiz ederken gerek 
planlı davranış modelinin gerekse girişimci olay modelinin sıklıkla kullanıldığı 
görülmüştür. 

Girişimci olay modeli ile planlanmış davranış teorisinin büyük oranda benzerlik 
gösterdiği söylenebilir. Nitekim her iki modeli tahmin gücü açısından değerlendiren 
Krueger vd. (2000) her iki modelin benzer olduğu bulgusunu elde etmiştir. Alanyazında 
girişimcilik sürecini, söz konusu modeller ile açıklamaya çalışan çok sayıda araştırmaya 
rastlanılmıştır (Nishimura ve Tristán 2011, Kautonen, Van Gelderen ve Fink, 2015; 
Uysal ve Güney 2016, Ekici ve Turan 2017; Yeşilay ve Yavaş, 2017; Al-Jubari, Hassan 
ve Liñán, 2019; Işık ve Çiçek 2020). Bununla birlikte yurtdışında, teorik düzeyde 
modelleri kıyaslamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar olsa da (örneğin; Krueger vd., 
2000; Sharahiley, 2020) Türkçe alanyazında girişimci olay modeli ile planlı davranış 
modelini teorik olarak detaylı bir şekilde karşılaştırarak, hangi modelin girişimcilik 
sürecini daha iyi açıkladığını ortaya koymayı amaçlayan bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır.  

Bireyin bir işi yapacağına dair niyeti ile arzulanan davranışı sergilemesi 
arasındaki bağ, farklı alanlarda yapılan meta-analiz çalışmalarında gösterilmiştir 
(Sheeran, 2002; Webb ve Sheeran, 2006; Arts ve Bijmolt, 2011; McEachan, Conner, 
Taylor ve Lawton, 2011). Dolayısıyla girişimcilik niyeti ile ilişkili olan faktörlerin 
tanımlanması, dolaylı bir şekilde girişimciliğin nasıl arttırılabileceği sorusuna da cevap 
bulma potansiyeli taşımaktadır. Girişimcilik konusunu Türkçe alanyazın çerçevesinde 
değerlendiren araştırmalarda, girişimcilik alanındaki akademik çalışmaların birey odaklı 
olduğu (Örge, Yener, Akyol ve Göğüş, 2009; Gül ve Yıldız 2015; Aksay, 2019) 
yönünde eleştiriler bulunmaktadır. Söz konusu eleştiriden hareketle bu çalışmanın, 
girişimciliğin kuramsal olarak tartışılmasıyla alanyazına katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. Ayrıca alanyazında başat modellerin karşılaştırılmasının, kavramlar 
ve modeller arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması ile alanyazında 
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kavramlara dair fikir birliğine varılmasına ve yeni teorilerin geliştirilmesine ya da var 
olan teorilerin entegre edilerek geliştirilmesine destek olunması umut edilmektedir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Girişimcilik Niyeti Modellerinin Gelişimi

Bireylerin, girişimcilik faaliyetlerine yönelmelerinin hangi değişkenlere bağlı 
olduğu, girişimcilik alanındaki temel sorulardan biridir. Söz konusu soruyu cevaplamak 
üzere oluşan bilimsel akımlardan biri, girişimcileri psikolojik özellikleri itibariyle 
tanımlamaktadır. İlk olarak Collins ve Moore (1964) “The Enterprising  Man” adlı 
kitaplarında girişimciyi “bağımsız olma” isteğiyle farklılaştırmış, girişimcilik nedenleri 
arasında ödip (oidipus) kompleksine vurgu yapmışlardır. Daha sonra psikoloji alanında 
yapılan çalışmalar alana katkı sağlamıştır. Brockhaus,  kontrol odağı (1975) ve risk 
alabilme (1980) durumlarını araştırmıştır. Marcin ve Cockrum (1984) ise farklı 
ülkelerde girişimcilerin ortak ve farklı özelliklerini tespit etmeye çalışmışlardır. Yine bu 
çerçevede yaratıcılık gibi kişisel özellikler, girişimciliğin psikolojik nedenleri arasında 
sayılmıştır (Wilken, 1979; 58).  

Girişimciliğin nedenlerini araştıran diğer bir psikolojik yaklaşım, McClelland’ın 
çalışmalarına dayanmaktadır. McClelland (1961) uzun dönemi kapsayan çalışmasında 
girişimci olmanın kişilik özelliği olarak başarı ihtiyacı ile ilgili olduğunu ileri sürmüş ve 
başarı ihtiyacının toplumsal yönüne dikkat çekmiştir.  Kişilik özellikleri ve girişimcilik 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların ilerleyen dönemlerde de devam ettiği 
görülmektedir (Chipeta ve Surujlal, 2017; Obschonka ve Stuetzer 2017; Zhou, Yang, ve 
Zhang, 2019). Girişimcilik ve kişilik arasındaki ilişkiyi ele alan meta-analiz 
çalışmalarında da (Rauch ve Frese, 2007; Brandstätter, 2011) girişimcilik deneyimi, 
başarma ihtiyacı, kendine güven, yenilikçilik, stres toleransı, otonomi ihtiyacı ve 
proaktif kişilik özellikleri arasında olumlu ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 
Girişimciliği öğrenme süreci olarak değerlendiren bir başka yaklaşımda, belirtilen 
kişilik özelliklerinin yanı sıra, girişimcinin sosyal ağlarının problem çözme yeteneğini 
arttırdığını göstermektedir (Littunen, 2000). Ancak kişilik özellikleri ile demografik 
faktörler olarak adlandırılan yaş, cinsiyet, din gibi hususların girişimciliği açıklamada 
yetersiz kalması (Reynolds, 1997) ve teorik açıdan eleştirilmesi (Krueger ve Carsrud, 
1993; Krueger vd., 2000) girişimcilik konusunda yeni yaklaşımların geliştirilmesine 
neden olmuştur.  

Belirtilen araştırmalara yönelik eleştiriler bulunmasına karşın girişimciliğin 
nedenlerini ele alan yaklaşımlar alanyazına pek çok katkı sağlamıştır. Girişimciliğin 
nedenlerine odaklanan araştırmalar girişimcilerin, nasıl tanımlanırsa tanımlansın “birey” 
olduklarını vurgulamaktadır. Ayrıca girişimci-çevre etkileşimi içinde farklı ekonomik 
çevrelerin, farklı işletme türlerinin doğmasına neden olduğuna dikkat çekmişlerdir. 
Böylece girişimciliğin nedenlerini araştıran yaklaşımlar, daha önce iktisat alanında 
yapılan çalışmalarda göz ardı edilen girişimcilerin kişilikleri konusuna ışık tutulmasını 
sağlamıştır. Ancak girişimcilerin, toplumun diğer fertlerinden farklı olduğu 
varsayımıyla gerçekleştirilen çalışmalar, teorik açıdan eleştirilmiş ve girişimciliğin bir 
süreci ifade ettiği belirtilmiştir (Carsrud ve Brännback, 2011). Bu eleştiriler, girişimcilik 
niyeti modellerinin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.  
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Girişimcilik bir süreç olarak görüldüğünden, son dönemde yapılan çalışmaların 
“niyet” (intention) kavramı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda niyet, 
bireyi belirli bir amaca veya bir şeyi başarmak için bir yola sevk eden zihinsel bir 
durum şeklinde tanımlanmaktadır (Bird, 1988). Girişimcilik niyeti, bilinçli bir zihin 
durumudur, eylemden önce gelir ve kişinin dikkatini yeni bir iş kurma hedefine 
yönlendirir (Krueger ve Carsrud, 1993). Girişimcilik niyeti, bireyin gelecekte kendine 
ait bir işletme kurmaya niyet etmesidir. Ancak Thompson (2009) girişimcilik niyetinin, 
var olan bir işletmeyi satın almayı, sigortacılık gibi alanlarda franchising almayı 
düşünenleri kapsamadığını ifade etmektedir.  

Yurt dışı alanyazın incelendiğinde, 1980’lerden 1990’lara kadar girişimcilik 
niyetini inceleyen yedi önemli modelin geliştirildiği görülmektedir. Bunlar; girişimci 
fikirleri uygulama modeli (Bird, 1988), girişimci olay modeli (Shapero ve Sokol, 1982), 
planlı davranış modeli (Ajzen, 1991),  girişimci tutum oryantasyonu (Robinson, 
Stimpson, Huefner ve Hunt, 1991),  temel amaç modeli (Krueger ve Carsrud, 1993), 
girişimcilik potansiyeli modeli (Krueger ve Brazeal, 1994) ve Davidsson modeli 
(Davidsson, 1995)’dir. Bird (1988)’ün girişimci fikirleri uygulama modeli, 
girişimcilerin kişilik özelliklerine odaklanan alanyazına girişimcilik niyetini tanıtması 
itibariyle öncü kabul edilmektedir. Ancak girişimcilik niyetini açıklamada temel kabul 
edilen iki model ise girişimci olay ve planlı davranış modelleridir (Iakovleva ve 
Kolvereid, 2009; Carsrud ve Brännback, 2011; Fayolle ve Liñán, 2014). 

2.2. Girişimci Olay Modeli 
Shapero ve Sokol (1982) tarafından geliştirilen girişimci olay modeli, girişimcinin 

davranışını açıklamada durağanlık varsayımını temel alır. Durağanlık varsayımına göre 
bireyi harekete geçiren bir olay gerçekleşmediği sürece hali hazırdaki durum devam 
edecektir. Buna göre bireyler olumlu (yüksek gelir elde etme, yeni işletme kurmak için 
çevresel fırsatların artması…) veya olumsuz (iş kaybı, gelirde azalma, göç…) 
nedenlerle durağan durumlarını değiştirmeye yönelirler (Shapero, 1975; Krueger ve 
Brazeal, 1994). Girişimcilik alanyazınında değişimden kasıt, girişimci olmaya doğru 
geçiştir. Shapero (1982) girişimcileri, hayatlarının kontrolünü alan, başarısız oldukları 
takdirde de başkalarını suçlamak yerine hatalarını öğrenme fırsatı olarak gören bireyler 
olarak değerlendirmektedir. Bu bağlamda girişimci olay; insiyatif alma, kaynakların 
birleştirilmesi, örgütün yönetimi, göreli otonomi ve risk almadan oluşan bir süreçtir 
(Shapero ve Sokol 1982). Bu süreçte de Shapero (1982) girişimciyi harekete geçiren 
temel motivasyonun bağımsızlık isteği olduğunu ifade etmiştir. Her bir girişimcilik 
olayı, sosyal ve kültürel unsurlar ile deneyimler tarafından şekillendirilen algılar ve 
değerler üzerine inşa edilmiş dinamik bir sürecin sonucu olarak gerçekleşir (Shapero 
1980). Iakovleva ve Kolvereid (2009) ise girişimci olayın sadece yeni bir işletme kurma 
ile sınırlı olmadığını, var olan işletmenin devrinin de girişimci olay çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Girişimci olay modeli; işletmelerin kurulmasını, çevre ve birey arasındaki 
karşılıklı etkileşim çerçevesinde ele almaktadır. Ancak modelde çevresel değişimle 
kastedilen, objektif değişimlerden ziyade girişimcinin söz konusu değişimi nasıl 
algıladığıdır. Çünkü bireyler, kişilik ya da sahip olunan kaynaklardaki (eğitim, mali 
kaynaklar, sosyal ağlar…) farklılıklar nedeniyle aynı durumu farklı şekillerde 
yorumlayabilmektedir. Bu bağlamda modelde girişimcilik niyetini doğrudan etkileyen 
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üç değişken tanımlanmıştır. Bunlar algılanan çekicilik, eyleme geçme ve algılanan 
yapılabilirliktir. Girişimci olay modelinde dışsal değişken olarak spesifik algılanan 
çekicilik (specific perceived desirability) ve algılanan öz yeterlik (perceived self-
efficacy) tanımlanmış olup, spesifik algılanan çekiciliğin genel algılanan çekiciliği, 
algılanan öz yeterliğin ise algılanan yapılabilirliği etkilediği varsayılmaktadır. 
Dolayısıyla spesifik algılanan çekicilik ve algılanan özyeterlik, girişimcilik niyetini 
doğrudan değil, algılanan çekicilik ve algılanan yapılabilirlik üzerinden etkilemektedir 
(Krueger ve Brazeal, 1994).  

Modelde; algılanan çekicilik, bireyi ve bireyin çevre ile etkileşimini kapsayacak 
şekilde değerlendirilmiştir. Çünkü yeni bir işletme kurmaya yönelik niyet, sosyal ve 
kültürel etkiler neticesinde şekillenmektedir (Liñán, Rodríguez-Cohard ve Rueda-
Cantuche, 2011, s. 199). Algılanan çekicilik, bir kişinin belirli bir davranışa sergilemeyi 
ne derece çekici bulduğunu gösterir (Liñán, 2004, s. 4). Söz konusu algılanan çekicilik 
hem genel anlamda bireyin girişimciliği ne derece çekici değerlendirdiği (genel 
algılanan çekicilik) hem de kendisinin girişimci olmayı ne kadar çekici (spesifik 
algılanan çekicilik) bulduğuyla ilgilidir.  

Algılanan öz yeterlik bireyin belirli bir işi, görevi/görevleri yerine getirebileceğine 
dair algılamasıdır ve teorik açıdan atfetme teorisiyle ilişkilidir. Algılanan özyeterliği 
yüksek olanlar belirsizlik durumunda bile kendilerine zor hedefler koyar, öğrenilmiş 
çaresizliğe kapılmazlar. Bir görevi yerine getirmek için gerekli yeteneklere ve bilgiye 
sahip olmak, onların zor ve farklı koşullar altında kullanılacağı anlamına 
gelmemektedir. Özellikle zor, karmaşık ve belirsiz durumlarda, bilgi ve yeteneğin 
kullanımı yüksek algılanan özyeterliğe sahip olunmasına bağlıdır (Mauer, Neergaard ve 
Linstad, 2017, s.237). Sosyal öğrenme teorisine (Bandura ve McClelland, 1977) 
dayanan kariyer özyeterliği insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış alanındaki 
araştırmalarda sıklıkla yer alan bir değişken olduğundan, özyeterlik ile ilgili alanyazın 
oldukça geniştir (Mauer vd., 2017). Yüksek algılanan özyeterlik, tekrarlanan 
performans başarımı yoluyla gerçekleşir. Ancak bireyler sadece kolay başarılabilecek 
görevleri yerine getirerek özyeterlik duygusunu arttırmışlarsa, küçük bir başarısızlıkta 
kolayca cesaretleri kırılabilmektedir. Bu nedenle daha yüksek düzeyde bir algılanan 
özyeterlik için yüksek düzeyde çaba ve sabır gerektiren zorlukların üstesinden gelmeye 
dair deneyim gereklidir (Boyd ve Vozikis, 1994, s.67). Söz konusu deneyim, bireyin 
algılanan özyeterlik duygusunun artmasına da sebep olmakta, döngüsel bir şekilde daha 
zorlu görevlerin başarımı için birey çaba ve sabır gösterebilmektedir, (Chen, Greene ve 
Crick, 1998).  

Psikoloji alanında algılanan özyeterlik genel bir durum olarak değerlendirilirken, 
girişimcilikte algılanan özyeterlik, görev temelli bir yapı olarak ele alınmakta ve bireyin 
girişimcilik sürecinde gerekli yeteneklere ne düzeyde sahip olduğuna ilişkin inancını 
ifade etmektedir (Chen vd., 1998). Sosyal öğrenme teorisinden hareketle girişimcilikte 
algılanan özyeterliğin, gözlem yoluyla arttırılabildiği iddia edilmektedir (Boyd ve 
Vozikis, 1994; Mauer vd., 2017). Girişimci adaylarının çevrelerinde rol model ve/veya 
mentorların bulunması, onlara zor görev süreçlerini gözlemleyerek öğrenme ve yeni 
sosyal ağlar kurabilme fırsatı sunmaktadır. Algılanan özyeterlik, objektif değil sübjektif 
bir kavramdır. Nitekim Amerika’da üniversite öğrencileri arasında yapılan bir 
araştırmada objektif anlamda kız ve erkek öğrencilerin girişimciliğe dair bilgi 
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düzeylerinde farklılık olmamasına rağmen, erkek öğrencilerin girişimcilik bilgilerini 
kızlara nazaran daha yüksek düzeyde tanımladıklarını göstermektedir (Kourilsky ve 
Walstad, 1998).  

Algılanan yapılabilirlik, bireyin pazar durumunu işletme kurmak için ne derece 
uygun gördüğüyle ilgilidir (Erikson, 2001; Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt ve Altınay, 
2019). İşletme kurmak için ekonomik ortamın avantajlı olarak değerlendirilmesi aslında 
sadece bireysel bir bakış açısını değil, aynı zamanda toplumsal kanıyı da yansıtmaktadır 
(Krueger ve Carsrud 1993). Algılanan yapılabilirliğin alanyazında farklı şekilde 
kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Girişimcilik niyetine dair ölçek geliştiren Liñán vd. 
(2011) ile Krueger ve Brazeal (1994) modellerinde algılanan yapılabilirliği algılanan öz 
yeterlikle eş anlamlı değerlendirmiş ve ölçmüştür. Ancak teorik düzeyde Krueger ve 
Brazeal (1994, s. 100), algılanan yapılabilirliği; bireyin işletme kurması önündeki 
sorunların çözülebilir sorunlar olduğuna ve kaynaklarının yeterli olduğuna yönelik 
algılaması şeklinde tanımlamıştır. Krueger (1993) ise girişimci olay modelindeki 
algılanan yapılabilirliğin planlı davranış modelindeki algılanan davranışsal kontrolle 
karşılık bulduğunu ifade etmektedir. Ancak bu çalışmada, algılanan özyeterlik 
kavramının sosyal öğrenme teorisini temel aldığı kabul edilerek, algılanan yapılabilirlik, 
bireyin işletme kurmak için çevresel şartları ne derece uygun bulduğu şeklinde 
değerlendirilmiştir. 

Algılanan öz yeterlik, çevresel faktörlerin algılanan yapılabilirliği (perceived 
feasibility) etkilemesine bağlı olarak girişimcilik niyetini arttırır. Girişimci olay 
modelinde niyeti doğrudan etkileyen eyleme geçme, kontrol odaklılıkla ilgilidir. Dış 
kontrol odaklı insanlar başarı ya da başarısızlığın kendileri dışındakilere olayla bağlı 
olduğunu düşünürken, iç kontrol odaklılar kendi eylemlerinin olaylar üzerinde etkisi 
olduğunu düşünür. Böyle bir yaklaşım ise girişimcilikte başarının sağlanmasına 
yardımcı olur (Shapero, 1975). 

Girişimci durum modelinin Türkiye’deki görgül nitelikli araştırmalardaki 
kullanımına yönelik olarak sistematik alanyazın taraması yapılmamış olmakla birlikte, 
Uysal ve Güney (2016)’in çalışması dışında modeli Türkiye’de görgül olarak kullanan 
bir makaleye rastlanılmamıştır. Uysal ve Güney (2016) işletme bölümü öğrencileri 
üzerinde yaptıkları çalışmada, girişimci durum modeli kapsamında girişimcilik niyetini 
doğrudan etkileyen üç değişkene odaklanmışlardır. Araştırmalarının bulgularına göre 
algılanan çekicilik, eyleme geçme ve algılanan yapılabilirlik değişkenlerinin tamamı, 
girişimcilik niyet üzerinde pozitif yönde etkilidir. İlgili üç değişken, girişimcilik niyeti 
değişkenindeki varyansın %49’unu açıklamıştır.   

2.3. Planlı Davranış Modeli 
Ajzen (1991) bir davranışın gerçekleştirilmesinin, planlama ve niyete bağlı 

olduğundan hareketle planlı davranış teorisini geliştirmiştir. Planlı davranış teorisi, 
temellerini bilişsel psikolojiden almakta ve psikoloji alanında bireyin sağlığıyla ilgili 
davranışlarını açıklamada uzun dönemdir kullanılmakladır. Teoride, belirli bir davranışı 
sergilemeye yönelik niyet, tutum, normlar ve algılanan yapılabilirlikten oluşan 
fonksiyon şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla planlı davranış teorisi, karar 
süreçlerinde duyguları ve bilinçaltını göz ardı ederek, bireyin rasyonel yönüne vurgu 
yapmaktadır (Sniehotta, Presseau ve Araújo-Soares, 2014). Ayrıca planlı davranış 
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teorisi, belirli bir durum ve belirli bir davranışın sergilenmesi ile sınırlıdır (Iakovleva ve 
Kolvereid 2009). Teoriden, seyahat tercihleri (Bamberg, Ajzen ve Schmidt, 2003), etik 
dışı davranışlar (Beck ve Ajzen, 1991), boş zaman faaliyetleri (Ajzen ve Driver, 1991) 
ve sağlığı korumaya yönelik davranışları (Ajzen, 1998) açıklamada yararlanılmıştır.  

Planlı davranış teorisi, sosyal ve bilişsel değişkenleri kapsadığı için girişimcilik 
niyetini çok yönlü (Rueda, Moriano ve Liñán, 2015) bir süreç olarak 
değerlendirmektedir. Modelde girişimcilik niyeti ile işletme kurma arasında güçlü bir 
bağ olduğu varsayılmaktadır (Ajzen, 2011). Genişletilmiş planlı davranış modelinde 
beklenen değer, eyleme geçmeye yönelik tutum, normatif inançlar, öznel norm, 
algılanan öz yeterlik, algılanan yapılabilirlik ve girişimcilik niyeti olmak üzere yedi 
değişken bulunmaktadır (Krueger vd., 2000). Modelde girişimcilik niyetini doğrudan 
etkileyen üç değişken; algılanan yapılabilirlik, öznel norm ve eyleme geçmeye yönelik 
tutumdur. Modeldeki dışsal değişkenler ise beklenen fayda, normatif inançlar ve 
algılanan özyeterlik olup girişimcilik niyetini dolaylı şekilde etkilemektedir.  

Türkçe girişimcilik alanyazınında, planlı davranış modeli uygulamalarında, 
eyleme geçmeye yönelik tutum, öznel norm ve algılanan yapılabilirliğin bağımsız, 
girişimcilik niyetinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı görülmektedir (Kalkan, 
2011; Bozkurt, 2014; Ekici ve Turan, 2017; Yeşilay ve Yavaş, 2017; Bahadır ve 
Çakmak, 2018). Ancak bu çalışmada Armitage ve Conner (2001) ile Krueger vd. 
(2000)’nin araştırmalarında yer verdikleri model temel alınarak, değişkenler tartışmaya 
açılmıştır.  

Beklenen fayda (expected value), hali hazırdaki durum yerine girişimci olmanın 
birey için fayda sağlayacağı yönündeki beklentiyi göstermektedir (Fitzsimmons ve 
Douglas, 2011). Bir tutumun değerlendirilmesi, bir işe başlamanın beklenen değeri ile 
ilgilidir. Krueger vd. (2000), bir iş kurmanın beklenen faydaları arasında finansal 
ödüller, kişisel tatmin, stres kontrolü, kişisel yaşam kalitesi ve bağımsızlığı 
saymaktadır.  

Eyleme geçmeye yönelik tutum (attitude toward act), davranışı gerçekleştirmeyi, o 
davranışın bireyin arzusuna bağlı olmasıyla açıklar. Tutumlar, bireysel beklenti ve 
deneyimlerin yanı sıra toplumun birey üzerindeki etkileri çerçevesinde de şekillenebilir. 
Ancak planlı davranış modelinde harekete geçmeye yönelik tutumun, beklenen değer 
çerçevesinde geliştiği varsayılarak, mümkün olduğunca beklenen değeri yüksek 
bireylerin bir iş kurmak için güçlü bir niyet gösterecekleri varsayılmaktadır (Zhang, 
Wang ve Owen, 2015, s. 66).  

Normatif inançlar (normative beliefs), bireyin yakın çevresindekilerin işletme 
kurulmasına yönelik bakış açısıyla ilgilidir (Krueger ve Brazeal 1994, s 97). Bir diğer 
anlatımla normatif inançlar, girişimci olmaya yönelik algılanan sosyal baskıya karşılık 
gelir (Liñán vd., 2011, s.199). Aynı zamanda kültürler arasında normatif inançların 
girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinin farklılaşabileceği belirtilmektedir (Elfving, 
Brännback ve Carsrud, 2009, s. 25).  

Öznel norm (subjective norm) Krueger vd. (2000)’nin tanımlamasıyla girişimcilik 
sürecinde bireyin yakınları tarafından ne derece destekleneceğine dair algılamalarını 

137



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

yansıtmaktadır. Kautonen, Van Gelderen ve Fink (2015) planlı davranış teorisini, 
Avusturya ve Finlandiya’da 969 yetişkin arasında görgül araştırma ile değerlendirmiştir. 
Araştırma neticesinde sosyal çevrenin desteğinin girişimcilik üzerinde en etkili faktör 
olduğu bulunmuştur. Ancak Ekici ve Turan (2017) ile Yeşilay ve Yavaş (2017) sosyal 
norm değişkenin girişimcilik eğilimini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı bir 
katkısının olmadığını belirtirken, Bozkurt (2014) ve Bahadır ve Çakmak (2018) anlamlı 
ilişki bulunduğunu raporlamıştır. Öznel normu, algılanan sosyal baskı şeklinde 
kavramsallaştıran Kalkan (2011) ise öznel norm ile girişimcilik niyeti arasında anlamlı 
bir ilişki bulamamıştır. 

Algılanan öz yeterlik girişimcilik sürecinde gerekli olan bilgi ve yetenekler 
konusunda bireyin kendini ne derece yeterli gördüğüne karşılık gelmektedir. Algılanan 
öz yeterlik hem girişimci durum hem de planlı davranış modelinde aynı şekilde 
kavramsallaştırılmaktadır.  

Her iki modelde aynı kavramsallaştırmanın kullanıldığı bir diğer değişken 
algılanan yapılabilirliktir. Algılanan yapılabilirlik kavramı da çevresel şartlara dair 
algılamaları göstermektedir. Birey girişimcilikte gerekli yeterliliklere sahip olduğunu 
düşünmesine rağmen, çevresel şartların işletme kurmak için uygun olmadığı 
kanaatindeyse, girişimci olmaya niyet etmeyecektir. Dolayısıyla destekleyici bir ortamın 
girişimcilik başarısını doğurması daha olasıdır ve bu da aslında girişimci öz yeterliğine 
bağlıdır. Çünkü pazar fırsatlarını görüp değerlendirebilmek, aynı zamanda girişimcilik 
yeterliği sayesinde gerçekleşir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik 
niyetini karşılaştıran Nabi, Liñán, Iakovleva, Kolvereid ve Stephan (2011) planlı 
davranış teorisine paralel olarak gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik niyetinin 
gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu, ekonominin dinamik yapısının söz 
konusu farklılığı doğurduğunu ifade etmektedir.  

Planlı davranış modelinin girişimcilik niyetini açıklamada Çin (Yang, 2013), 
Hindistan (Roy, Akhtar ve Das, 2017), Endonezya (Astuti ve Martdianty, 2012), 
Yunanistan (Tsordia ve Papadimitriou, 2015), Malezya (Al-Jubari, Hassan ve Liñán, 
2019) gibi farklı ülkelerde uygulandığı görülmektedir. Nitekim bu model, Türkçe 
alanyazında da girişimcilik niyetini açıklamada yararlanılan temel modeller arasında yer 
almaktadır (Bozkurt, 2014; Ekici ve Turan, 2017; Bahadır ve Çakmak, 2018; Işık ve 
Çiçek, 2020; Toklu, 2020). 

Planlı davranış modeli, alanyazındaki temel modellerden biri olmakla birlikte, 
bazı yönleriyle eleştirilmektedir. Bu eleştirilerden biri planlı davranış modelinin kişilik 
özellikleri, deneyimler gibi girişimcilik niyeti üzerinde etkili olabilecek değişkenleri 
kapsamadığına yöneliktir (Rueda vd., 2015, s.62). Planlı davranış modeline son 
dönemde getirilen bir başka eleştiri ise son derece dinamik bir süreç olan girişimciliği 
açıklamaktan ziyade adeta girişimciliğin resmini çekmesidir. Modelin en sert 
eleştirildiği alan, bir diğer uygulama alanı bulduğu sağlık bilimleridir. Modelde yer alan 
değişkenler, teorik açıdan farklı şekilde tanımlanmakla beraber benzer ifadelerle 
ölçülmeleri nedeniyle aralarında korelasyon kurulduğu, dolayısıyla modelin gözlem 
yoluyla değil de tanımsal açıdan analiz edildiğinden analitik doğruları sunduğu ifade 
edilmektedir. Hatta sosyal bilişsel modellerin hepsi için bu genelleme yapılarak, gözlem 
yerine tanım gereği doğru olan yapıları incelemeleri itibariyle eleştirilmektedir. Bir 
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diğer eleştiri ise modellerin farklı çalışmalarda tüm değişkenleriyle değil de sadece bir 
kısmı itibariyle desteklenebildiğidir. Bu durumda ise modelin tekrar değerlendirilmesi 
gerekmektedir (Ogden, 2003).  

3. SONUÇ

Girişimcilik niyeti ile ilişkili olan faktörlerin tanımlanması, dolaylı bir şekilde 
girişimciliğin nasıl arttırılabileceği sorusuna da cevap bulma potansiyeli taşımaktadır. 
Bu noktadan hareketle bu çalışmada, alanda girişimcilik niyetini açıklamaya yönelik 
çalışmaların gelişimi incelenmiştir. Yurtdışı alanyazın temel alındığında, 1980’li ila 
1990’lı yıllarda girişimcilik niyetini inceleyen yedi temel modelin geliştirildiği 
görülmektedir. Bunlar:  girişimci fikirleri uygulama modeli (Bird, 1988), girişimci olay 
modeli (Shapero ve Sokol, 1982), planlı davranış modeli (Ajzen, 1991),  girişimci tutum 
oryantasyonu (Robinson vd., 1991),  temel amaç modeli (Krueger ve Carsrud, 1993), 
girişimcilik potansiyeli modeli (Krueger ve Brazeal, 1994) ve Davidsson modeli 
(Davidsson, 1995)’dir. Bird (1988)’ün girişimci fikirleri uygulama modeli, 
girişimcilerin kişilik özelliklerine odaklanan alanyazına, girişimcilik niyetini tanıtması 
itibariyle öncü kabul edilmektedir. Ancak girişimcilik niyetini açıklamada temel kabul 
edilen iki modelin girişimci olay ve planlı davranış modelleri olduğu görülmüştür 
(Iakovleva ve Kolvereid, 2009; Carsrud ve Brännback, 2011; Fayolle ve Liñán, 2014; 
Kaffka ve Krueger, 2018).  

Türkçe alanyazın incelendiğinde ise girişimcilik niyetini açıklamada ağırlıklı 
olarak planlı davranış modelinden yararlanıldığı ve modelde dört temel değişkenin yer 
aldığı görülmüştür. Türkçe alanyazında planlı davranış modeli kapsamında; eyleme 
geçmeye yönelik tutum, öznel norm ve algılanan yapılabilirliğin bağımsız, girişimcilik 
niyetinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı görülmektedir (Kalkan, 2011; Bozkurt, 
2014; Ekici ve Turan, 2017; Yeşilay ve Yavaş, 2017; Bahadır ve Çakmak, 2018). Uysal 
ve Güney (2016)’in çalışması dışında, Türkiye’de girişimci durum modeli kapsamında 
gerçekleştirilen görgül bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Ancak bu konuda, sistematik 
alanyazın taraması yapılmamış, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmemiştir.   

Yurtdışı alanyazın incelendiğinde her iki modelin, farklı değişkenler kullanılarak 
farklı şekillerde oluşturulduğu görülmüştür. Bu çalışmanın devamı niteliğinde olması 
planlanan çalışmada, Krueger vd. (2000)’nin tanımladığı haliyle girişimci durum ile 
planlı davranış modellerinin, girişimci adaylarından temin edilmiş olan veriler 
kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi üzerinden ampirik olarak karşılaştırılması 
hedeflenmektedir. Böylelikle, girişimciliğin kendine has sosyo-kültürel ve ekonomik 
yapısı içinde hangi modelin açıklayıcılığının daha yüksek olduğu belirlenerek, gelecekte 
yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
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Özet 

Bolu İlimize bağlı, Yeniçağa İlçemizde bulunan turbalıkların işletilmesine izin verilmiş olan sığ 
zonlarından alınan numuneler üzerinde, gaz kromatografisi deneyleri yapılmıştır. Bu çalışmada, 
parafin öbeğine bağlı olan gazların dağılımı, alınan özel tüpler üzerindeki incelemeler sonucu 
belirlenmiştir. Yeniçağa Belediyesi elemanları ve proje  ekibi ile birlikte, belirlenen günlerde, 
elektronik takeometre ile doğrultu ve kenar ölçmeleri yapılarak, numune alınacak noktalar  için 
iki boyutlu jeodezik koordinatları (x,y) belirlendi.  Akabinde gölün suyu çekilmiş alanından, 
özel bir karotiyeri tokmakla çakmak suretiyle, su seviyesine kadar inilerek, örselenmemiş turba 
numuneleri alınmıştır. Alınan bu numuneler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Kromatografi Laboratuvarında 
incelenmiştir. Parafin öbeğine bağlı gazların varlığı ve oranı bu inceleme sonucu tespit 
edilmiştir. Ayrıca laboratuvara götürülen örselenmemiş turba numunelerinin diğer 
özelliklerinin de, örneğin nem oranının, lif muhtevasının, parçacık boyutlarının, elektrik 
öziletkenliğinin, tuz oranının, porozite ve birim-hacim ağırlıklarının, ilgili TSE Standartlarına 
göre belirlenilmesi ve  hacim-ağırlık blok diyagramının bulunması için de çalışmalar 
yapılmıştır. Jeokimya laboratuarında yapılacak kimyasal analizler, organik ve anorganik 
bileşiklerin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Organik bileşikler için yapılacak analizler, C, 
H, N, S ve P elementlerinin tayini şeklindedir. Anorganik bileşikler için yapılacak analizler ise, 
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Ca, Mg, Na, K, Mn, Mo, Cu, B, Fe, Zn tayinine dayalıdır. Ayrıca Kjeldahl Yöntemi ile  NO3.N 
ve NP4.N bileşikleri belirlenmektedir. Bilindiği gibi turbalar, günümüzde, önde gelen 
hammadde kaynaklarından biridir. Turba hammaddesi, yoğun bir şekilde endüstride, çevre 
koruma ve rekültivasyonda, tıpta ve balnelojide, ilaç sanayiinde ve ziraatte kullanılmaktadır. 
Ayrıca turba koku, kaplıca çamuru, aktif karbon üretimi, enerji eldesi, sayısız kullanım 
alanlarından bazılarıdır. Çalışma, haritalama, kimyasal analizler, organik ve anorganik 
bileşiklerin belirlenmesi, pH tayini, humuslaşma değerinin belirlenmesi; turbanın ısı değeri ve 
kül oranının belirlenerek, turbalaşma derecenin tayini ve turba sınıflandırmasının yapılması 
şeklinde devam etmektedir. 

Not: Bu çalışmanın gerçekleşmesinde 2001-76-02-41 kodlu, Araştırma Fonu Projesi ile maddi 
destek sağlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine teşekkür ederiz. 

Anahtar kelimeler: Turba, Jeodezik Koordinat, Gaz Kromatografisi, Endüstriyel Hammadde. 

 
Abstract 

Gas chromatography experiments have been carried out on samples taken from shallow zones 
in Bolu Province, Yeniçağa District where peatlands are allowed to be operated. In this study, 
the distribution of gases attached to the paraffin cluster was determined as a result of 
examinatons on the special tubes. With the Yeniçağa Municipality staff and the project team, 
on the determined days, direction and edge measurements were made with an electronic 
tacheometer, and the two-dimensional geodetic coordinates (x,y) for the points to be sampled 
were determined. Subsequently, undisturbed peat samples were taken from the area of the lake 
where the water was drawn, by driving a special core barrel to the water level. These samples 
were analyzed in the Chromatography Laboratory of the Engineering Faculty, Mining 
Engineering Department of Zonguldak Bülent Ecevit University. The presence and rate of 
gases connected to the paraffin cluster was determined as a result of this examination. İn 
addition, studies were carried out to determine other properties of undisturbed peat samples 
taken to the laboratory, such as moisture content, fiber content, particle size, electrical 
conductivity, salt ratio, porosity and unit-volume weights, according to the relevant TSE 
Standarts and to find a volume-weight block diagram. Chemical analyzes to be made in the 
geochemistry laboratory are based on the determination of organic and inorganic compounds. 
Analyzes for organic compounds are in the form of determination of C, H, N, S and P elements. 
Analyzes for inorganic compounds are based on the determination of Ca, Mg, Na, K, Mn, Mo, 
Cu, B, Fe, Zn. In addition, NO3.N and NP4.N compounds are determined by the Kjeldahl 
Method. As it is known, peat is one of the leading sources of raw materials today. Peat raw 
material is used extensively in industry, environmental protection an recultivation, medicine 
and balnelogy, pharmaceutical industry and agriculture. In addition, peat odor, thermal spring 
mud, activated carbon production, energy extraction are some of its numerous uses. Study, 
mapping, chemical analysis, determination of organic and inorganic compounds, determination 
of pH, determination of humification value; It continues by determining the heat value ash ratio 
of peat, determining the degree of peat formation and making peat classification. 

Keywords:  Peat, Geodetic Coordinate, Gas Chromatography, Industrial Raw Material. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Bildirimde ele alacağım konu, ülkemizde bilinen belli başlı 3 yerde, Hakkari, Kayseri ve 
Bolu’da bulunan turba yataklarından,  Bolu-Yeniçağa Turbalığı hakkında yaptığımız bilimsel 
çalışmalarla ilgilidir .  2001-76-02-41 proje kodlu bu çalışma (BAP Projesi), Bolu-Yeniçağa 
Turbalıklarının bazı özelliklerinin belirlenmesine   yönelik  bir çalışmaydı.  

Bilindiği  gibi  turbalar, turbiyer adı verilen anaerobik şartların hakim olduğu ortamlarda 
bitkilerin ölümünü takiben bitkisel içeriklerinin başta mikroorganizmalar olmak üzere ortamda 
bulunan organik bileşiklerin etkisiyle ayrışması, parçalanması ve yeni organik bileşikler 
şeklinde yeniden düzenlenmesi sonucunda oluşurlar (1). Fotoğraf 1’de, Bolu-Yeniçağa gölü ve 
çevresi görülmektedir. 

 

Fotoğraf 1- Bolu-Yeniçağa Gölü (Reşadiye Gölü) ve Turbalık alanının genel görünüşü. 

Normal kömürleşmenin ilk aşamasını, turbalar oluşturur. Genellikle taze iken açık renkli, 
oksidasyon sonrasında ise daha koyu kahverengi siyah renktedirler. Turbalarda sıvı ve katı 
fazda birçok organik madde bulunur. Bellibaşlı organik maddeler, fulvik, hymatomelanik, 
pirometomelanik, hümik asitler ve hüminlerdir (2). Turbiyerler tümüyle asidik karakterli olup, 
pH derecelerini ortamdaki toplam su/organik madde miktarının oranı belirler. Bu nedenle alçak 
bataklık adını verdiğimiz deniz ve göl kıyısında gelişmiş olan turbiyerlerde pH değeri 5-6,5; 
yüksek bataklık adını verdiğimiz ve tamamen bitkiler tarafından örtülmüş ancak çok küçük 
serbest su kütlelerinin bulunduğu turbiyerlerde pH değeri 3,5-5,5 arasındadır (3).  

 

Fotoğraf 2- Bolu-Yeniçağa Gölü’nün ve Turbalık alanının yakından görünüşü. 
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Turbalar coğrafi, biyolojik, jeolojik ve teknolojik kriterler esas alınarak sınıflandırılmaktadır .  
Özellikle jeolojik ve teknolojik sınıflandırma doğrudan ekonomi ile ilişkili olduğundan en 
yaygın şekilde ve alt kümelendirmeleri de yapılarak kullanılmaktadır (4). Diğer yandan 
turbalıklar geçmiş habitatların ve insan kültürlerinin yaşayan arşivi olmakla kalmaz aynı 
zamanda binlerce yılda bu şartlarda, oldukça steril ve asidik bir ortamda yaşamaya uyum 
sağlamış nadir bitki ve hayvan türlerine de ev sahipliği yapar. İnsanoğlunun o yöreye ne zaman 
geldiği ve hangi tarihlerde, hangi ürünleri yetiştirdiğine dair eşsiz arkeolojik bilgilere 
ulaşabilmenin yanısıra turbalıklar paleobotanik, paleoklimatoloji gibi bilim dallarına da önemli 
yararlar sağlarlar (5). 

1-BOLU-YENİÇAĞA GÖLÜ (REŞADİYE GÖLÜ) ÇEVRESİNDE YAPILAN  
   ORTOGONAL KOORDİNAT BELİRLEME ÇALIŞMALARI  
 

 

Fotoğraf 3. Bolu-Yeniçağa Gölü çevresinde ortogonal koordinatları belirleme çalışmaları. 

Bu çalışma kapsamında, gölün Ankara-İstanbul yolunun kıyısından itibaren, Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi ve Yeniçağa Belediyesi elemanlarınca gölün yerleşimi ve mevcut fay 
sisteminin öteleme hareketine etkisini araştırmak amacıyla GPS statik ölçme yöntemiyle 
kurulan jeodezik ağ noktasına ilişkin bazlar 4 GPS alıcısıyla eş zamanlı ölçmeler yapılarak 
bulundu (Fotoğraf 3). GPS ölçmeleri değerlendirildikten sonra bölgedeki kabuk hareketinin 
miktarı ortaya çıkarıldı.  

Tablo 1. Çıkış Alınan Nirengi Noktaları 
Nokta Sağa (Y) Yukarı (X) Yükseklik (H) Açıklama 

   34 418302.61 m 4155709.98 m - Yeniçağa İtfaiye Camii 
101 416591.85 m 4516038.44 m - Yol Kenarı (Tarla İçi) 

 
Tablo 2. Yeni Poligon Noktası Ölçüleri ve Hesabı 
DN BN Yatay Doğrultu Kenar Yükseklik Farkı Açıklama 
101 34 0.0000 - - N.34 (Yeniçağa İtfaiye Camii) 
 200 179.6120 504.69 -2.95 Yeniçağa-Bolu Yol Kenarı 
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(34-101) = Tan-1 (∆Y/∆X) = 312g.0756 ;         (101-200) = (34-101) + β101 ± 200 = 291g.6879 
Y200 = Y101 + Sin(101-200) x S101200 = 416091.45 m ;  X200 = X101 + Cos(101-200) x S101200 = 
4515972.73 m 
 
Tablo 3. Sondaj Noktalarının Ölçü Değerleri ve Ülke Koordinat Sisteminde Hesaplanan  
              Koordinatları. 
DN BN Yatay 

Doğrultu 
Kenar ∆H Semt Sağa (m) Yukarı (m) H (m) Açıklama 

200 101 0.0000 504.69 2.89 291.6879 416091.45 4515972.73     100.00 P.200 
 1 375.9630 360.39 -9.92 67.6509 416406.31 4516148.08 90.08 Sondaj 1 
 2 370.1180 260.63 -10.33 61.8059 416306.56 4516119.88 89.67 Sondaj 2 
 3 358.2330 156.65 -10.71 49.9209 416202.08 4516083.64 89.29 Sondaj 3 
 4 317.5590 106.18 -10.59 9.2469 416106.82 4516077.79 89.41 Sondaj 4 
 5 255.3080 121.64 -10.49 346.9959 416001.48 4516054.59 89.51 Sondaj 5 
 6 232.5620 197.39 -10.44 324.2499 415908.21 4516046.11 89.56 Sondaj 6 
 7 220.4850 285.41 -9.95 312.1729 415811.24 4516026.97 90.05 Sondaj 7 
 8 215.4170 381.00 -9.94 307.1049 415712.82 4516015.16 90.06 Sondaj 8 
 9 210.6510 474.28 -9.64 302.3389 415617.49 4515990.15 90.36 Sondaj 9 
 10 208.7940 564.67 -9.63 300.4819 415526.80 4515977.00 90.37 Sondaj 10 
 11 207.1670 664.19 -9.77 298.8549 415427.37 4515960.78 90.23 Sondaj 11 
 12 207.4390 770.94 -9.44 299.1269 415320.58 4515962.16 90.56 Sondaj 12 
 13 204.3850 871.16 -9.12 296.0729 415221.95 4515919.03 90.88 Sondaj 13 
 101 0.0002 504.69 2.90 91.6879 416591.85 4516038.44 102.90 N.101 
 

(200-i) = (101-200) + ri  ±200;  Yi=Y200+Sin(200-i) x Si;     Xi = X200 + Cos (200-i) 
 
Burada, yükseklik hesabı için nirengi noktalarından çıkış alınamadığı için P.200 noktasının 
yüksekliği 100 m olarak alınıp hesap yapılmıştır. 
 
2- TURBA İÇERİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN TÜPLE KAROT NUMUNESİ ALMA 
 
Daha sonra da yine bu bölgeden, Ankara-İstanbul yoluna paralel olarak ve Kuzören 
(Kuzuveren-Kuzveren-Kuzuviran) kanalı içinde kalmak üzere 100 m aralıklarla, kazık çakılan 
13 kuyu noktasından tüp numuneler alınacaktır. Bu noktaların yerleri haritada * işareti ile 
gösterilmiştir (Şekil 2). 

Bu noktalardan tüple alınan örselenmemiş torf (turba=peat) numuneleri (6), herhangibir içeriği 
(gaz, likit ve katı kısım) kaybedilmeden ve tartıldıktan sonra (7), üzerinde deneyler  yapılmak 
üzere BEÜ Maden Mühendisliği Laboratuvarına götürülmüştür. 

Numune alma işinde kullanılan tüpler, numune alma aparatının içine girecek şekilde özel sert 
plastik borular olup, aparatın boyuna göre kesilmişlerdir. Ayrıca içlerine, iç çap ve boylarına 
uygun silindir şeklinde asetatlar yerleştirilmiştir (Fotoğraf 4-5).   

26-30 Temmuz 2002 tarihlerinde topografik planda yerleri belirtilmiş olan 13 noktadan, 
inceleme yapan hocalar, Yeniçağa Belediyesi elemanları ve tutulan 2 işçi ile birlikte,  çakma 
yoluyla karot tüp numuneleri alınmıştır (Fotoğraf 6).  
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Şekil 2.Yeniçağa Gölü civarı topografik planı ve numune kuyularının (K1..K13) yerleri (8). 
 
Fotoğraf 4 ve 5’de, örselenmemiş numune alma cihazı ve tüpleri farklı açılardan görülmektedir. 

 

Fotoğraf 4. Örselenmemiş karot numunesi alma tüpleri ve aparatları. 
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Fotoğraf 5. Örselenmemiş karot numunesi alma tüpleri ve aparatları. 

 

Fotoğraf 6. Bolu-Yeniçağa Kuzören Kanalından numune alma çalışmaları. 

3-LABORATUVARA GETİRİLEN  KAROT NUMUNELERİ 

Aşağıdaki resimlerde bazıları görülen turba karot örneklerinden (Fotoğraf 7) alınan numuneler 
gaz kromatografına konulup, belli zaman aralıklarında tutulursa, meydana gelen parafin grubu 
gazların ppm (milyonda bir) oranındaki miktarları belirlenir. 
 
Bolu-Yeniçağa Kuzören Kanalından alınan numunelerin içindeki Parafin Öbeğine bağlı 
gazların belirlenmesinde BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Laboratuvarında 
bulunan ve Fotoğraf 8’de görülen “Gaz Kromatografisi Cihazı” kullanılmıştır. 
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Fotoğraf 7. Belirlenen noktalardan alınan karot numuneleri laboratuvarda. 

 

Fotoğraf 8. Parafin öbeğine bağlı gazların belirlendiği gaz kromatografisi cihazı. 

4-TURBA NUMUNELERİNİN YERİNDE BİRİM HACİM AĞIRLIKLARI  

Turbalık alandan karotiyer ile alınan tüp numunelerin öncelikle turba+tüp  ağırlıkları gramın 
yüzde bir hassasiyetine kadar ölçme yapabilen hassas terazi ile ölçülmüştür. Daha sonra tüpün 
dara ağırlığı, bu değerden çıkarılarak tüp içinde bulunan turbanın boşluklu, nemli halinin birim 
hacim ağırlığı, yani alındığı yerdeki doğal birim hacim ağırlığı, ağırlığın, tüp iç hacmine 
bölünmesiyle belirlenmektedir (9) .  Bulunan değerler incelendiğinde, tamamen nemli  torf dolu 
tüplerin,  yerinde birim hacim ağırlıkları, literatürde de belirtilen 0,80-1,00 g/cm3 aralığında;  
boşlukluluğu arttıkça da daha alt değerlere doğru inmektedir. Kurutulan turba ise birim hacim 
ağırlığı 0,10-0,40 g/cm3 aralığına kadar düşebilmektedir. Tablolardan da görüldüğü üzere bazı 
kuyulardan, turba tabakasının kalınlığına göre, uzunluğu yaklaşık 50 cm ve iç çapı 4,6 cm olan 
tüplerle, 1 ile 3 arasında karot numunesi alıp, yerinde birim hacim ağırlığı bulunmaktadır. 
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Tablo 4- Kuzören Kanalından Alınan Numunelerin Yerinde Birim Hacim  Ağırlığı. 

Sıra No Kuyu No Turba+Tüp 
Ağırlığı 

(g) 

Tüp 
Ağırlığı 

(g) 

Turba 
Ağırlığı 

(g) 

Tüp İç 
Hacm  
(cm

3
) 

Yer nde  
B.H.A. 
(g/cm

3
) 

Numune 
Durumu 

1 1-1 750,18 241,17 509,01 820,98 0,620 Tüp dolu 
2 1-2 999,85 256,60 743,25 811,00 0,916 Tüp dolu 
3 2-1 846,16 258,98 587,18 814,33 0,721 Tüp dolu 
4 2-2 477,58 260,26 217,32 814,33 0,266 Yarısı boş 
5 2-3 548,19 251,03 297,16 812,67 0,365 Sulu 
6 3-1 839,67 260,82 578,85 829,28 0,698 Tüp dolu 
7 3-2 507,99 254,63 253,36 814,33 0,311 Tüp dolu 
8 4-1 822,27 253,36 568,91 822,64 0,691 Tüp dolu 
9 4-2 921,29 259,04 662,25 822,64 0,805 Tüp dolu 
10 4-3 687,61 258,60 429,01 817,65 0,524 Tüp dolu 
11 5-1 906,02 258,62 647,40 817,65 0,791 Tüp dolu 

 

Tablo 5-Kuzören Kanalından Alınan Numunelerin Yerinde Birim Hacim  Ağırlığı. 

Sıra No Kuyu No Turba+Tüp 
Ağırlığı 

(g) 

Tüp 
Ağırlığı 

(g) 

Turba 
Ağırlığı 

(g) 

Tüp İç 
Hacm  
(cm

3
) 

Yer nde  
B.H.A. 
(g/cm

3
) 

Numune 
Durumu 

12 5-2 884,17 253,23 630,94 814,33 0,774 Tüp dolu 
13 6-1 665,92 266,92 399,00 811,00 0,491 Tüp dolu 
14 6-2 312,83 252,39 60,44 824,30 0,073 Boşluklu 
15 7-1 898,22 254,18 644,04 815,99 0,789 Tüp dolu 
16 7-2 865,09 255,86 609,23 822,64 0,740 Tüp dolu 
17 8-1 874,49 255,44 619,05 819,31 0,755 Tüp dolu 
18 8-2 934,10 259,10 675,00 815,99 0,827 Tüp dolu 
19 9-1 822,48 253,08 569,40 819,31 0,695 Tüp dolu 
20 9-2 929,63 254,88 674,75 819,31 0,823 Tüp dolu 
21 10-1 759,16 260,40 498,76 817,65 0,610 Tüp dolu 
22 11-1 591,35 258,83 332,52 820,98 0,405 Tüp dolu 
23 12-1 598,65 263,43 335,22 814,33 0,411 Altı sulu 
24 13-1 777,03 255,95 441,81 822,64 0,537 Tüp dolu 

 

5-GAZ KROMATOGRAFİSİ SONUÇLARI 

Bolu-Yeniçağa Gölü (Reşadiye Gölü) Kuzören Kanalında, 13 farklı noktadan alınmış 
örselenmemiş tüp numunelerden alınan turba örneklerinin gaz kromatografi cihazı ile yapılan 
çekimi  (Şekil 3) ve yapılan ölçümlerinin sonucu çizelgelerde gösterilmiştir. Bu şekilde  farklı 
zamanlarda 65 çekim yapılmıştır. 
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Şekil 3-Yapılan 65 çekimden ilk çekilen gaz kromatografisi eğrisi. 

 

Şekil 4-Yapılan 65 çekimden en son çekilen gaz kromatografisi eğrisi. 

Tablo 6- 1’den 11’e kadar ki numuneler üzerinden alınan sonuç değerleri. 

Sıra 
No: 

Tarih 
Aralığı 

Saat 
Aralığı 

Miktarı (ppm olarak) 
CH4 

(Metan) 
C2H6 

(Etan) 
C2H4 

(Etilen) 
C3H8 

 
C2H2 

 
C4H10 

 
C5H12 

(Pentan) 
C6H14 

(Hekzan) 
∑ 

1 29.01.2003 
08.01.2003 

10:29:33 
11:03:26 

0.69831 - 0.48599 -  -  -  40.1756 -  41.3599 

2 29.01.2003 
08.01.2003 

10:54:42 
11:03:26 

2.65863 - 0.63174 -  -  -  0.83018 -  4.12056 

3 29.01.2003 
08.01.2003 

11:21:04 
11:03:26 

2.42181 - - -  -  -  20.7250 -  23.1468 

4 29.01.2003 
08.01.2003 

11:50:29 
11:03:26 

2.66884 - 0.57935 -  -  -  0.92628 -  4.17447 

5 29.01.2003 
08.01.2003 

13:30:50 
11:03:26 

2.04322 - 0.53612 -  -  -  - -  2.66584 

6 29.01.2003 
08.01.2003 

13:46:37 
11:03:26 

1.80323 - 0.60375 -  -  -  4.68961 -  7.09659 

7 29.01.2003 
08.01.2003 

14:13:06 
11:03:26 

1.90560 - 0.58036 -  -  -  1.45275 -  3.93871 

8 29.01.2003 
08.01.2003 

15:32:00 
11:03:26 

1.88614 - 0.57851 -  -  -  36.5607 -  39.0253 

9 29.01.2003 
08.01.2003 

16:01:36 
11:03:26 

2.19176 - 0.47407 -  -  -  63.5683 -  66.1476 

10 29.01.2003 
08.01.2003 

16:26:28 
11:03:26 

2.18285 - 0.55947 -  -  -  62.0712 -  64.8135 

11 29.01.2003 
08.01.2003 

16:51:27 
11:03:26 

2.28098 - 0.51577 -  -  -  59.5688 -  62.3656 
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Tablo 7- 12’den 22’e kadar ki numuneler üzerinden alınan sonuç değerleri. 

Sıra 
No: 

Tarih 
Aralığı 

Saat 
Aralığı 

Miktarı (ppm olarak) 
CH4 

(Metan) 
C2H6 

(Etan) 
C2H4 

(Etilen) 
C3H8 

 
C2H2 

 
C4H10 

 
C5H12 

(Pentan) 
C6H14 

(Hekzan) 
∑ 

12 14.03.2003 
08.01.2003 

10:01:53 
11:03:26 

1.14648 - 0.62760 -  -  -  -  -  1.77408 

13 14.03.2003 
08.01.2003 

10:26:56 
11:03:26 

2.12378 - 0.57615 -  -  -  0.78759  -  3.48753 

14 14.03.2003 
08.01.2003 

10:52:09 
11:03:26 

2.18366 - 0.51104 -  -  -  1.47903  -  4.17374 

15 17.03.2003 
08.01.2003 

10:18:18 
11:03:26 

0.90415 - 0.64217 -  774.1  -  -  8.30502  784.031 

16 17.03.2003 
08.01.2003 

11:02:41 
11:03:26 

0.92277 - 0.58296 -  -  -  2.9674  -  4.47319 

17 17.03.2003 
08.01.2003 

11:57:36 
11:03:26 

0.93621 - 0.58879 -  -  -  9.00385  -  10.5288 

18 17.03.2003 
08.01.2003 

14:36:46 
11:03:26 

1.22790 - 0.57090 -  -  -  11.5296  ‐  13.3284 

19 17.03.2003 
08.01.2003 

15:33:30 
11:03:26 

1.05196 - 0.55819 -  -  -  33.1217  -  34.7318 

20 17.03.2003 
08.01.2003 

16:18:10 
11:03:26 

0.93751 - 0.51547 -  -  -  22.8926 -  24.3455 

21 20.03.2003 
08.01.2003 

09:03:54 
11:03:26 

3.69518 - 0.56391 -  -  -  -  -  4.25909 

22 20.03.2003 
08.01.2003 

10:48:10 
11:03:26 

12.4375 - 0.4840 -  -  -  15.5674  -  28.4890 

 

Tablo 8- 23’den 33’e kadar ki numuneler üzerinden alınan sonuç değerleri. 

Sıra 
No: 

Tarih 
Aralığı 

Saat 
Aralığı 

Miktarı (ppm olarak) 
CH4 

(Metan) 
C2H6 

(Etan) 
C2H4 

(Etilen) 
C3H8 

 
C2H2 

 
C4H10 

 
C5H12 

(Pentan) 
C6H14 

(Hekzan) 
∑ 

23 20.03.2003 
08.01.2003 

12:00:17 
11:03:26 

17.7796 - 0.52642 -  -  -  16.3315  -  34.6376 

24 24.03.2003 
08.01.2003 

10:06:55 
11:03:26 

3.29024 - 0.51504 -  -  -  -  -  3.80528 

25 24.03.2003 
08.01.2003 

11:06:58 
11:03:26 

3.32415 - 0.53604 -  -  -  -  -  3.86019 

26 24.03.2003 
08.01.2003 

12:00:15 
11:03:26 

3.3518 - 0.5446 -  -  -  21.7461  -  25.6425 

27 25.03.2003 
08.01.2003 

12:06:48 
11:03:26 

2.94196 - 0.57346 -  -  -  1.13594  -  4.65136 

28 25.03.2003 
08.01.2003 

13:24:33 
11:03:26 

2.56596 - 0.55011 -  -  -  -  -  3.11607 

29 25.03.2003 
08.01.2003 

14:56:42 
11:03:26 

2.59446 - 0.56885 -  -  -  17.8707  -  21.0340 

30 27.03.2003 
08.01.2003 

13:35:10 
11:03:26 

3.22878 - 0.61742 -  -  -  1.43827  -  5.28448 

31 28.03.2003 
08.01.2003 

11:12:18 
11:03:26 

3.02013 - 0.82147 -  -  -  4.33161  -  1.58076 

32 28.03.2003 
08.01.2003 

13:21:38 
11:03:26 

2.77839 - 0.98438 -  -  -  5.98777  -  9.75053 

33 31.03.2003 
08.01.2003 

10:43:38 
11:03:26 

0.94532 - 0.35568 -  -  -  -  -  1.30101 
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Tablo 9- 34’den 44’e kadar ki numuneler üzerinden alınan sonuç değerleri. 

Sıra 
No: 

Tarih 
Aralığı 

Saat 
Aralığı 

Miktarı (ppm olarak) 
CH4 

(Metan) 
C2H6 

(Etan) 
C2H4 

(Etilen) 
C3H8 

 
C2H2 

 
C4H10 

 
C5H12 

(Pentan) 
C6H14 

(Hekzan) 
∑ 

34 31.03.2003 
08.01.2003 

11:56:50 
11:03:26 

1.31152 - 0.49406 -  -  -  -  -  1.80558 

35 31.03.2003 
08.01.2003 

13:48:30 
11:03:26 

3.48058 - 0.43021 -  -  -  -  -  3.91080 

36 31.03.2003 
08.01.2003 

14:44:04 
11:03:26 

3.09911 - 0.42317 -  -  -  -  -  3.52228 

37 01.04.2003 
08.01.2003 

09:34:18 
11:03:26 

1.41961 - 0.69797 - - - - - 1.89258 

38 01.04.2003 
08.01.2003 

10:15:19 
11:03:26 

1.07328 - 0.60759 - - - - - 1.68087 

39 01.04.2003 
08.01.2003 

11:27:17 
11:03:26 

1.41781 - 0.56245 -  -  -  -  -  1.98027 

40 01.04.2003 
08.01.2003 

11:57:51 
11:03:26 

0.98791 - 0.59284 - - - - - 1.58076 

41 01.04.2003 
08.01.2003 

14:14:46 
11:03:26 

1.08032 - 0.66712 - - - - - 1.74744 

42 04.04.2003 
08.01.2003 

09:58:16 
11:03:26 

0.72840 - 0.85062 -  -  -  -  0.09984  1.67889 

43 04.04.2003 
08.01.2003 

10:25:54 
11:03:26 

0.82859 - 0.78728 -  -  -  1.42667  -  3.04254 

44 04.04.2003 
08.01.2003 

11:16:50 
11:03:26 

0.86752 - 0.78529 -  -  -  -  -  1.65282 

 

Tablo 10- 45’den 55’e kadar ki numuneler üzerinden alınan sonuç değerleri. 

Sıra 
No: 

Tarih 
Aralığı 

Saat 
Aralığı 

Miktarı (ppm olarak) 
CH4 

(Metan) 
C2H6 

(Etan) 
C2H4 

(Etilen) 
C3H8 

 
C2H2 

 
C4H10 

 
C5H12 

(Pentan) 
C6H14 

(Hekzan) 
∑ 

45 04.04.2003 
08.01.2003 

11:41:45 
11:03:26 

0.70619 - 0.78425 -  -  -  -  -  1.49045 

46 04.04.2003 
08.01.2003 

12:13:36 
11:03:26 

0.82904 - 0.75512 -  -  -  -  4.21987  5.80404 

47 04.04.2003 
08.01.2003 

13:18:20 
11:03:26 

1.35781 - 0.81697 -  -  -  -  -  2.17478 

48 07.04.2003 
08.01.2003 

09:24:05 
11:03:26 

1.33021 - 0.74108 -  -  -  -  -  2.07130 

49 07.04.2003 
08.01.2003 

10:04:07 
11:03:26 

1.14216 - 0.71370 -  -  -  -  -  1.85587 

50 07.04.2003 
08.01.2003 

10:51:25 
11:01:10 

1.44708 - 0.83915 -  -  -  -  -  2.28623 

51 10.04.2003 
08.01.2003 

12:22:50 
11:03:26 

0.94337 - 0.52450 -  -  -  - -  1.50094 

52 10.04.2003 
08.01.2003 

14:13:01 
11:03:26 

1.28375 - 0.46015 -  -  -  - 8.66538  2.61045 

53 10.04.2003 
08.01.2003 

14:39:35 
11:03:26 

3.57856 - 0.31547 -  -  -  - -  3.89403 

54 10.04.2003 
08.01.2003 

15:39:48 
11:03:26 

3.06696 - 0.45706 -  -  -  - -  3.52403 

55 14.04.2003 
08.01.2003 

11:14:29 
11:03:26 

3.43143 - 0.86017 -  -  -  - -  4.29160 
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Tablo 11- 56’den 65’e kadar ki numuneler üzerinden alınan sonuç değerleri. 

Sıra 
No: 

Tarih 
Aralığı 

Saat 
Aralığı 

Miktarı (ppm olarak) 
CH4 

(Metan) 
C2H6 

(Etan) 
C2H4 

(Etilen) 
C3H8 

 
C2H2 

 
C4H10 

 
C5H12 

(Pentan) 
C6H14 

(Hekzan) 
∑ 

56 14.04.2003 
08.01.2003 

11:40:12 
11:03:26 

6.99967 - 0.86540 -  -  -  - -  7.86508 

57 15.04.2003 
08.01.2003 

10:29:51 
11:03:26 

0.99211 - 0.55277 -  -  1.295  - -  2.84011 

58 15.04.2003 
08.01.2003 

10:54:55 
11:03:26 

0.76815 - 0.56071 -  -  -  - -  1.32888 

59 15.04.2003 
08.01.2003 

13:44:59 
11:03:26 

1.36187 - 0.58184 -  -  -  - -  1.94372 

60 18.04.2003 
08.01.2003 

10:39:36 
11:03:26 

1.05934 - 0.62752 -  -  -  22.2143 -  23.9011 

61 18.04.2003 
08.01.2003 

11:14:40 
11:03:26 

1.14425 - 0.64004 -  -  -  0.81312 -  2.59742 

62 18.04.2003 
08.01.2003 

11:55:50 
11:03:26 

1.17288 - 0.59519 -  -  -  2.54368 -  4.31175 

63 18.04.2003 
08.01.2003 

13:42:00 
11:03:26 

3.26768 - 0.68844 -  -  -  6.06069 -  10.0168 

64 18.04.2003 
08.01.2003 

13:30:50 
11:03:26 

3.49159 - 0.61526 -  -  -  - -  4.10685 

65 22.04.2003 
08.01.2003 

09:44:25 
11:03:26 

1.21402 - 0.97027 -  -  -  - -  2.18429 

 

5-KROMATOGRAFİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yeniçağa gölünün çevresinden alınan numunelerin kromatografi çekimlerinin sonuçlarına 
bakıldığında,  65 çekimin genelinde, CH4 (metan), C2H4 (etilen), her çekimde görülmekte; daha 
sonra pentan ve en az da hekzan, bütan ve asetilen görülmektedir. Bunun nedeni olarak, gölde 
bitkisel artıkları parçalayan ve  dönüştüren metanojenik bakterilerin yoğun faaliyeti olarak 
görülebilir (10).  8 Ocak’ta kromatografa konulan, numuneler farklı ortamlardan 
alındıklarından ve farklı sürelerde cihazdan çıkartıldıklarından, mevcut içeriklerine de bağlı 
olarak değişik değerler verebilmektedir. 22 Nisana kadar süren incelemelerde ve 17 farklı 
zaman da yapılmış çekimlerde  sonuçlar ppm mertebesinde bulunarak, turbalaşma faaliyetinin 
yoğunluğu hakkında bize bilgi vermektedir. Öte yandan metan ve diğer parafin grubu gazlarla 
beslenebilen metanotrof  bakterilerin de, parafin öbeği gazların aşırı artışına engel olduğu 
görülmektedir (11). Üst kotlarda durum böyle iken, kömürleşmenin yoğunluk kazanacağı derin 
kotlarda bu gazlar, C5H12’den (pentan) itibaren sıvılaşabilmekte ve C15H32 ‘den (pentadekan) 
itibaren ise katı formuna da ulaşabilmektedir (12). 
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Özet 

Dil öğretim sürecinde dinlemenin önemli bir yeri vardır. Dinleme ile birey 
dinlediklerini/izlediklerini anlamlandırma olanağı bulur. Dinleme, etkili iletişim sürecinin de 
vazgeçilmez bir unsurudur. Bu anlamda Türkçe eğitimi sürecinde dinleme becerisinin 
öğrencilere etkili bir şekilde kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte dinleme türleri 
etkin bir dinleme eğitiminin vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hedef 
kazanımlar ve dinleme içeriklerine göre kullanılacak uygun dinleme türü gerçekleştirilen 
dinleme eğitiminin amacına ulaşmasına önemli bir katkı sunmaktadır. Alan yazın 
incelendiğinde dinleme yöntem, teknik, strateji ve türleri birbiri ile karıştırılan ve birbirleri 
yerine kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bu araştırmada dinleme 
türleri kavramına odaklanılmış ve Türkçe Öğretim Programları ile alan yazında 
gerçekleştirilen çalışmalardan hareketle dinleme türlerinin açıklanması amaçlanmıştır. Bu 
yönüyle çalışma bir derleme çalışmasıdır. Araştırmada dinleme türleri eleştirel dinleme, 
empatik dinleme, estetik dinleme, yaratıcı dinleme ve analitik dinleme başlıklarında ele 
alınmış ve açıklanmıştır. Çalışmada aynı zamanda, dinleme türlerinin diğer dil becerileriyle 
ilişkisi üzerinde durulmuş; dinlemenin sadece anlama becerilerine değil aynı zamanda 
anlatma becerilerine de önemli katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlardan hareketle dinleme türlerine yönelik gerçekleştirilecek eğitsel faaliyetlere 
ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dinleme, dinleme türleri, derleme 

 

Abstract 

Listening has an important place in language teaching process. Thanks to listening, the 
individual finds the opportunity to make sense of what he listens/watches. Listening is also an 
indispensable element of effective communication process. In this sense, it is aimed to teach 
listening skills effectively to students in the process of Turkish education. In this process, 
listening styles emerge as indispensable elements of an effective listening education. The 
appropriate listening type to be used according to the target acquisitions and listening 
contents makes a significant contribution to the achievement of the purpose of the listening 
education. When the literature is examined, the methods, techniques, strategies and types of 
listening appear as concepts that are confused with each other and used interchangeably. In 
this respect, this study focused on the concept of listening styles and it was aimed to explain 
the types of listening based on the studies carried out in Turkish Teaching Programs and the 
literature. In this respect, the study is a review study. In the research, listening styles are 
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discussed and explained under the titles of critical listening, empathic listening, aesthetic 
listening, creative listening and analytical listening. The study also focused on the 
relationship between listening styles and other language skills; It has been concluded that 
listening contributes not only to comprehension skills but also to narrative skills. Based on 
the results obtained from the study, suggestions regarding the educational activities to be 
carried out for the types of listening are presented. 

Keywords: Turkish education, listening, listening styles, review 

 

GİRİŞ 

Yaşamın her aşamasında etkili iletişim kurmanın ve bireyler arası sağlıklı ilişki oluşturmanın 
ilk adımı dinlemedir. Günlük iletişimde dinleme ve konuşma en çok kullanılan, birbirini takip 
eden ve birbirini tamamlayan iki beceridir. Dinleme yapılmadan oluşturulan karşılıklı 
konuşmalar yanlış anlaşılmaya yol açabilir (Çarkıt & Altun, 2019). Bu sebeple, öncelikle 
dinleme becerisinin oluşturulması ve dinlemenin hangi amaçla yapıldığının belirlenmesi 
gerekir. Dinleme ortamları iş, okul, günlük yaşam veya görsel/işitsel medya gibi 
farklılaştığından dinleme türlerinin ayrıştırılması da dinleme ortamlarına ve amaçlarına göre 
sınıflandırılır (Purdy, 1997). Bu kapsamda dinleme eğitiminin önemi ön plana çıkmaktadır. 

Alanyazında verilen iletinin işitilerek alınması ve anlamlandırılması (Doğan, 2020; Özbay, 
2015; Richards, 2008; Sillars, 1997) olarak tanımlanan dinleme bir dil becerisi olarak 1960’lı 
yıllarda incelenmeye başlanmış ve özellikle teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak son 
yıllarda dinleme/izleme başlığı altında araştırma konusu olmaya devam etmiştir. Özellikle 
PISA sınav sonuçları ve AOBM göz önüne alındığında dinleme becerisinin diğer dil 
becerileri kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Türk Milli Eğitiminin 
Temel İlkeleri doğrultusunda, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı öğrencilerin; 
“dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi…” maddesini amaç 
edinmiştir (MEB, 2019). Bu sebeple, öğrenme ortamlarında bu dört temel dil becerisinin 
öğretilmesi ve geliştirilmesi için dinleme becerisinin ilk önce ele alınması; dinleme 
becerilerinin etkin kullanımını sağlamak için ise dinleme türlerinin üst düzeyde 
öğretilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Türkçe öğretim sürecinde öğrencilere 
dinleme becerilerinin etkin bir şekilde kazandırılabilmesi için belirlenen kazanımlara göre 
hangi dinleme türünün amaca daha çok hizmet edeceğinin belirlenmesi gerekir. Bu 
kapsamda, dinleme türlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Alanyazında dinleme türleri farklı başlıklar altında sınıflandırılmış ve bu sınıflandırmalar 
genelde 5 başlık altında ele alınmıştır. Bununla birlikte, benzer başlıklar bulunmasına rağmen 
her çalışmada farklı türler betimlendiğinden yapılan çalışmalarda birbirinden bağımsız farklı 
dinleme türlerinin sıralandığı görülmektedir. Barker (1971) dinlemeyi aktif ve pasif olarak 
ikiye ayırmıştır. Aktif dinleme bir amaç için yapılırken pasif dinlemede bir amaç bulunmaz. 
Wolvin ve Coakley (1996) dinleme türlerini beş başlık altında toplamıştır. Bunlar: 
Ayrıştırıcı/ayırt edici dinleme, estetik dinleme, etkili dinleme, eleştirel dinleme ve empatik 
dinlemedir. Özbay (2015) dinleme türlerini ayrıştırıcı, iletişimsel, estetik, eleştirel ve bilgi 
edinme için dinleme olmak üzere toplam beş başlık altında ele alırken, Arı (2008) seçici, 
katılımlı, etkili, eleştirel ve empatik dinleme olarak beş gruba ayırmıştır. Kardaş (2020) ise 
dinleme türlerini aktif, pasif, sorgulayıcı, birleştirici ve yaratıcı olmak üzere beş başlıkta ele 
almıştır. 

Her ne kadar dinleme türleri kısmen farklı başlıklar altında toplansalar da nihai amacı 
aynıdır: etkili iletişim kurmak. Bu sebeple, amaca etkili ve hızlı şekilde ulaşmak için 
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öğrenme ve öğretme ortamlarında tek bir dinleme türünden ziyade aynı anda farklı dinleme 
türleri, yöntemleri kullanılabilir. 2006 TDÖP’de dinleme becerisi için ele alınan yöntem ve 
teknikler şunlardır (MEB, 2006): 

 Katılımlı/Katılımsız dinleme 
 Not alarak dinleme 
 Empatik dinleme 
 Eleştirel dinleme 
 Yaratıcı dinleme 
 Seçici dinleme 

Kılavuzda ele alınan dinleme yöntem ve teknikleri ile literatürde yapılan çalışmalara 
bakıldığında dinleme türleri ile ilgili pek çok farklı görüş olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Kaynakların bazılarında dinleme türleri başlığı altında ele alınan kavramlar bazı kaynaklarda 
dinleme yöntemleri veya dinleme teknikleri adı altında yer almıştır (MEB, 2006; Özbay, 
2015; Doğan, 2013). Kullanılan başlıklar farklı olsa da içeriğe bakıldığında tanımlamalar 
benzer sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada ilk önce alan yazında ele 
alınan dinleme türleri/yöntemleri derlenerek 14 alt başlık altında sunulmuştur. Daha sonra ise 
yöntem ve tekniklerden farklı olarak dinleme türü olarak değerlendirilen eleştirel dinleme, 
empatik dinleme, estetik dinleme, yaratıcı dinleme ve analitik dinleme konuları ele alınmış ve 
açıklanmıştır. Alanyazında dinleme yöntem, teknik ve türlerine ilişkin ulaşılan başlıklar 
Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Dinleme Yöntem/ Teknik ve Türleri 

Sıra No Dinleme Yöntem/Teknik/Tür Sıra No Dinleme Yöntem/Teknik/Tür 
1. Ayırt edici Dinleme 8. Eleştirel Dinleme*  
2. Bilgilendirici Dinleme 9. Empatik Dinleme* 

3. Dikkatli Dinleme 10. Yaratıcı Dinleme* 
4. Etkin/Aktif/Etkili Dinleme  11. Katılımlı Dinleme 
5. İletişimsel Dinleme 12. Katılımsız Dinleme 
6. Estetik Dinleme* 13. Seçici Dinleme  
7. Analitik Dinleme* 14. Not alarak Dinleme  

* Dinleme türü olarak değerlendirilen başlıklar. 
Kaynak (MEB, 2006; Özbay, 2015; Doğan, 2013; Wolvin & Coakley, 1996) 
 
YÖNTEM 

Bu çalışma alan yazında dinleme türleri üzerine yapılmış araştırmaların incelenerek 
değerlendirildiği bir derleme çalışmasıdır. Literatürde belirli bir konuda yapılmış çalışmaların 
tarandığı, incelendiği ve değerlendirilerek sonuçlandırıldığı çalışmalar derleme çalışma 
kapsamındadır (Bert Van & David, 2016). Bu anlamda bu çalışmada öncelikle çalışma 
konusu belirlenmiş, alan yazın taraması yapılmış, araştırmanın temel başlıkları oluşturulmuş 
ve ulaşılan bulgular raporlaştırılmıştır. 

DİNLEME TÜRLERİ 

Estetik Dinleme 

Eğlenme, hoşça vakit geçirme ya da zevk için bir okuyucu ya da konuşmacıyı dinlerken 
kullanılan dinleme türüdür (Özbay, 2015). Eğlence için yapılan dinleme türü olduğundan 
müzik dinleme, masal/ hikâye dinleme, tiyatro/film izleme gibi kişiye mutluluk veren 
dinleme türleri estetik dinleme türüne dahil edilir (Doğan, 2020). Estetik dinleme sırasında 
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duygu ve heyecan uyandıran bir mesaj dinleyiciye aktarılarak yaşantı ve dinlenilen arasında 
bir bağlantı kurulur (Şahin & Aktar, 2020).  

Öğrencide heyecan uyandırmak için, dil eğitiminde kültürel edebi metinler (Arslan ve 
diğerleri, 2008) vasıtasıyla estetik dinleme yapılabilir. Estetik dinleme eğlenme veya 
dinlenme için yapıldığından şiir, tiyatro, sinema gibi öğrencilerin dikkatini çekerek dinlemeyi 
zevkli hale getirecek etkinlikler bu dinleme türünün kolaylıkla yapılabilmesini sağlar (Yıldız, 
2015). Öğrenci, eğlenceli dinlemeyi seveceğinden estetik dinleme çerçevesinde 
gerçekleştirilen öğretim etkili olur. 

Özbay (2015) eğlenerek bilgi edinme için yapılan bu dinleme türünün etkili bir şekilde 
kullanılabilmesi için stratejiler oluşturmuştur. Bunlar: Tahmin etme, zihinde oluşturma, dil 
oyunu, bağlantı kurma ve dinlenenin özetlenmesidir. Öğrencinin kendi yaşantısıyla ilgi 
kurabileceği, dinlenileni hayalinde canlandırabileceği, merak uyandırıcı metinlerin veya 
şarkıların seçimi dinleme etkinliğinin amacına ulaşmasını sağlar. Bu noktada kullanılacak 
stratejiler estetik dinlemenin amacına ulaşmasında oldukça etkili olacaktır. 

Analitik Dinleme  

Analitik dinleme diğer adıyla çözümleyici dinleme, dinlenilenleri anlamak için “çaba 
göstermeyi”  (Cihangir, 2011, s. 42),  karşılıklı konuşma söz konusu olduğunda veya soru-
cevap ilişkileri içinde konuşmadan önce kapsamlı şekilde düşünmeyi ihtiva eden bir dinleme 
türüdür. Karar vermeden önce dinlemenin etraflıca yapılması gereklidir. Analitik dinleme 
süreci 4 aşamada gerçekleşir. Bunlar: alma, anlama, değerlendirme ve cevap vermedir 
(Özkan & Başkan, 2019). Dinlenileni açık bir şekilde bulmak amacıyla yapılan analitik 
dinleme bütünü parçalara ayırarak çözümleme yapılırken kullanılır. Analitik dinleme eleştirel 
dinleme için de gerekli olan bir dinleme türüdür. Eleştirel dinleme sürecinde dinlenen 
içeriklerin sorgulanıp değerlendirilebilmesi için bu içeriklerin analiz edilmesi parça bütün 
içerisinde çözümlenmesi oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle analitik dinleme eleştirel 
dinleme ile eşgüdüm içerisinde de gerçekleştirilebilir. Türkçe eğitiminde dinleme metinlerin 
çözümleme sürecinde analitik dinleme sıklıkla kullanılan bir dinleme türüdür. Alanyazın 
incelendiğinde analitik dinlemeye yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bunun 
için analitik dinleme sürecine ilişkin yapılacak çalışmalar bu dinleme türünün ayrıntılı bir 
şekilde ortaya konulması yararlı görülmektedir. 

Eleştirel Dinleme 

Anlamak, yargıda bulunmak, dinlenilenin doğru olup olmadığını değerlendirmek (Arı, 2008) 
için yapılan eleştirel dinlemede temel amaç, dinlenileni olumlu-olumsuz özellikleriyle ele 
almak ve sorgulayarak yeni çıkarımlar yapmaktır. Eleştirel dinleme yaparken dinleyici bir 
yandan duyduklarını süzgeçten geçirirken “bir yandan da dinlediği/izlediği içeriklere yönelik 
bir sorgulama sürecine girer” (Çarkıt, 2019, s. 183). Günlük yaşamda eleştirel dinlemeye 
sıklıkla ihtiyaç duyulur çünkü demokratik ortamlarda dinlenilenlerin doğruluğunu kontrol 
etmek ve değerlendirmek gereklidir (Özbay, 2015). Eleştirel dinlemenin en önemli özelliği, 
dinlenilenin veya konuşmacının tarafsız şekilde, hüküm vermeden, yargılama yapılmadan 
dinlenilmesi ve dinleme bitiminde konuşmacıya empati kurarak geri bildirim yapılmasıdır 
(Şahin N. , 2019). Bu kapsamda eleştirel dinlemenin öğretim programlarında bulunması 
önem arz etmektedir. 

Türkçe Öğretim Programına göre (2006) eleştirel dinlemenin amacı; öğrencilere 
dinleyip/izledikleri hakkında soru sorarak düşünme, konuyu olumlu olumsuz yanlarıyla ele 
alarak değerlendirme ve tarafsız şekilde kendi fikirlerini beyan etme becerilerini 
kazandırmaktır. Bu amaçla dinleme uygulaması yapılırken öğrencinin aşağıdaki sorulara 
cevap araması gereklidir (MEB, 2006): 

162



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

 Dinlemenin amacı nedir? 
 Konuşmacı yeterli bilgi ve deneyime sahip mi? 
 Konu tarafsız olarak ele alınıyor mu? 
 Aktarılan bilgi güncel ve bilimsel mi? 

Eleştirel dinleme aynı zamanda eleştirel düşünmeye de ortam hazırladığından eğitim 
sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple, kullanılacak materyallerin seçimi, dinleme 
ortamı, öğrenci hazırbulunuşluğu gibi etkenler öğretmen tarafından dikkatlice amaca uygun 
olarak belirlenmelidir. 

Empatik Dinleme  

Konuşmacıyı yargıda bulunmadan, kendini onun yerine koyarak, onun duygu, düşünce ve 
deneyimlerini göz önünde bulundurarak, olaylara konuşanın bakış açısıyla bakılarak yapılan 
dinleme türüdür (Doğan, 2020; Özbay, 2015; Şahin & Aktar, 2020).  Empatik dinlemede 
amaç ön yargıları bir kenara bırakarak konuşmacıyı dinlemek ve tarafsız şekilde 
davranmaktır (Cemiloğlu, 2015) ancak bu, konuşmacının düşüncelerinin aynen kabul edildiği 
anlamına gelmez (MEB, 2006). Dinleyici bir süreliğine eleştirel ve yargılayıcı sözlerden 
kaçınır, ön yargı olmadan empati yaparak konuşmacıyı dinler, konuşmacı ise yargılanmadan 
dinlenildiğinin farkında olduğundan psikolojik olarak rahatlar.  Böylece kişiler arası etkili ve 
sağlıklı iletişim sağlanmış olur (Doğan, 2020).  Bu amaçla sınıf içerisinde kullanımı 
öğrencilerin birbirlerini anlama ve karşıt fikirlere hoşgörü ile yaklaşma becerilerini 
geliştirmelerine de katkıda bulunur.  

Yaratıcı Dinleme 

Yaratıcı dinleme öğrencinin dinlediklerinden ve ön bilgilerinden hareketle var olan sorunlara 
çözüm bulmak için yeni bilgi ve fikir üretmesini içeren bir dinleme türüdür (Doğan, 2020; 
Güneş, 2014). Etkileşimli ve aktif dinleme süreçlerinde yaratıcı dinleme daha verimli 
olmaktadır; çünkü hem dinleyici hem de konuşmacı ortaya çıkan fikirlerden hareketle yeni ve 
farklı fikirler ortaya koyabilir. Bu yönüyle yaratıcı dinleme etkin dinlemeden ayrılır. Yaratıcı 
dinlemede, konuşanın söylediklerinden yola çıkarak konuyla ilgili hayal kurulabilir. Böylece 
hem yaratıcı düşünme hem de yaratıcı dinleme becerileri bir arada kullanılmış olur (Doğan, 
2020). Bu kapsamda 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan 
“Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde 
bulunur.”; “Dinlediğiyle/izlediğiyle ilgili farklı başlıklar önerir” (MEB, 2019) kazanımı 
yaratıcı dinleme ile ilişkilendirilebilir. Bunun için yaratıcı dinleme sürecinde öğrencilerin 
yaratıcılıklarını geliştirici sorular sorulması ve buna yönelik uygulamalar gerçekleştirilmesi 
oldukça yararlı olacaktır. 

DİNLEME VE DİĞER DİL BECERİLERİ 

Türkçe öğretiminde beceriler, anlama ve anlatma olarak ikiye ayrılır. Anlama becerilerini 
dinleme ve okuma; anlatma becerilerini ise yazma ve konuşma oluşturur (Özbay, 2015).  
Anlatma becerilerinin etkin ve verimli olması için anlama becerilerinin öğrenilmesi 
gereklidir. Bu sebeple bu beceriler birbiriyle bağlantılı olarak ele alınmalıdır. 

Konuşma ve Dinleme 

Dinleme ve konuşma birbirini takip eden iki süreçtir. Bu sebeple dinleme ve konuşma 
ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır (Arslan, ve diğerleri, 2008). Sağlıklı bir iletişim için, 
dinlemek, dinlediğini anlamak ve gerekli durumlarda dinlediğinden hareketle fikir beyan 
etmek gereklidir (Özbay, 2015).  Bu becerinin geliştirilmesi için sınıf içi ortamlarda 
öğretmen, panel, tartışma, açık oturum gibi öğrencinin hem dinleme hem de konuşma 
becerilerini geliştirebileceği çeşitli yöntem ve teknikler kullanabilir. Uygun yöntemleri 
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seçmek için öğretmenin dinleme türlerine hâkim olması ve amaca uygun olan dinleme türünü 
tercih etmesi gereklidir. 

Okuma ve Dinleme 

Okuma ve dinleme anlama çatısı altında yer alan iki dil becerisidir.  Konuşma becerisinde 
olduğu gibi okuma becerisinde de eğitim verilirken dinleme yapılması esastır.  İlk okuma 
yazma sürecinde öğrenciler öğretmenin çıkardığı sesleri dinleyip, harf ve heceleri tekrar 
ederek okuma eylemine geçerler. Hem yabancı dil hem de Türkçe derslerinde okuma 
parçalarıyla ilgili çalışmalar yapılırken öğrencilere dinleme etkinlikleri yaptırmak kelimelerin 
doğru telaffuz edilmesini sağladığı kadar kelimelerin/cümlelerin vurgu ve tonlamasının 
öğretilmesini de sağlar (Şahin & Aktar, 2020). 

Yazma ve Dinleme 

Bireyin yazma becerisini kazanması ve geliştirebilmesi için dinleme yöntemleri kullanması 
önemlidir. Birey anlama becerisi kazanmamışsa anlatma becerisi de zayıf kalır (Özbay, 
2015). Öğrenciler dinlediklerini yazarak ifade edebilir, dinlediklerini yazarak yazım yanlışı 
olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu tarz uygulamalarda dinleme temel alındığında öğrenciler 
hem dinlemenin önemini kavrar hem de dinlediklerini yazıya dökme becerileri 
gelişeceğinden kendini ifade etme, anlatma becerileri de gelişmiş olur (Yazar & Yazar, 
2018). 

DİNLEME SÜRECİNDE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ROLLERİ 

Her dil becerisi öğretiminde olduğu gibi dinleme becerisini kazandırmada da öğretmenin rolü 
önemlidir. Dinleme yaptırılacak sınıfın fiziki şartları, amaç, materyal, öğrencinin tutumu gibi 
etkenleri dinleme sürecinden önce öğretmen ihtiyaç analizi yaparak değerlendirmeli ve bunun 
sonucuna göre amacına hangi dinleme türünün etki edeceğini belirleyerek dersine 
başlamalıdır. Ders içerisinde öğrencinin sorgulama, tahminde bulunma, sınıflandırma, 
değerlendirme ve çıkarım yapma gibi üst bilişsel becerileri kullanabileceği etkinlikler 
dinleme becerilerinin geliştirilmesini sağlar (Yazar & Yazar, 2018). Öğretmen, kullanılacak 
dinleme türüne uygun yöntem ve tekniği belirleyerek öğrencilerin hazırbulunuşluk 
düzeylerini artırmalı ve öğrencilerin dinleme sürecinde aktif olabileceği dinleme tekniklerinin 
kullanımına özen göstermelidir (Şahin & Aktar, 2020). Dinlemenin kurallarını öğrenen ve 
kavrayan öğrenciler bunları hem ders içinde kullanabilirler hem de günlük hayatlarına 
uyarlayabilirler. Böylelikle dinleme öğretimi belirlenen amaca ulaşmış olur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Türkçe eğitimi alanında kullanılan dinleme türleri ve içerikleri araştırılarak 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle Türkçe eğitiminde dinleme türlerine bir 
açıklık getirilerek sınıflandırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.  

2006 TDÖP’de dinleme türleri/stratejileri/yöntemleri/teknikleri başlıklarının birbiri yerine 
kullanımının açık olduğu ve bu durumun ilgili kavramlar arasında bir karışıklığa yol 
açabileceği düşünülmektedir. Alan yazında gerçekleştirilen çalışmalarda da benzer şekilde 
kavramların biribiri yerine kullanıldığı görülmektedir. Dinleme yöntem/teknik ya da stratejisi 
olarak ifade edilen kavramların içeriklerine bakılırsa bazılarının bir tür olarak 
sınıflandırılmasının daha uygun olacaktır. Aynı durum tersi için de geçerlidir. Örnek olarak 
“not alarak dinleme” 2006 TDÖP’nin ‘kazanım ve açıklamalar tablosu”nda strateji başlığı 
altında bir dinleme yöntem tekniği olarak ele alınmasına rağmen literatür taramasında bazı 
kaynaklarda bunun bir tür olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. Not alarak dinleme her çeşit 
dinleme sürecinde içerisinde yapılabilecek bir uğraş olduğundan bir “strateji” olarak 
sınıflandırılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Bununla birlikte, dinleme becerisi üzerine yapılan çalışmaların yeni olması sebebiyle alanda 
yapılmış sınıflandırmaların karışık olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut karışıklığın 
giderilebilmesine bir çözüm önerisi olarak konuyla ilgili yabancı kaynakların detaylı şekilde 
taranarak incelenmesi, uzman görüşü alınması ve dinleme türlerinin yeniden sınıflandırılarak 
Türkçe öğretim programına dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Düşünme, insanları diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. Çünkü düşünme ile insanlar 
yaşamı anlamlandırır. Düşünme bireylere olay, olgu veya durumları doğru bir şekilde 
yorumlama olanağı tanır. Bu anlamda düşünme eğitim sürecinin en önemli kavramlarından 
biri olarak karşımıza çıkar. Analitik düşünme, eğitim süreci içerisinde üst düzey düşünme 
becerilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bir ana dili öğretimi süreci olan Türkçe 
eğitiminde analitik düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Alan 
yazın incelendiğinde analitik düşünme kavramının eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 
diğer üst düzey düşünme becerileri ile karıştırıldığı görülmektedir. Çalışmalarda bu 
kavramların birbiri yerine kullanılmasına rastlanmaktadır. Bu çalışmada Türkçe eğitimi 
bağlamında analitik düşünmenin özellikleri, kapsamı ve önemi üzerinde durulmaktadır. 
Böylelikle Türkçe eğitiminde analitik düşünme becerisinin doğru ve etkili bir şekilde 
kazandırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu yönüyle çalışma analitik düşünme 
kavramı üzerine ortaya konulmuş çalışmalardan hareketle yapılandırılmış bir derleme 
çalışmasıdır. Çalışmada 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında analitik düşünme 
kazanımlarının yer aldığı, analitik düşünmenin Türkçe eğitiminde okuma, yazma, dinleme ve 
konuşma alanları ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, analitik düşünme, kapsam, önem 
 
Abstract 
 
Thinking is an important feature that distinguishes humans from other living beings. Because 
people make sense of life with thinking. Thinking allows the individuals to interpret events, 
facts or situations correctly. In this sense, thinking emerges as one of the most important 
concepts of the education process. Analytical thinking is considered as one of the high-level 
thinking skills in the education process. It is aimed to teach analytical thinking skills to 
students in Turkish education, which is a mother tongue teaching process. When the literature 
is examined, it is seen that the concept of analytical thinking is confused with other high-level 
thinking skills such as critical thinking and problem solving. In studies, these concepts are 
used interchangeably. This study focuses on the features, scope and importance of analytical 
thinking in the context of Turkish education. Thus, it is aimed to contribute to the correct and 
effective acquisition of analytical thinking skills in Turkish education. In this respect, the 
study is a structured compilation based on studies on the concept of analytical thinking. In the 
study, it was concluded that analytical thinking outcomes were included in the 2019 Turkish 
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Course Curriculum, and that analytical thinking is related to the areas of reading, writing, 
listening and speaking in Turkish education.  
 
Keywords: Turkish education, analytical thinking, scope, importance 
 
 
GİRİŞ 
 
Düşünme insanla özdeşleşmiş bir kavramdır. Düşünme bilinenlerden hareketle farklı bir şey 
ortaya koyma, bilinenleri farklı bir bakış açısıyla ele alma, durumu sorgulama ve araştırma 
çabası olarak karmaşık bir faaliyettir (Gibson, 1998). Düşünme bireyin yaşamında kendisini 
rahatsız eden bütün olgu, olay, durum ve sorunlara karşı ortaya koymuş olduğu zihinsel 
işlemlerin tamamıdır (Kazancı, 1989). Düşünme her yönüyle sorgulayıcı bir faaliyettir 
(Devey, 1986). Bu yönüyle düşünme sürecinde olay, olgu, durum ya da sorunların bütün 
yönlerinin ele alınması bir gereklilik olarak görülmektedir.  
Alan yazında düşünme birçok çalışmaya konu edilmiştir (Akkoyunlu & Türkçapar, 2013; 
Çarkıt, 2020a; Güneş, 2012; İpşiroğlu, 2015; Kahneman, 2016; Yurt, 2018). Bu çalışmalardan 
hareketle düşünmeye yönelik birtakım ortak özellikler belirlenmiştir. Bunlardan birincisi 
düşünmenin belli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda eleştirel, yaratıcı, 
yansıtıcı, analitik, empatik düşünme gibi farklı düşünme tür ve becerileri ortaya çıkmaktadır. 
Paul ve Elder (2016) bütün düşünme türlerinde 8 temel unsurun varlığına işaret etmektedir: 
amaç üretmek, soru sormak, bilgi kullanmak, olgulardan yararlanmak, sonuç çıkarmak, 
varsayımda bulunmak, çıkarım yapmak, bir bakış açısı şekillendirmek. Düşünme sürecinde bu 
unsurların her biri bir diğerini etkilemektedir. Örneğin düşünme sürecinde amacın değişmesi 
sorulacak soruların da değişmesine neden olmaktadır. Soruların değişmesi kullanılacak ve 
ihtiyaç duyulacak bilgilerin değişmesine, elde edilen bilgilerin değişmesi ise ulaşılacak 
sonucun ve bakış açısının değişmesine kaynaklık etmektedir.  
Düşünme sürecine yönelik alan yazından (Akkoyunlu & Türkçapar, 2013; Çarkıt, 2020a; 
Güneş, 2012; İpşiroğlu, 2015; Kahneman, 2016; Yurt, 2018) hareketle tespit edilen ikinci 
özellik düşünmenin öğrenilebilir ve öğretilebilir bir beceri olarak görülmesidir. Buna göre 
düşünme erken yaşlardan itibaren bireylere kazandırılması gereken bir beceridir. Eğitim 
sürecinde düşünmenin bütün yönleri ve türlerinin öğrencilere kazandırılması için çaba sarf 
edilmelidir. Türkçe dersleri bu süreçte dil öğretimin yanında düşünme tür ve becerilerinin de 
öğrencilere kazandırıldığı bir ders olarak ön plana çıkmaktadır. 
Bu çalışmada üst düzey düşünme becerilerinden biri olarak görülen ve Türkçe eğitiminde 
öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesi amaçlanan analitik düşünme becerisinin önemi rolü ve 
kapsamı üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Böylelikle Türkçe eğitiminde 
analitik düşünme becerisinin doğru ve etkili bir şekilde kazandırılmasına katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. 
 
YÖNTEM 
Bu çalışma alan yazında düşünme, analitik düşünme ve Türkçe öğretimi sürecinde analitik 
düşünme becerisi ve öğretimine yönelik ortaya konulan araştırma ve değerlendirmelerden 
oluşturulmuş bir derleme çalışmasıdır. Derleme çalışmaları alan yazında araştırmacıların/ 
yazarların kendi çalışma ya da ilgi alanlarıyla ilgili bir konuyu veya alanda yapılan çalışmaları 
sınıflandırıp değerlendirmek üzere gerçekleştirdikleri çalışmalardır (Herdman, 2006). Çalışma 
sürecinde konunun belirlenmesi, ilgili kaynakların taranması, konu başlıklarının belirlenmesi 
ve çalışmanın raporlaştırılması aşamaları izlenmiştir.  
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ANALİTİK DÜŞÜNME  
 
Düşünme, gerçekleştirilen amaç doğrultusunda farklı becerileri gerekli kılmaktadır. Üst düzey 
düşünme becerileri olarak ifade edilen bu beceriler etkili ve sağlıklı bir düşünmenin 
gerçekleştirilmesi için bir gereklilik olarak görülmektedir. Üst düzey düşünme becerilerinden 
biri olan analitik düşünme, düşünceli ve izanlı bir şekilde problem çözmek, verileri analiz 
etmek, hatırlamak ve elde edilen bilgileri kullanmak için kapasite geliştirme aşamalarının 
bütünüdür (Freed & Pena, 2001). Analitik düşünme konu, olay, olgu veya durumları 
parçalarına ayırarak anlamaya ya da problem çözmeye yardımcı olan önemli bir üst düzey 
düşünme becerisidir (Amer, 2005; Ünveren-Kapanadze, 2019). Buna göre analitik düşünme 
sağlıklı ve etkili düşünme ile problem çözme sürecinin önemli bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
Problem çözme sürecinde belirsiz bir durumun veya sorunun çözümlenebilmesi için öncelikle 
o belirsiz durum ya da sorunun tanımlanmasına ihtiyaç duyulmakta ve bu durum analitik 
düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Analitik düşünme muhakeme sürecini içeren bir düşünme 
becerisidir (Yılmaz, 2020). Bir kişinin muhakeme becerilerini uygulamadan önce, 
gerekçelendirilmesi gereken şeyin ne olduğuna dair net bir fikrinin olması çok önemlidir. 
Sorunun net olmadığı durumlarda uygulanması gereken strateji sorunu araştırmak ve durumu 
sorgulamaktır. Bu bağlamda akıl yürütmeyle birlikte sorgulama, analitik düşünmenin bir 
anahtarıdır.  
Bütünü parçalara ayırarak ele almak, parçanın bütün içerisindeki yerini ve diğer parçalarla 
olan ilişkisini kavramak anlamına gelen analiz etme becerisi analitik düşünmenin temelini 
oluşturmaktadır. Çözümlenmesi zor olan problemlerin ele alınarak küçük parçalara bölünmesi 
ve bu parçalardan yola çıkarak problemin çözümlenmesi analitik düşünme kapsamındadır. 
Dolayısıyla, analitik düşünme problem çözme yöntemlerinden biri olarak görülmektedir 
(Özdemir, 2020).  
Analitik düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme olarak adlandırılan diğer üst düzey 
düşünme becerileriyle sıklıkla karıştırılmaktadır. Birçok yazar ya da araştırmacı derin/üst 
düzey düşünme anlamında bu üç terimi birbiri yerine sıklıkla kullanmaktadır. Bu karışıklık 
aslında bazı düşünme tekniklerinin ortak olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
Bununla birlikte eleştirel düşünme için öncelikle analitik düşünme, problem çözme için ise 
hem eleştirel hem de analitik düşünme bir gerekliliktir (Johnson, 2013). Her ne kadar eleştirel 
düşünmenin analitik düşünmeden daha zor bir beceri olduğu ifade edilse de etkili bir eleştirel 
düşünmenin gerçekleştirilebilmesi için eleştirel düşünürün neyi eleştirdiğini bilmesi önem arz 
etmektedir. Bunu anlamanın yolu ise analitik düşünmeden geçmektedir yani analitik düşünme 
eleştirel düşünme için bir önkoşul niteliğindedir (Çarkıt, 2020a). 
Analitik düşünme sürecinde bütün parçalara ayrıldıktan sonra her bir parçanın tek başına 
değerlendirilmesinin ardından bütünün bir parçası olarak da değerlendirilmesi gereklidir. 
Nitekim bu süreçte sadece parçalara odaklanmak yanlış sonuçlar getirebilmektedir. Bununla 
ilgili olarak Yılmaz (2020, s. 40), Eleştirel ve Analitik Düşünme adlı kitabında bu yanılgının 
oluşturabileceği sonucu bir örnek ile ele almıştır. İlgili örnek Şekil 1’de sunulmaktadır: 
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Şekil 1. Analitik Düşünmenin Kapsamına Yönelik Bir Örnek  

 

Analitik düşünmenin temel unsurları, problemi parçalara bölmek, parçalar arası ilişkiyi 
incelemek, oluşturulan varsayımların geçerlilik ve güvenirliğini sağlamak ve elde edilen 
sonuçları yorumlayarak değerlendirmektir (Amer, 2005). Analitik düşünmede problem 
mantıksal çerçevede değerlendirilerek belli bir düzen içerisinde parçalara ayrılmalıdır. Basit 
bir örnekle günlük hayatta rutin olarak yapılan bir eylem olarak yemek yapmak ifade 
edilebilir. Yemek yapmak isteyen kişi öncelikle yapacağı işlemleri parçalara böler, bu 
işlemlerin hepsini kendi içerisinde değerlendirir ve bütüne yani yemeğe odaklanarak bütün 
parçaları birleştirir.  
 
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ANALİTİK DÜŞÜNME 
 
Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan Türkçe Öğretim Programlarında 
öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi temel hedeflerden biri olarak 
görülmektedir (MEB, 2006; 2015; 2018; 2019). Bu kapsamda analitik düşünme becerisi 
öğrencilere kazandırılması amaçlanan üst düzey düşünme becerilerinden biri olarak ifade 
edilebilir. Nitekim Ünveren-Kapanzade (2019) gerçekleştirmiş olduğu çalışmada 2018 
TDÖP’de dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında yer alan kazanımların 50 tanesinin 
analitik düşünme becerisi ile ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuç analitik düşünmenin 
Türkçe eğitimindeki önemini ve rolünü yorumlamak adına oldukça önemli görülmektedir. 
2019 TDÖP çerçevesinde yürütülen dersler ile öğrencilerin eleştirel düşünme, analitik 
düşünme ve akıl yürütme gibi becerilerini kullanmaları ve geliştirmelerine katkı sağlamak 
amaçlı sorular kullanılarak yeni bilgilerle eski öğrenilenlerin birleştirilmesi sağlanır ve 
böylece bu bilgilerin günlük hayatla ilişkilendirmesine katkıda bulunulur. (MEB, 2019). 2019 
TDÖP’nin özel amaçlarından birinin öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak olduğu belirtilmekle birlikte yapılan çalışmalar ders 
kitaplarında analitik düşünme kapsamında kullanılabilecek metin ve etkinliklerin yeterli 
düzeyde olmadığını göstermektedir (Coşkun, 2013; Çarkıt, 2019; Özdemir, 2020; Temizkan, 
2014). Bununla birlikte ortaokul düzeyinde öğrencilerin analitik düşünme becerisini ne ölçüde 

169



 
 

kullanıldığının anlaşılması için yararlanılabilecek kaynaklardan biri olarak PISA göstergeleri 
ele alınabilir. 2018 PISA Okuma becerileri sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin temel 
düşünme düzeyleri olan 1. 2. ve 3.  düzeylerde yığılım gösterdikleri, üst düzey düşünme 
düzeyleri olan 4. 5. ve 6. düzeylerde yeterli başarı göstermedikleri anlaşılmaktadır (MEB, 
2019b). Bu durum Türkçe derslerinde diğer üst düzey düşünme becerileriyle birlikte analitik 
düşünme becerisinin de kazandırılmasın son derece önemli olduğunu göstermektedir. 
Dil ve düşünme birbirini doğrudan etkileyen ve destekleyen iki öğedir. Duygu ve düşünceler 
dil ile ifade edilmekte, öğrencilere dil becerilerini etkili bir şekilde kazandırmak öğrencilerin 
kendini ve düşündüklerini doğru bir şekilde ifade etmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, 
Türkçe dersleri bütün düşünme becerileri gibi analitik düşünme becerisinin de öğrencilere 
etkili bir şekilde kazandırılıp geliştirilmesi için önemli bir araç olarak görülmelidir (Çarkıt, 
2020b). 
  
ANALİTİK DÜŞÜNMENİN TEMEL DİL BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ 
 
Üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi noktasında Türkçe Dersi Öğretim 
Programlarında (MEB, 2006, 2015, 2018, 2019) analitik düşünme becerisine yer verildiği 
görülmektedir. Ayrıca 2018 TDÖP’nin kazanımlarını üst düzey düşünme becerileri 
bağlamında inceleyen Ünveren-Kapanzade (2019) dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak 
bütün temel dil becerileri alanlarında analitik düşünmeye yönelik kazanımlara yer verildiğini 
belirlemiştir. Bu sonuçlar analitik düşünmenin temel dil becerileri ile ilişkisinin tartışılması 
noktasında önemli görülmektedir. Bu başlık altında analitik düşünme ile okuma, dinleme, 
yazma ve konuşma arasındaki ilişki ele alınmaktadır. 
 
OKUMA VE ANALİTİK DÜŞÜNME 
 
Okuma, ses organları ve göz yoluyla algılanan işaret ve sembollerin beyin tarafından 
yorumlanarak değerlendirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir (MEB, 2006). Okuma, okunan 
metinden anlam çıkarma işidir (Demirel, 2014). Okuma öğrenme ve eğlenme isteği ile 
başlayan ve araştırmadan yorumlamaya, tartışmadan eleştirel düşünmeye varan bir süreci 
içine alan karmaşık bir beceridir (Durmuş, 2013). Okuma eyleminde amaç yazılı materyali 
okuyarak içerisinde neler anlatıldığını algılamaktır (Arıcı,2008; Güneş, 2015; Nation, 1999).  
Okuma eylemi yapılırken sürece düşünme becerisi dahil edilir. Bu süreçte okunulan metinle 
ilgili okurun kendi hayatında sahip olduğu deneyimler ve öğretiler düşünme becerisi 
bağlamında sürece katılır. Nitekim okurun kendi bildiği ve tecrübeleri ile okuduklarını ele 
alması, onları sınıflandırması, metnin parçalarının birbiriyle ve metnin bütünle arasındaki 
ilişkiyi kurması analitik düşünme kapsamındadır. Okuma sürecinde metin bir bütün olarak 
anlam ifade eder. Bunun için metnin bütününde verilen anlama ulaşabilmek için bütünün 
parçalarının anlam kurma sürecinde tasnif edilmesi ve bu parçaların birbirleri ve bütünle 
ilişkisinin kavranmasına yönelik zihinsel işlemler, okumanın analitik düşünme ile ilişkisini 
göstermesi açısından önemli görülmektedir (Özdemir, 2020).  
Okuma sürecinde bir bütün olarak verilen metinler okuyucu tarafından parçalara 
ayrılmaktadır. Bu süreçte metin kendi içerisinde analiz edilmektedir. Metinde verilen konuyla 
ilgili sorulan sorular da okuma anlama sürecinde analitik düşünme becerisinin kullanıldığının 
bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu bağlamda okuma eğitimi sürecinde öğrencilerin 
analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin bir gereksinim olduğu ve göz önünde 
bulundurulması gerektiği ifade edilebilir. 
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DİNLEME/İZLEME VE ANALİTİK DÜŞÜNME 
 
Dinleme algılanan sözlü uyarıcıların çözümlenerek değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Özbay, 2010; Mackay, 1997; Miller, 2003). Dinlemenin tek başına yapılabildiği gibi, gelişen 
teknolojinin bir sonucu olarak izleme ile eş zamanlı olarak da yapılabilmesi mümkündür. Bu 
kapsamda dinleme veya izlemeye yönelik yapılan etkinliklerde içeriklerin bölümlerini hem 
birbirleriyle hem de bütünle ilişkilendirerek anlamlandırma işlemi süreçte analitik düşünme 
becerisinin kullanıldığının bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Özdemir’e (2020) göre 
dinleme/izleme anlama sürecinde işlenen içerik veya verilerin bölümlerinin birbiri ile 
ilişkisinden yola çıkarak içeriğin bütününde yer alan açık veya örtük anlamları da ortaya 
çıkarma işleminin analitik düşünme ile ilişkilendirilebileceği söylenebilir. Kaya’ya (2014) 
göre ise, karşıdaki kişinin söylediklerine cevap vermeden önce, onu dikkatlice dinlemek, 
dinlenene göre konuyu her anlamda ele alarak çözümlemek ve fikirlerini bu doğrultuda 
hazırlamak analitik düşünme kapsamında değerlendirilebilir. Bütün bu sonuçlar 
dinleme/izleme anlama sürecinde analitik düşünmenin aktif olarak kullanılan bir beceri 
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda dinleme/izleme eğitimi sürecinde öğrencilerin analitik 
düşünme becerilerinin geliştirilmesinin bir gereksinim olduğu ve göz önünde bulundurulması 
gerektiği ifade edilebilir. 
 
YAZMA VE ANALİTİK DÜŞÜNME 
 
Yazma bireylerin duygu, düşünce, hayal ve isteklerini belli kurallar dâhilinde yazı ile 
anlatmasıdır (Özdemir, 2007). Buna göre yazma belli bir konu çerçevesinde duygu, düşünce, 
hayal veya isteklerin bir bütünlük içerisinde metne dökülmesidir. Yazma, yazma içeriğinin 
zihinde organize edilerek yazıya aktarılması kapsayan bir süreçtir yani yazma bir metin 
oluşturma sürecidir. 
Metin oluşturma sürecinde parçalardan hareketle metnin bütününe ulaşılır (Flower & Hayes, 
1981). Bu anlamda yazma sürecinde sentez aşaması için analitik düşünme becerisi ve analiz 
basamağı bir ön koşul niteliğindedir. Yazma sürecinde metin oluşturulmadan önce, konuyla 
ilgili düşünceler ayrı ayrı ele alınmalı, ana fikir belirlenmeli, ana fikri destekleyecek yardımcı 
düşünceler ve bunlar arasında yazma bağlamında bağlantılar kurulmalıdır (Göçer, 2018). Bu 
düşünceler tek başına bir anlam ifade etmeyeceğinden, parçalar birbiriyle ilişkilendirilmelidir. 
Parçalardan ancak bu şekilde bir anlam bütünlüğü elde edilebilir. Bu durumda yazma 
sürecinin planlama aşamasında analitik düşünme becerisinin kullanılması bir ihtiyaç olarak 
görülmektedir.  
Yazmaya geçmeden önce hazırlık aşamasında oluşturulan fikirler düzenlenmelidir. Ardından 
bu fikirler bir araya getirilmeli ve birleştirme işlemi yapılarak yazma aşaması oluşturulmalıdır 
(Dilidüzgün, 2020). Bu fikirleri oluş sırasına göre sıralama, aralarında sebep sonuç ilişkisi 
kurma veya birbiriyle kıyaslayarak yazı dilinde ifade etme analitik düşünme becerisinin 
yazma becerisi ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Özdemir, 2020). Bu bağlamda yazma 
eğitimi sürecinde öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin bir gereksinim 
olduğu ve göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilebilir. 
 
KONUŞMA VE ANALİTİK DÜŞÜNME 
 
Konuşma bireyler arasında duygu, düşünce hayal, istek ve yaşantıların sözlü olarak 
paylaşılması olarak tanımlanmaktadır (Kurudayıoğlu, 2013; Temizyürek, 2007; Özbay, 2010; 
İşcan, 2015). Konuşma hem fiziksel hem de bilişsel yeti gerektiren bir temel dil becerisidir. 
Konuşma sürecinde düşünme becerileri aktif olarak kullanılır. Konuşma becerisinde 
düşüncelerin bir bütünlük içerisinde ve doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için öncelikle 
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fikirlerin birbiriyle ve konuşmanın bütünüyle olan ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu 
anlamda bireylerin fikirlerinin mantıklı ve bir bütünlük içerisinde konuşma içeriğine 
dönüşmesinin koşullarından biri analitik düşünmedir. Tıpkı yazma becerisinde olduğu gibi 
konuşma becerisinin ortaya koyulma sürecinde de zihinde oluşan fikirlerin doğru bir şekilde 
ayrıntılandırılması ve bu ayrıntılar arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde yapılandırılması 
analitik düşünme becerisi ile ilişkilidir (Özdemir, 2020) 
Birey hangi türde (yaratıcı, yansıtıcı, eleştirel, empatik) bir konuşma yapacak olursa olsun 
analitik düşünme bu konuşma türlerinin gerçekleştirilebilmesi için temel ve gerekli bir 
beceridir. Bu bağlamda konuşma eğitimi sürecinde öğrencilerin analitik düşünme 
becerilerinin geliştirilmesinin bir gereksinim olduğu ve göz önünde bulundurulması gerektiği 
ifade edilebilir. 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada üst düzey düşünme becerilerinden biri olarak görülen ve Türkçe eğitiminde 
öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesi amaçlanan analitik düşünme becerisinin önemi, rolü ve 
kapsamı üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle Türkçe eğitimi içerisinde analitik 
düşünmenin bulunduğu konuma ilişkin bir açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. 
Analitik düşünme konu, olay, olgu veya durumları parçalarına ayırarak anlamaya ya da 
problem çözmeye yardımcı olan önemli bir üst düzey düşünme becerisidir (Amer, 2005). 
Bütünü parçalara ayırarak ele almak, parçanın bütün içerisindeki yerini ve diğer parçalarla 
olan ilişkisini kavramak anlamına gelen analiz etme becerisi analitik düşünmenin temelini 
oluşturmaktadır. Alan yazında analitik düşünmenin, eleştirel düşünme ve problem çözme 
olarak adlandırılan diğer üst düzey düşünme becerileriyle sıklıkla karıştırıldığı görülmektedir. 
Bu karışıklığın aslında bazı düşünme tekniklerinin (organize etme, ilişkilendirme, 
karşılaştırma, aşamalandırma vb.) bu beceriler içerisinde ortak olarak kullanılmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte eleştirel düşünme için öncelikle analitik 
düşünme, problem çözme için ise hem eleştirel hem de analitik düşünme bir gereklilik olarak 
görülmektedir (Johnson, 2013). Her ne kadar eleştirel düşünmenin analitik düşünmeden daha 
zor bir beceri olduğu ifade edilse de etkili bir eleştirel düşünmenin gerçekleştirilebilmesi için 
eleştirel düşünürün neyi eleştirdiğini bilmesi önem arz etmektedir. Bunu anlamanın yolu ise 
analitik düşünmeden geçmektedir yani analitik düşünme eleştirel düşünme için bir önkoşul 
niteliği taşımaktadır (Çarkıt, 2020a). 
Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde hazırlanan Türkçe Öğretim Programlarında 
öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi temel hedeflerden biri olarak 
görülmektedir (MEB, 2006; 2015; 2018; 2019). Bu kapsamda analitik düşünme becerisi 
Türkçe derslerinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan üst düzey düşünme becerilerinden 
biri olarak ifade edilebilir. 2018 TDÖP’nin kazanımlarını üst düzey düşünme becerileri 
bağlamında inceleyen Ünveren-Kapanzade (2019) dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak 
bütün temel dil becerileri alanlarında analitik düşünmeye yönelik kazanımlara yer verildiğini 
belirlemiştir. Bu sonuçlar analitik düşünmenin temel dil becerileri ile ilişkisinin ortaya 
konulması noktasında önemli bulunmaktadır. Buna göre analitik düşünme okuma, dinleme, 
yazma ve konuşma alanları ile doğrudan ilişkili bir üst düzey düşünme becerisidir. Bu 
bağlamda okuma, dinleme, yazma ve konuşma eğitimi sürecinde öğrencilerin analitik 
düşünme becerilerinin geliştirilmesinin bir gereksinim olduğu göz önünde bulundurulmalı ve 
uygulamalar bu kapsamda yürütülmelidir.  
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Abstract 

 

During the pandemic process, some sectors have already gone through this process with less 

damage, as they have already moved their business processes online. The music industry is also 

one of the sectors that have transferred their processes to the digital platform and have been very 

successful in this regard. Companies had encountered with some problems during the pandemic 

process and use strategies other than growth in terms of basic business strategies. As the 

Organization Ecology Theory explains, environmental conditions are the main determinants of 

organizations and organizations that can not keep up with these conditions are doomed to 

disappear. The music industry has also been able to make this transformation before, so we expect 

it to overcome the pandemic process with less damage. However, in practice, some companies do 

not only deal with releasing albums, but also add a new line of business as a basic growth strategy, 

and the artists they work with, concerts and so on. It has a structure that also organizes some of its 

activities and gains profit at this point. It is also a question mark when companies dealing with 

organizations will activate their activities again. As a matter of fact, unfortunately, no health 

authority can answer the question of when the pandemic process and the negative effects of this 

process will disappear. A significant portion of the entertainment centers that cannot operate due 

to the pandemic make payments to the companies that have the right to the music album through 

professional associations under the name of other general income. Therefore, the revenues of the 

companies are obtained from the listening of albums on platforms such as spotify, fizzy, youtube 

and the works used in channels such as radio, commercials and TV series / movies. Although it is 

a relatively positive development that the artists prefer some activities over youtube, it seems that 

it will result in the artists making their own albums without an agreement with a company. The 

aim of this research is to conduct a qualitative meeting with the relevant people of small, medium 

and large-scale companies, and to offer a solution proposal on what kind of innovation should be 

carried out in order for music companies to survive, and what the main themes are. Undoubtedly, 

the disappearance of the companies, which have a central role in the music industry, will adversely 

affect the economy of our country. 

Keywords: Stretegic Management, Growth Strategy, Music Industry, Pandemic 

 

Özet  

 

Pandemi sürecinde bazı sektörler iş süreçlerini online ortama hali hazırda taşıdıkları için bu süreci 

daha az hasarla geçirmişlerdir. Müzik sektörü de süreçlerini dijital platforma taşımış ve bu konuda 

oldukça başarılı olmuş sektörlerden birisidir. Pandemi sürecinde yara alan firmalar temel işletme 

stratejilerinden büyüme dışında diğer stratejileri kullanmaktadır.. Örgüt Ekolojisi Kuramı’nın da 

açıkladığı üzere çevresel koşullar organizasyonların üzerindeki temel belirleyicidir ve bu koşullara 

ayak uyduramayan organizasyonlar yok olmaya mahkumdurlar. Müzik sektörü de bu dönüşümü 

daha önceden yapabilmiş, dolayısıyla pandemi sürecini daha az hasarla atlatmasını beklediğimiz 

bir sektör. Ancak uygulamada bazı firmaların sadece albüm çıkartmak ile uğraşmadığı, bunun 

yanında temel büyüme stratejisi olarak yeni bir iş kolu ekleyerek birlikte çalıştıkları sanatçıların 
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konser vb. birtakım faaliyetlerini de organize eden ve bu noktada kazanç elde eden bir yapıya 

kavuşmuştur. Sanatçı konser vb. organizasyonlar ile uğraşan firmaların faaliyetlerini bir daha ne 

zaman aktif hale getirecekleri de soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim pandemi 

sürecini ve bu sürecin olumsuz etkilerinin ne zaman ortadan kalkacağı sorusunu maalesef hiçbir 

sağlık otoritesi cevaplayamamaktadır. Pandemiden dolayı faaliyet gösteremeyen eğlence 

merkezlerinin önemli bir kısmı müzik albümü üzerinde hak sahibi olan firmalara umumi mahal 

geliri adı altında meslek birlikleri üzerinden ödeme yapmaktadırlar. Dolayısıyla firmaların gelirleri 

albümlerin spotify, fizzy, youtube gibi platformlardaki dinlemeler ile radyo, reklam ve dizi / film 

gibi mecralarda kullanılan eserler üzerinden elde edilmektedir. Sanatçıların youtube üzerinden 

birtakım faaliyetleri tercih etmesi nispeten pozitif bir gelişme olsa da zamanla ilgili sanatçıların 

bir firma ile anlaşmadan kendi albümlerini kendileri yapması gibi bir sonucu doğuracak gibi 

görünmektedir. Bu araştırmanın amacı küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların ilgilileri ile nitel 

bir görüşme gerçekleştirerek müzik firmalarının ayakta kalması için nasıl bir inovasyonun 

gerçekleştirilmesi gerektiği, ana temaların neler olduğu yönünde bir çözüm önerisi sunmaktır. 

Kuşkusuz ki müzik sektörünün yapı taşları olan firmaların yok olması ülkemiz ekonomisini de 

olumsuz yönde etkileyecektir. 

Anahtar kelimeler: Stratejik Yönetim, Büyüme Stratejisi, Müzik Sektörü, Pandemi, 

 

LITERATURE REVIEW 

 

During the pandemic process, some sectors have already gone through this process with less 

damage, as they have already moved their business processes online. The music industry is also 

one of the sectors that have transferred their processes to the digital platform and have been very 

successful in this regard. Companies had encountered with some problems during the pandemic 

process. Mizerski et al. (1988, p.79) observe that, 'the consumption of music appears to be more 

of an emotionally-based activity than many of the products traditionally addressed by marketing" 

(Fox and Wrenn, 2001). It is so difficult for music companies to perform online whereas the 

Internet is almost totally a medium used for piracy. Especially in the geginning of 2000s, music 

industry was in a very difficult situation. Fortunately, improvements and legal regulations in digital 

platforms have brought a significant relief. Fox and Wrenn proposed a business model as called 

‘’broadcasting model’’ for music companies in this period.  

 

Source: Fox, M., & Wrenn, B. (2001). A broadcasting model for the music industry. International Journal 

on Media Management, 3(2), 112-119 
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In terms of Figure 1, there are five steps Fox and Wrenn (2001:116): 

1. Consumers’ actions produce data 

2. Data is analyzed by music company 

3. While analyzing the data, music company can gather useful data about its consumer 

behavior for third parties. 

4. Third party companies tray to reach to the targeted consumers. 

5. Music companies may directly interact with customers.  

Young people are the most important factor for music companies as past experiences also refer 

to this reality because the young population constitutes a large part of the music listeners. As 

Mintzberg (1989) suggested, past strategies effect the current action of companies. For many of 

yeras, physical selling was the main performance indicator fort the industry. Music is now 

labeled as a service rather than a product. 

Tsources of income of companies operating in Turkey can be categorized as follows: 

• Digital Platform Revenues 

• Physical Sales 

• Face-to-Face Organizations 

• Synchronization Revenues 

• Other Revenues 

The revenues obtained from listening to and downloading the music albums owned by the 

company on digital platforms are included in the digital platform revenues. Cds, DVDs or records 

of these albums are included in the physical sales revenues. Previously, the biggest source of 

income in the music industry was physical sales, but with technological advances, the proportion 

of these revenues has declined significantly.  

Some companies (especially big companies) both make albums for artists and earn income from 

the performances of the artists in some organizations such as concerts. These artists are well known 

throughout the country and the income levels from these organizations are quite high. Since face-

to-face organizations are not allowed during the pandemic process, artists in particular experience 

a serious loss of income.  

Some companies earn income from publishing some of the songs in their music albums in movies, 

TV series and other visual platforms. These revenues are also called synchronization revenues. 

According to the legal regulations in Turkey; Large hotels, entertainment centers, and radios pay 

a price when they play the tracks in the albums owned by the companies. This is among the sources 

of income for companies. 

In the Covid 19 process, the income of the artists has decreased considerably. Some artists try to 

earn income by hosting online concerts on youtube and other platforms. Since face-to-face 

organizations are banned, people mostly follow TV programs or online concerts. This situation 

shows that the artists organize some organizations independently of the companies. Therefore, 

companies may face the danger of losing income and losing their artists. As a matter of fact, it is 

quite possible for artists to make their own albums and to publish an artist's album on online 

platforms. On the other hand, it is observed that some companies, especially those applying market 

development strategies, have grown significantly.  
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The growth of companies is undoubtedly important, but it should be known that companies that 

grow too much and whose bureaucracy becomes cumbersome, have problems in taking fast action 

(Akdemir et al., 2018; Akgemci, 2008: 249). For this reason, it is recommended that companies 

be careful about their growth. Otherwise, some artists may try to perform individually, so this 

means music industry may be so problematic for music companies. Therefore, the expert opinions 

of many producers will not be benefited from the albums that are potentially released. 

Many of companies deal with a number of businesses, industries, and markets. A company's 

decisions about the jobs it enters, industries and markets, and how different businesses are 

managed depend on corporate strategies. These strategies present a comprehensive, general and 

holistic framework for the activity plan developed at the institutional level to achieve the goals of 

the organization (Akdemir et al., 2018;Naktiyok et al. 2009: 108). 

It can be said that there are basically 4 different strategies for businesses (Mirze, 2014) 

• Growth 

• Downsizing 

• Maintaining Current Status 

• Mixed 

According to Ansoff (1965), we can talk about four types of growth strategy (Andersen and 

Kheam, 1998:169): 

• Market penetration refers to the increased sales for its current products in its current 

(international) markets. 

• Market development: The firm tries to gather increased sales by taking its current 

products into new markets.  

• Product development. Product development refers to the firm seeking increased sales by 

developing new or improved products for its current markets.  

• Diversification growth. The firm seeks increased sales by developing new products and 

taking these into new (international) markets. In turn, three broad types of diversification 

were identified: (a) concentric diversification, (b) horizontal diversification, and (c) 

conglomerate diversification. 

In terms of music companies, there are different strategies used by each company. According to 

the observations, the companies with high capital select the growth strategies.. As it is known from 

the related literature, growth may be occured in two ways: 

• By changing the current field of activity 

• By changing the speed and effectiveness of activities. 

For instance, Company A has selected to arrange music programs during the pandemic. This action 

can be defined as changing the current field of activity. The sector is not different but it can be 

said that it refers to adding a new scope field to the company’s core work. This company 

implements product development and divestification growth. 

For Company B, their capital level is not high and their core work is to gain from past license 

rights of some music albums. During the pandemic, they did not perform any activity and tray to 

main current status. But revenues of company were decreased. So, if any action can not be taken, 

it can create some financial problems.  
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While observing the companies, it is understood that many of compines stopped physical album 

selling because of the high costs. Generally, the companies select downsizing strategy and they 

are waiting for passing the pandemic process. In constrat, big firms select growth strategy in the 

sector. There is a manner as haven to be taken into account. In strategic Management literature, 

balanced growth rate is vital and this rate carefully have to be analyzed. Balanced growth rates for 

firms with more current assets than fixed assets are given below (Mirze, 2014). 

Balanced Growth Rate: (Profit/Sales) / (Growth in Sales X current Assets / Sales) 

In this formula, if Balanced Growth Rate is equal or bigger than 1, it is a positive situation for 

firm.  

In terms of his account, if the firm’s fixed asset investment is high, then second formuşa can be 

used. 

Balanced Growth Rate: (Profit/Sales) / (Growth in Sales X Owners Equity / Sales) 

As understood from the formulas, if the market in which the enterprise operates is shrinking, 

investments should be made carefully. Otherwise, balanced growth will not occur, which may have 

negative consequences for the company. If the subject is considered for music companies, it seems 

dangerous to grow by investing in the industry in a period when the music industry is shrinking. 

Instead, it is recommended that they invest in a different line of business, using unrelated growth 

strategies, in similar sectors. If the company does not have the means, strategies to maintain the 

current situation or partial downsizing can be applied until the pandemic process passes. 

Suggestions for Music Companies 

It seems that small size companies have not been affected much by the pandemic process. It can 

be said that there is even a slight increase in revenue for these companies that do not have income 

other than digital platform revenues. However, for those who want to grow in these companies, it 

seems risky to grow by borrowing other than the available capital, especially when the sector 

shrinks.  

It is possible to talk about a similar picture for medium-sized companies that do not rely on face-

to-face organizations such as concerts. On the contrary, for companies whose source of income is 

largely based on face-to-face organizations, it may be appropriate to implement downsizing 

strategies or implement the market development strategy, especially if they do not have sufficient 

capital. 

It is observed that large companies with high capital those who take appropriate actions on time 

have significantly increased their revenues and continue to grow in a healthy manner. However, 

large companies that invest in face-to-face organizations can be suggested to implement market 

development strategies as soon as possible.  

For those who have capital power from large, medium and small-scale companies and want more 

growth, some market penetration strategies such as purchasing other companies can be applied. 

Because the purchase of other companies' albums has the possibility to increase their digital 

platform and synchronized revenues. These types of income, which are positively affected by the 

Covid-19 process, are thought to contribute positively to the investments made by companies in 

this area. 
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It is recommended to conduct deeper research on this subject and to apply a general SWOT 

analysis of the sector for the future of the sector. The discovery of new talents and the emergence 

of new music is undoubtedly essential for the music industry. However, if companies grow and 

become cumbersome, it will undoubtedly be more difficult to implement these innovations. For 

this reason, it is recommended that companies be careful about their growth, and that professional 

associations and legislators take some actions to prevent and support small companies from 

extinction. Smaller companies should also establish a system in direct contact with the consumer 

for surviving.  
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Abstract 
 
The main purpose of the study was to determine whether there was any difference among 
gender groups for consumers in terms of health seeking behaviour and its dimensions, 
namely, online health seeking behaviour, professional health seeking behaviour, and 
traditional health seeking behaviour. The data were obtained from consumers in Turkey via 
questionnaire. Online questionnaire method was preferred to gathering the data because of the 
conditions and time limitation. The questionnaires were conducted by using convenience and 
snowball sampling techniques. The findings indicated that there were statistically significant 
differences in health seeking bahviour and traditional health seeking behaviour among the 
gender groups; whereas, there was no significant difference between gender groups in terms 
of online health seeking behaviour and professional health seeking behaviour. Furthermore, 
female participants were found to more engage in health seeking bahviour and traditional 
health seeking behaviour. The findings of the study can be helpful for health service 
organizations not only when deciding whether to segment by gender but also how to design 
marketing offerings. The findings also point out to researchers that the issue of gender is still 
a fruitful topic in the health behavior of consumers. The major contributions of this study are 
enrichment and clarification of the knowledge in similarities and/or differences in terms of 
health seeking behaviour and its dimensions among consumers with a gender-based approach. 
Keywords: Health seeking behaviour, online health seeking behaviour, professional health 
seeking behaviour, traditional health seeking behaviour, consumer behaviour, gender 
 
INTRODUCTION 
 
Two of the major desires of consumers are being healthy and solve health problems as soon as 
possible. Advances in information technologies, increased desire for life of high quality, and 
health concern encourage consumers to engage in searching behaviour to solve health 
problems. Meanwhile, different health risks and dependently different health seeking 
behaviors (HSB) are observed due to biological differences among gender groups (Kırac, 
2019). 
Gender difference is suggested as a pivotal issue in consumer behaviour literature (Kovacheva 
et al., 2021; Meyers-Levy and Loken; 2015; Koc, 2002). Moreover, gender spesific 
differences are still popular in the literature and call for several issues in health based 
behaviour (Nikoloudakis et. al, 2018; Baumann et al., 2017;Rowley et. al., 2017; Thompson 
et al., 2016). Gender-specific determinants are found to be significant for health based 
searching (Kırac, 2019; Nikoloudakis et. al, 2018; Baumann at al., 2017, Rowley et al., 2017; 
Thompson et al., 2016) and more specifically, HSB is also determined by gender (Thompson 
et al., 2016). Several research indicate significant role of gender in HSB (Hassan and Masaud, 
2020; Kırac, 2019; Thompson et al., 2016; Matheson et al., 2014; Mahmood et al., 2009; 
Mackenzie et al., 2006); whereas, some of the studies have reached the opposite findings 
(Abuduxike et al., 2020). Gender-based approach in HSB have mixed results and limited 
knowledge about how this behavior occurs considering the gender. 
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Mixed results encourge need of clear understanding about the HSB of consumers with 
gender-based comparison. Therefore, the main aim of this study was to determine whether 
there were any differences among gender1 (female/male) groups for consumers in terms of 
HSB and its dimensions. The dimensions examined in the study were online health seeking 
behaviour (OHSB), professional health seeking behaviour (PHSB), and traditional health 
seeking behaviour (THSB). This study can contribute to enrich and clarify information about 
similarities and/or differences in HSB and dimensions among consumers by providing a 
gender-based approach. The findings of the study can provide helpful insights for health 
service organizations not only when deciding whether gender-based segmention is possible 
but also designing efficient and effective marketing offerings. 
 
BACKGROUND AND HYPOTHESES 
 
In general, some of the gender based differences among consumers have been addressed for 
information seeking behaviour (Tanrikulu, 2019; Rowley et al., 2017).  
HSB is defined by Ward et al (1997: 21) as “any activity under taken by individuals who 
perceive themselves to have a health problem or to be ill for the purpose of finding an 
appropriate remedy”. It is related to a series of personal remediacal activities to improve 
perceived ill-health (Mahmood et al., 2009). HSB has three dimensions: online health seeking 
behaviour, professional health seeking behaviour, and traditional health seeking behaviour. 
OHSB means that consumers use online resources (web pages, blogs, online books/journal 
etc) for health searching. To resolve their illness or discomfort, consumers can also take 
medical services from medical professionals such as the medical institutions or contact the 
doctors directly, which refers to PHSB. However, consumers also prefer to solve health 
problems with hodjas, magicians, friends, and herbal prescriptions, which is related to THSB 
(Kırac and Ozturk, 2021). 
Several research indicate significant role of gender in HSB (Rowley et al., 2017; Thompson et 
al., 2016; Matheson et al., 2014; Mahmood et al., 2009; Mackenzie et al., 2006); whereas, 
many current studies have reached the opposite findings (Ozdemir and Arpacıoglu, 2020; 
Abuduxike et al., 2020). Females are found to be more involved in HSB (Kırac, 2019; 
Jakovljevic et al., 2017; Thompson et al., 2016; Matheson et al., 2014). Health information 
seeking through online resources can provide some benefits such as  training consumers about  
nature, causes, prevention, and treatment of specific health conditions (McMullan et al., 
2019). However, there is no consensus in equality of online searching behaviour for health 
issues among gender groups. Many previous studies indicate that females demonstrate more 
health based searching behaviour compared to males (Hassan and Masaud, 2020; Baumann at 
al., 2017; Bidmon & Terlutter, 2015; Manierre, 2015; Hallyburton and Evarts, 2014). Females 
are more likely to look for online health information due to their unsatisfactory primary care 
service experience (Baumann at al., 2017). A research in online health information seeking 
argues that females use more types of information resources while males are more likely to 
seek a longstanding health complaint (Rowley et al., 2017). On the other hand, it is pointed 
out that females and males are generally similiar in health help seeking through online in 
some of the gender based comparion studies (Nikoloudakis et. al, 2018; McGloin et al.,2016).   
The studies related to PHSB also suggest mixed findings for gender differences. Compared to 
males, females are found to visit their family physicians due to health concern (Thompson et 
al., 2016) more often and have more usage of mental service (Matheson et al., 2014). 

 
1 The concept of gender was used in this study to mean whether a person is female or male by 
considering genetic and biological features (Shaouf et al., 2016). 
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Moreover, females are more likely to seek professional help for mental health due to the 
reason of having positive attitude toward psychological openness (Mackenzie et al, 2006). It 
is also claimed that there is no gender difference in visiting health center when any health 
problem is experienced (Abuduxike et al., 2020). As to THSB, the evidence demonstrate that 
compared to males, females gather more information from variety of resources and use more 
personel based information resources such as friends and family (Bidmon & Terlutter, 2015). 
It has also been demonstrated that females in rural areas prefer traditional methods while they 
consult the professionalist if the traditional methods produce unsatisfied results (Okueso et al., 
2020). 
Studies conducted in Turkey have also mixed findings related to the gender difference in HSB 
and its dimensions. A current research indicate that no gender based differences exist for 
HSB, OHSB, and PHSB; whereas, females exhibit more THSB (Ozdemir and Arpacioglu, 
2020). Another research claims that females more engage in HSB, OHSB, and THSB, while 
two gender groups do not have difference in PHSB (Kırac, 2019). Their consensus is that both 
gender groups are equal in PHSB. 
Based on the common literature mentioned above, it was expected that gender differences 
would exit in HSB and it dimensions among consumers. Therefore, following hyptheses are 
presented: 
H1: There is a difference in gender groups regarding the means of HSB. 
H2: There is a difference in gender groups regarding the means of OHSB. 
H3: There is a difference in gender groups regarding the means of PHSB. 
H4: There is a difference in gender groups regarding the means of THSB. 
 
METHOD 
 
The data were obtained from consumers in Turkey via questionnaire. Online questionnaire 
method was preferred to gather the data because of the current conditions and time limitation. 
The questionnaires were conducted by using convenience and snowball sampling techniques 
in April 2021. A prestest was performed with 20 consumers to ensure the clarity of the 
statements in questionnaire form and to eliminate the possible misunderstanding before 
application of questionnaire. After neccessary revisions, participants were requested to fill out 
the questionnaire form on their own to ensure getting free and accurate opinions, and also sent 
the form to their friends/family. Totally, 175 surveys were returned and all of which were 
appropriate to be analysed. 
The questionnaire form consisted of 12 items to measure health seeking behaviour and 
demographical questions, such as gender, age, education etc. The scale used in the study was 
taken from a scale research study, which had proven the validity and the reliability of the 
scales, to facilitate measurement of the research variables. This scale developed by Kırac and 
Ozturk  (2021) includes three sub-dimensions of health seeking behaviour: online (6 items), 
professional (3 items), and traditional (3 items) health seeking behaviour. The variables were 
measured using 5-point Likert scale, with ‘1: certainly disagree’, ‘3: neither agree nor 
disagree’ and ‘5: certainly agree’.   
The demographic characteristics of participants were as follows: 55.6% of the respondents 
were females and 52.8% of respondents were married. The maximum participants were in 
26-35 years old group (28.7%), whereas minimum were in 66 years old and over group 
(2.2%). Also, most of them had a bachelor degree (81.5%) and had income over 8000TL 
(34.3%). 
The data were analysed by using SPSS 20 software. Independent sample t test analysis was 
used to test the hypoteses. Descriptive statistical information about the research variables 
were illustrated in Table 1. The means of the variables ranged from 3.082 to 4.597. Thus, it 
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can be said that the participants engaged in HSB. As to dimensions of HSB, the results 
showed that they demonstrate PHSB mostly, whereas they were least engage in OHSB. Also, 
the correlation coefficients, which ranged from 0.204 to 0.903, pointed out positive strong, 
medium and weak level correlations.  

 

Table 1: Descriptive statistics of the research variables 

Variables Item Mean  Std. Dev.  HSB OHSB PHSB THSB 

HSB 12 3.588 0.620 1 .903** .513** .636** 

OHSB 6 3.082 0.895 .903** 1 .282** .320** 

PHSB 3 4.597 0.585 .513** .282** 1 .204** 

THSB 3 3.591 0.885 .636** .320** .204** 1 

 

FINDINGS 

 

The reliability and validity of the scale were pointed out in Table 2. Cronbach α coefficient 
was used to determine reliability, while factor analysis was utilized to analyze the validity.  

The results demonstrated that the scale had sufficient validity and reliability. The coefficients 
exceeded 0.70 so the requirement for a reliable scale (Hair et al., 2011) was satisfied. The 
result of KMO-Barlett Test indicated that KMO value exceeded 0.70 and the Barlett Test 
value was significant. Meanwhile, the factor loading values were at least 0.5; thus, no items 
were excluded (Hair et al., 2019). Furthermore, similar with the original scale (Kırac and 
Ozturk, 2021), the results confirmed that HSB has three sub-dimensions, titled online, 
professional, and traditional health seeking behaviour. 

The results of the independent sample t-test analyses applied to test the hypotheses were given 
in the Table 3. As can be seen in the table, statistically significant differences were observed 
regarding the HSB (t= 2.907, p<0.05) and THSB (t= 3.043, p<0.05) among the gender groups,  
which meant that female and male participants had different means regarding these health 
seeking behaviours. Thus, H1 and H4 were supported. Moreover, means of each group were 
considered to determine which group engage more in these behaviours. The results showed 
that the means of female participants were higher in both HSB (3.703) and THSB (3.764). 
Thus, the female participants engage more in HSB and THSB than male participants. 

 

Table 2. The results of validity and reliability 

 Factor Analysis Cronbach α 
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HSB 

 

OHSB 

OHSB1 

OHSB2 

OHSB3 

OHSB4 

OHSB5 

OHSB6 

PHSB 

PHSB1 

PHSB2 

PHSB3 

THSB 

THSB1 

THSB2 

THSB3 

KMO:0.711, Chi-square: 632,761p<0.01; % Variance: 57.766% 

Factor Loading 

 

.675 

.569 

.514 

.500 

.659 

.562 

 

.648 

.703 

.546 

 

.509 

.722 

.508 

0.778 

 

(OHSB’ α:0.753) 

 

 

 

 

 

 

(PHSB’ α: 0.761) 

 

 

 

(THSB’ α: 0.730) 

 

The results also demonstrated non significant statistical difference between female and male 
in OHSB (t= 1.925, p>0.05)  and PHSB (t= 1.516, p>0.05), as shown in the table. H2 and H3 
were not supported. Therefore, female and male participants were found to have equal means 
regarding these behaviour.  

 

Table 3. Results of t-test analysis 

Variable N Mean Std. D.  t p results 

HSB 

female 

male 

 

99 

79 

 

3.703 

3.444 

 

0.669 

0.522 

2.907 p<0.05 H1 

difference 

OHSB 

female 

male 

 

99 

79 

 

3.197 

2.938 

 

0.925 

0.840 

1.925 p>0.05 H2  

no difference 

PHSB 

female 

male 

 

99 

79 

 

4.656 

4.523 

 

0.597 

0.564 

1.516 p>0.05 H3 

no difference 

THSB 

female 

male 

 

99 

79 

 

3.764 

3.375 

 

0.939 

0.764 

3.043 p<0.05 H4 

difference 
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DISCUSSION AND SUGGESTIONS 
 
This study examined whether there was any difference among consumer gender groups in 
terms of HSB and its dimensions. The major findings of the study demonstrated mixed 
gender-based differences. The major findings indicated that significant differences appear 
among females and males in HSB and THSB; however, gender differences were not observed 
for OHSB and PHSB in this study.  
These findings confirmed some of the previous studies indicating females to engage more in 
both HSB (Kırac, 2019; Jakovljevic et al., 2017; Thompson et al., 2016; Matheson et al., 
2014) and THSB (Ozdemir and Arpacioglu, 2020; Kırac, 2019; Bidmon & Terlutter, 2015). 
Therefore, it is understood that gender-specific differences are still important for HSB and 
THSB. Females engage more in searching behaviour to improve their health and try to gain 
benefits more from traditional methods. Meanwhile, this study also reached similar findings 
with previous studies showing nonsignificant difference between genders in terms of OHSB 
(Ozdemir and Arpacioglu, 2020; Nikoloudakis et. al, 2018; McGloin et al.,2016) and PHSB 
(Abuduxike et al., 2020; Ozdemir and Arpacioglu, 2020). Considering high means of PHSB 
for each group, it can be said that both females and males focus on finding professional 
solutions for their illnesses. In other words, professional health services are essential for them. 
This study presents some suggestions for both marketing implications and future research. 
Gender-based segmentation can be useful because findings indicate that females and males 
are different in terms of HSB and THSB. Notably, higher level of engagement of female in 
HSB and THSB should be taken into account for designing the marketing offerings for them. 
For effective marketing communications, health service organizations should consider the fact 
that both gender groups engage more in PHSB. Therefore, professional health assistance for 
both gender groups is important to build close customer relationships. Offline and online 
resources developed by medical professionals seem to be more useful to inform, persuade, 
and train consumers. It is suggested to prepare campaigns that will ensure the dissemination 
of accurate and precise health information among females. Additionally, health service 
organizations should provide professional support to females regarding the accurate 
traditional health methods. 
The issue of gender based differences or non-differences is still a fruitful research topic due to 
the fact that biological differences, mixed results in the literature, changing living conditions 
and life expectations prevailing within the two genders encourage the needs of clear and 
detailed understandings about health behaviour of consumers. Additionally, the antecedents of 
HSB for each gender groups should be examined to expand the understanding of health 
related behaviour. Gender can also be used as a moderator/control variable in future health 
behaviour research.   
This study has some limitations regarding the sample size and methods. The sample size can 
be expanded and random sampling methods can be performed for generalizing the findings in 
the future research. 
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Özet  
 
Denizde can, mal ve çevre emniyeti, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde belirlenen kurallar ile 
sağlanmaktadır. Gemilerin küresel standartlar ışığında belirlenen bu kuralları ne düzeyde 
uyguladıkları, bayrak devleti ve liman devleti olmak üzere iki ana denetçi mekanizma tarafından 
kontrol edilmektedir. Etkin bir denetim mekanizması, standart altı gemilerin denizlerde 
dolaşmasına engel olması sayesinde olası kazaların meydana gelmesini önlemektedir. Denetim 
sırasında tespit edilen eksiklikler kayıt altına alınmakta ve bir veri havuzunda toplanarak gemilerin 
risk profilleri oluşturulmaktadır. Bu araştırmada, Türk Bayraklı gemilerin yoğun olarak seyir 
yaptığı bölgelerdeki liman devleti denetim sonuçları incelenmiştir. Bu bağlamda, 2014 ve 2019 
yılları arasında gerçekleştirilen denetimler ışığında gemilerin tutulması ile sonuçlanan toplam 209 
denetim raporu analiz edilmiştir. Çalışmamızda, SPSS 22.0 paket programı kullanılarak 
denetimdeki eksikliklerin frekans dağılımı yapılmış, denetimi yapılan gemilere ait jenerik faktörler 
ile denetim sonuçları arasındaki ilişki düzeyleri ki-kare analizleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Analiz sonuçlarına göre denetimlerde toplam 2591 eksiklik tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin 
büyük bir kısmının “seyir emniyeti”, “can kurtarma araçları” ve “iş koşulları” ile ilgili olduğu 
görülmüştür. Denetimler sonucu tespit edilen bu eksiklikler ile denetim rejimi arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Gemilerin tutulmasına neden olan en önemli eksiklikler “yangın emniyeti”, 
“seyir emniyeti” ve “acil durum sistemleri” olduğu tespit edilmiştir. Tutulmaya sebep olan bu 
eksiklikleri ile gemi tipi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Tutulan gemilerin yaşı, tipi ile 
denetim rejimi ve geminin klas kuruluşu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 
araştırmanın sonuçlarının, özellikle bayrak devleti denetimlerini yürüten unsurlara rehberlik 
edeceği ve aynı zamanda gemi işleticilerinin de geçmiş eksikliklerin önlenmesi açısından gerekli 
tedbirleri almalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Gemi Denetimi, Liman Devleti Denetimi, Tutulma. 
 
Abstract 
 
The safety of life, property and environment at sea is provided by rules determined within the 
framework of international conventions. The level of implementation of these rules, which are 
determined in the light of global standards, is controlled by two main supervisory mechanisms, 
the flag state controls and the port state controls. An effective control mechanism prevents future 
accidents by eliminating substandard shipping. The deficiencies as a result of the inspections are 
recorded and eventually, the risk profiles of the ships are created. In this study, the results of the 
port state inspection in the regions, where Turkish flagged ships mostly sail, were examined. In 
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this context, in consideration of the inspections carried out between 2014 and 2019, a total of 209 
inspection reports that resulted in the detention of the ships were analyzed. In this study, the 
descriptive analysis and chi-square analysis that reveals the relationship levels between the generic 
factors of the ships and the inspection results were performed using the SPSS 22.0 software. 
According to the analysis results, among a total of 2591 deficiencies, it was observed that most of 
these deficiencies are related to "navigation safety", "life saving appliances", and "labour 
conditions", respectively. Significant relationships were found between these deficiencies and the 
inspection regime. It is concluded that the most important deficiencies causing detentions are "fire 
safety", "navigation safety", and "emergency systems". It is also observed that there are significant 
relationships between these outstanding deficiencies and type of ship. It was determined that there 
are significant relationships between the variables of age/type and inspection regime/classification 
society. It is thought that the results of this research will guide specifically the parties involving 
the flag state inspections, and also contribute to ship operators to take the necessary measures to 
prevent reoccurence of past deficiencies. 
 
Keywords: Ship Inspection, Port State Control, Detention. 
 
GİRİŞ 
 
Denizyolu taşımacılığı yüzyıllardır dünya ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Dünya çapındaki ticarette hem hacim hem de ekonomik değer olarak en çok kullanılan ulaştırma 
modu denizyolu taşımacılığıdır. Küreselleşme ile artan ticaret hacmi ve gemi sayısı da gemilerin 
kaza ve emniyet risklerinin artmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda denizlerin daha emniyetli 
olması için başta Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) olmak üzere çeşitli kurumlarca yürürlüğe 
koyulan çok sayıda teknik ve hukuki sözleşmeler bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin uygulamasında 
sorumluluk sahibi taraf geminin bayrağını taşıdığı bayrak devletidir. Ancak zaman içerisinde 
bayrak devletlerinin gemilerinin denetimlerini yapma konusunda standart sağlayamamaları ve 
gemilerin bayrak devleti sularından uzakta seyir yapmaları denetim konusunda bir başka denetim 
mekanizması olan liman devleti denetiminin oluşturulmasına neden olmuştur (Yan and Wang, 
2019). 
Liman devleti denetimi (Port State Control-PSC) bir geminin ve ekipmanlarının uluslararası 
düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için gemilerin uğrak yaptıkları yabancı 
ülkelerin limanlarında yapılan uluslararası kabul görmüş bir rejimdir. Bu rejimin asıl amacı, 
denizlerde gemi kazalarının ve diğer emniyet risklerinin meydana gelmesini önlemektir. Son 
yıllarda, standart altı gemilerle mücadele konusunda önemli bir savunma hattı olarak kabul 
edilmektedir (Yang ve diğerleri, 2020). Liman devletleri bölgesel olarak denetimlerini standart 
hale getirebilmek için bölgesel anlaşmalar (memorandum-MoU) yapmışlardır. İlki 1982 yılında 
14 Avrupa ülkesi tarafından oluşturulan Paris MoU olarak adlandırılan bölgesel anlaşmaların 
görülen faydalarından sonra günümüzde neredeyse bütün dünya kıyılarını kapsayan toplam 10 
bölgesel liman devleti denetimi rejimi (Acuerdo de Vina del Mar (1992), the Tokyo MoU (1993), 
the United States Coast Guard MoU (USCG) (1994), the Caribbean MoU (1996), the 
Mediterranean MoU (1997), the Indian Ocean MoU (1998), the Abuja MoU (1999), the Black Sea 
MoU (2000) ve the Riyadh MoU (2004)) kurulmuştur. Bu bölgesel rejimler limanlara gelen 
yabancı bayraklı gemilerin belirli oranda denetlenmesi istemektedir. Bundan dolayı hangi 
gemilerin denetleneceğini tespiti önem kazanmaktadır. Paris MoU, Tokyo MoU gibi bölgesel 
rejimlerden bazıları denetlenecek gemileri tespit etmek için kendi geliştirdikleri hedef sistemleri 
kullanmaktadır (Xiao ve diğerleri, 2020). Denetlenecek gemiler tespit edildikten sonra gemi 
denetim uzmanları (PSCO) gemiye çıkarak gerekli emniyet standartlarının gemi tarafından 
sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmektedir. Denetim esnasından herhangi eksiklik/ler 
bulunduğunda, denetim uzmanları denetlenen gemilerden, bulunan eksikliklerin ciddiyetine göre 
zorunlu eksiklik düzeltmeleri yapmalarını talep etme ve ya tutulma yaptırmalarını uygulama 
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hakkına sahiptir (Chung ve diğerleri, 2020). Tutulma yaşayan gemiler hem ticari faaliyetlerinde 
dezavantajlı durumu düşmekte hem de bayrak devleti performansını düşürmektedir.  
Bu çalışmada Türk Bayraklı gemilerin tutulma ile sonuçlanan denetimlerdeki değişkenler analiz 
edilerek, değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması çalışılmıştır. Bu kapsamda Türk 
Bayraklı gemilerin en yoğun sefer yaptığı 4 bölgesel liman devleti denetim rejimindeki limanlarda 
2014-2019 yılları arasında gerçekleştirilen denetimlerden tutulma ile sonuçlanan toplam 209 
denetim raporu analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi SPSS 22.0 programı 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışma Türk Bayraklı gemilerin denetimler için önleyici tedbirler alarak 
bayrak devleti performansını arttırması ve bu doğrultuda Türk Bayraklı gemilerin ticari 
faaliyetlerinde navlun avantajı sağlaması açısından önemlidir.  
 
LİTERATÜR TARAMASI 
 
Gemilerin emniyeti denizcilik sektörü için önemli bir problem olduğu için liman devleti 
denetimleri araştırmacılar tarafından yoğun şekilde çalışılan bir alan olmuştur. Bu alanın en önemli 
araştırma konularından biri de denetim sonucunu etkileyen faktörlerin analizidir. Bu problemi 
incelemek için araştırmacılar çeşitli yöntemleri kullanmışlardır. Knapp ve Franses (2007) lojistik 
regresyon yöntemini kullanarak liman devleti denetimlerindeki tutulmaları analiz ederken, Cariou 
ve diğerleri (2007) Binom modelleri ile tutulmaları incelemiştir. Her iki çalışmada da ortak olarak 
geminin yaşı ve bayrağının tutulma üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Şanlıer (2020) 2012-
2017 yılları arasında Karadeniz MoU’daki liman devleti denetimleri sonucu tutulan gemileri 
incelemiş ve regresyon analizleri sonucu gemi yaşı tutulmaları etkileyen en önemli değişken olarak 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra geminin tipi, bayrağı, sınıflandırma (klas) kuruluşu ve denetimi 
yapan liman devleti rejimi değişkenleri de diğer önemli değişkenler olmuştur. Son yıllarda yapılan 
çalışmalarda kullanılan yöntemler genellikle makine öğrenmesi üzerinedir. Tokyo MoU gemi 
hedef faktörü lojistik regresyon ve karar ağacı yöntemleriyle analiz edilmiş ve geminin yaşı, 
geminin büyüklüğü, geminin bayrağı, geminin tipi, denetimi yapan liman devleti rejimi, eksiklik 
sayısı ve geçmiş tutulma durumu anlamlı değişkenler olarak tespit edilmiştir (Xiao ve diğerleri, 
2020). Tsou (2019), veri madenciliği tekniklerinden biri olan birliktelik kuralı yöntemini 
kullanarak Tokyo MOU'da denetlenen ve tutulan gemilerde tespit edilen eksiklikleri araştırmıştır. 
Büyük veri analizi, eksiklikler ile bu eksikliklerle ilgili faktörler arasındaki ilişkilerin doğru ve 
objektif olduğunu göstermiştir.  
Liman devleti denetimleri ile ilgili bir diğer önemli araştırma konusu ise denetim sonuçları ile 
deniz kazaları arasındaki ilişkinin incelenmesi olmuştur. Knapp ve Franses (2007b) lojistik 
regresyon yöntemi ile bu problemi incelemiş ve geçmişte tutulan gemilerin, tutulmayan gemilere 
göre ciddi kazalara neden olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Aynı 
araştırmacıların bir diğer çalışmasında (Knapp ve Franses, 2008) geçmiş denetimlerdeki 
tutulmaların kaza olasılığını azaltmadığı da tespit edilmiştir. Hanninen ve Kujala (2014)’nın Bayes 
Ağları yöntemini kullanarak yaptıkları analizde gemi tipi, denetim türü ve yapısal koşullar ile ilgili 
eksikliklerin gemi kazaları üzerinde etkileri olduğu bulmuştur. Liman devleti denetimlerinin gemi 
bayrağı tercihine etkisini analiz eden Cariou and Wolff (2011) denetim sonuçlarının gemi sahipleri 
tarafından bayrak tercihinde etkili olduğunu ve nispeten düşük kondisyondaki gemilerin bayrak 
ve sınıflandırma kuruluşu değiştirme eğiliminde olduğunu tespit etmiştir. Bir diğer çalışmada ise 
(Fan ve diğerleri, 2014) gemilerin bayrak değişimine etki eden en önemli faktörün bayrak 
devletlerine uygulanan liman devleti denetim oranı olduğu belirlenmiştir.  
Türk Bayraklı gemilere yapılan liman devleti denetimleri incelendiğinde analizlerin bir bölgesel 
liman devleti denetim rejimi üzerine yapıldığı görülmektedir. Yılmaz ve Ece (2017),  2011 ile 
2016 yılları arasında Paris MoU üyesi liman devletleri tarafından denetlenen Türk Bayraklı 
gemileri incelemiş ve Türk Bayraklı gemilerin tutulma oranının Paris MoU genel ortalamasından 
daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, bir gemide denetim sonucu 5 veya daha fazla 
eksiklik tespit edilirse ve ya gemi 13 yaşından büyükse, tutulma riskinin daha yüksek olduğu 
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belirlenmiştir. Karadeniz MoU’da denetlenen Türk Bayraklı gemiler üzerine çalışan Akyar ve 
Çelik (2018), eksiklik sayısı ile denetim sonucu ve geminin yaşı değişkenleri arasında anlamlı 
ilişki bulmuştur. Denetimler sonucu en sık tespit edilen eksikliklerin can kurtarma araçları ve seyir 
emniyeti ile ilgili eksiklikler olduğunu bulmuşlardır. Bir diğer çalışmada, Türk Bayraklı gemilerin 
2016-2018 yılları arasındaki Tokyo MOU üyesi liman devletlerince yapılan denetim sonuçları 
tanımlayıcı analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Tespit edilen toplam 226 eksiklikten 115’ini 
oluşturan can kurtarma araçları, seyir emniyeti ve yangın emniyeti ile ilgili eksiklikler en sık 
görülen ana eksiklik türleri olmuştur (Bolat, 2019). 
 
METODOLOJİ 
 
Tutulma ile sonuçlanan denetimler bayrak devletinin performansını doğrudan etkileyen en önemli 
etken olduğu için liman devleti denetim sonucunu etkileyen değişkenlerin ilişkisinin ortaya 
çıkarılması önemli bir problemdir. Bu çalışmada Türk Bayraklı gemilerin liman devleti 
denetimleri sonucu tutulma ile karşılaştığı denetimlere etki eden faktörler analiz edilmiştir. 
Böylelikle gelecekte olası tutulmalara karşı önleyici adımlar atılmasını sağlayacak belirleyici 
ilişkilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmada Paris MoU, Tokyo MoU, Karadeniz MoU ve Akdeniz MoU olmak üzere toplam 4 
bölgesel liman devleti denetim rejimindeki Türk Bayraklı gemilerin tutulma verileri analiz 
edilmiştir. Bu bölgesel liman devleti denetim rejimleri Türk Bayraklı gemilerin en yoğun sefer 
yaptığı limanları kapsamaktadır. Liman devleti denetimleri sonucunda tutulan Türk Bayraklı 
gemilere ait veriler bölgesel liman devleti denetimi rejimlerinin veri tabanlarından elde edilmiştir. 
Denetim tarih aralığı olarak 2014-2019 yılları değerlendirilmiş ve toplam 209 tutulma tespit 
edilmiştir. Denetim raporlarından elde edilen veriler geminin adı, IMO numarası, denetim tarihi, 
geminin tipi, yaşı, büyüklüğü, sınıflandırma kuruluşu, geminin ait olduğu şirket, denetimi hangi 
liman devletinin yaptığı,  denetim sonucu, tespit edilen eksiklikler ve denetim türüdür. Bunun yanı 
sıra oluşturulan veri tabanında gemilerin ve gemilerin ait oldukları şirketlerin verilerin toplandığı 
zaman diliminde tutulma sayıları da çalışmaya dahil edilmiştir. 
Liman devleti denetimleri sonucu tutulan Türk Bayraklı gemilere ait değişkenler için tanımlayıcı 
istatistikler ve aralarındaki ilişkiyi analiz etmek için de ki-kare testi uygulanmıştır. Bu analizleri 
yapabilmek için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 programı kullanılmıştır. 
Ki-kare (x2) testi en yaygın kullanılan parametrik olmayan test yöntemlerinden birisidir. Bu test 
çeşitli amaçlar için kullanılmakla beraber, uyumluluk testi, ilişkilerin var olup olmadığı testi ve iki 
değişkenin birbirinden bağımsız olup olmadıkları testi kullanım alanlarından bazılarını 
oluşturmaktadır. Bu testin uygulanabilmesi için analiz edilecek değişkenlerin nominal ya da 
ordinal türden değişkenler olması gerekmektedir. Ki-kare testi frekans dağılımlarına göre 
hesaplanmaktadır ve dağılımı pozitif (sağa) çarpıklıktadır (Altunışık ve diğerleri, 2012). Bu test, 
rxc gibi çapraz çizelgelerdeki gözlemlenen frekanslar (Oij) ile marjinal olasılıklar yaklaşımı baz 
alınarak hesaplanan teorik (beklenen) değerlerin (Eij) benzerliğini test etmektedir. Yani 
değişkenler arasındaki gözlemlenen ilişkinin istatiksel olarak anlamlılığı test eder ve formülü 
Denklem 1’de gösterilmiştir; 

x                   (1) 

Ki-kare testinde null hipotezi (H0) değişkenler arasında ilişkinin olmadığı varsayımıyla 
kurulmaktadır. Formüle göre tespit edilen ki-kare istatistiği (r-1) (c-1) serbestlik derecesiyle 
tablodan bulunup bulunan değerle karşılaştırılması sonucu x2

hes > x2
tab ise H0 hipotezi reddedilir, 

bir diğer ifadeyle değişkenler arasında anlamlı ilişki vardır sonucuna varılır (Çömlekçi, 2001; 
Bircan ve diğerleri, 2003, Uzgören ve Uzgören, 2007). Çalışmada yapılan analizlerde anlamlı 
ilişkinin varlığını kabul edebilmek için anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak alınmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Liman devleti denetimleri sonucu tutulan Türk Bayraklı gemilerin öncelikle jenerik değişkenleri 
ve denetimleriyle ilgili değişkenlerinin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Çalışmada kullanılan 
bu değişkenlerin tamamı ve değişkenlerin kategorileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Ardından, bu 
denetimlerde tespit edilen bütün eksikliklerin ve tutulmaya sebep olan eksikliklerin frekans 
dağılımları ana eksiklik kategorileri altında verilmiştir. İkinci aşamada ise öncelikle gemi jenerik 
ve denetimlerle ilgili değişkenler arasındaki ilişkiler incelendikten sonra, tespit edilen eksikler ile 
değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  
Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişken  Kategori Frekans 
(n) 

Yüzde 
(%) 

Mevsim İlkbahar 50 23.9 
Yaz  42 20.1 
Sonbahar 60 28.7 
Kış 57 27.3 

Memorandum (Bölgesel Liman 
Devleti Rejimi) 

Paris 83 39.7 
Tokyo 10 4.8 
Karadeniz 98 46.9 
Akdeniz 18 8.6 

Geminin Tipi Dökme Yük 40 19.1 
Genel Yük 127 60.8 
Konteyner 6 2.9 
Ro Ro/Yolcu 16 7.7 
Tanker 20 9.6 

Geminin Yaşı Ortalamanın altı 
(<22.5) 

104 49.8 

Ortalamanın üstü 
(>22.5) 

105 50.2 

Geminin Büyüklüğü (Gros Tonaj-
GRT) 

=<2500 GRT 67 32.1 
2500< , =<5000 GRT 74 35.4 
>5000 GRT 68 32.5 

Geminin Klası (Sınıflandırma 
Kuruluşu) 

IACS üyesi  107 51.2 
IACS üyesi değil 102 48.8 

Geminin Geçmişte Tutulma Durumu Yok 148 70.8 
Var 61 29.2 

Gemi Şirketinin Geçmişte Tutulan 
Gemi Sayısı 

0 116 55.5 
1 46 22.0 
>=2 47 22.5 

 
Tutulma ile sonuçlanan denetimlerin büyük çoğunluğunun Karadeniz MoU’da (% 46.9) 
gerçekleştiği görülmektedir. Paris MoU’da tutulan gemilerin oranı % 39.7 olarak tespit edilmiştir. 
Bu iki bölgesel liman devleti rejiminin Türk Bayraklı gemiler tarafından en fazla sefer yapılan 
bölgeler olduğu için olağan bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Nitekim Türk Bayraklı gemilerin 
en az tutulma yaşadığı bölgesel liman devleti rejimi olarak gözüken Tokyo MoU’da gri listede 
bulunmaktayken, Paris MoU’da daha iyi bir performans değeri olan beyaz listededir. Gemi 
tiplerine bakıldığında en fazla tutulma ile karşılaşan genel yük gemileridir (% 60.8). Bu bulgu 
Yılmaz ve Ece (2017)’nin bulgularıyla paralellik göstermektedir. Gemi yaşı incelendiğinde Türk 
Bayraklı gemi filosunun ortalama yaşı (22.5) baz alınarak yapılan kategoriye göre tutulma 
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oranlarının neredeyse aynı olduğu görülmektedir. Eşit Frekanslı Gruplama tekniği kullanılarak 
nominal hale getirilen gemi büyüklüğünde gemiler 2500 GRT’a kadar, 2500 üstü ile 5000 GRT 
altı ve 5000 GRT üstü olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Gemilerin klas ve 
sertifikalandırmasını yapan klas (sınıflandırma) kuruluşları Uluslararası Klas Kuruluşları 
Birliği’ne (IACS) üye olan ve olmayan klas kuruluşları olarak analiz edilmiştir. Frekans dağılımı 
incelendiğinde dağılımın hemen hemen eşit olduğu görülmektedir. Gemilerin geçmişte tutulma ile 
karşılaşma durumunda ise %70.8 ile tutulan gemilerin analiz edilen tarihler içerisinde tutulma ile 
karşılaşmadığı görülmektedir. Gemilerin ait olduğu şirketlerin tutulma ile karşılaşma performansı 
incelendiğinde hiç tutulma ile karşılaşmayan şirketlerin oranı %55.5 iken, bir tutulma ve iki ve 
üzeri tutulma ile karşılaşan şirket oranı neredeyse eşit orandadır. 
Tutulma ile sonuçlanan denetimlerde tespit edilen toplam eksiklik sayısı 2591 olarak tespit 
edilmiştir. En fazla eksiklik tespit edilen alan 451 eksiklik ile “seyir emniyeti” olmuştur. Bunu 
sırasıyla 339 eksiklik ile “can kurtarma araçları” ve 276 eksiklik ile “iş koşulları” takip etmektedir. 
“Yangın emniyeti” (270) ve “sertifika/belgelendirme” (237) de diğer en fazla eksiklik tespit edilen 
alanlardandır. Eksiklik alanlarına ait frekans dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 2: Eksiklik Tespit Edilen Alanların Frekans Dağılımı 

Eksiklik Alanı  Frekans 
(n) 

Eksiklik Alanı  Frekans 
(n) 

Sertifika ve belgelendirme 237 Can kurtarma araçları 339 
Yapısal koşullar 67 Tehlikeli maddeler 0 
Su/Sızdırmazlık koşulları 105 Ana ve yedek makineler 171 
Acil durum sistemleri 184 Çalışma ve yaşama koşulları 143 
Telsiz haberleşme 88 İş koşulları 276 
Gemi ekipmanları  0 Kirlilik önleme 77 
Yangın emniyeti 270 ISM (Emniyet Yönetim 

Sistemi) 
137 

Alarmlar 13 ISPS (Güvenlik Yönetim 
Sistemi) 

7 

Seyir emniyeti 451 Diğer eksiklikler 17 
Yük operasyonları 9 Toplam 2591 

 
Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, tespit edilen bu eksikliklerin bazıları için gerekli düzeltmeler 
talep edilip tutulma kararı verilmezken, emniyeti ciddi şekilde etkileyen eksiklikler için eksiklikler 
düzeltilmeden geminin herhangi operasyon ya da seyrine izin verilmeyerek gemi tutulmaktadır. 
Liman devletlerince düzenlenen denetim raporlarında tutulmaya sebep olan eksiklikler de ayrıca 
belirtilmektedir. Bu kapsamda analiz edilen denetim raporlarında tutulmaya sebep olan toplam 
776 eksiklik tespit edilmiştir. Bu eksiklikler incelendiğinde en fazla tespit edilen eksiklik alanı 124 
eksiklik ile “yangın emniyeti” olmuştur. Ayrıca “seyir emniyeti” 123 eksiklik, “acil durum 
sistemleri” 107 eksiklik ve “can kurtarma araçları” 93 eksiklik ile en fazla eksiklik tespit edilen 
alanlar olmuştur. Tutulmaya sebep olan eksikliklerin frekans dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.  
 
Tablo 3: Tutulmaya Sebep Olan Eksiklik Alanlarının Frekans Dağılımı 

Eksiklik Alanı  Frekans 
(n) 

Eksiklik Alanı  Frekans 
(n) 

Sertifika ve belgelendirme 46 Can kurtarma araçları 93 
Yapısal koşullar 25 Tehlikeli maddeler 0 
Su/Sızdırmazlık koşulları 36 Ana ve yedek makineler 45 
Acil durum sistemleri 107 Çalışma ve yaşama koşulları 15 
Telsiz haberleşme 23 İş koşulları 36 
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Gemi ekipmanları  0 Kirlilik önleme 19 
Yangın emniyeti 124 ISM (Emniyet Yönetim 

Sistemi) 
77 

Alarmlar 5 ISPS (Güvenlik Yönetim 
Sistemi) 

0 

Seyir emniyeti 123 Diğer eksiklikler 1 
Yük operasyonları 1 Toplam 776 

 
Tanımlayıcı istatistikler yapıldıktan sonra değişkenlerin aralarında anlamlı ilişkilerin varlığını 
inceleyen ki-kare testi yapılmıştır. Üç aşamalı olarak yapılan ki-kare testlerinde öncelikle Tablo 
1’deki tutulan gemilere ait jenerik değişkenler ile denetim ile ilgili değişkenler analiz edilmiştir. 
Ardından tespit edilen bütün eksiklikler ile gemi jenerik/denetim değişkenleri arasındaki ilişki 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Son olarak ise tutulmaya sebep olan eksiklikler ile gemi 
jenerik/denetim değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Geçmişte yapılan çalışmalarda (Knapp ve Franses, 2007, Cariou ve diğerleri, 2007; Yılmaz ve 
Ece, 2017)  tutulmalarda en önemli değişkenlerden biri olarak tespit edilen gemi yaşı ile diğer 
değişkenler arasında yapılan analizde, gemi yaşı ile gemi tipi (x2=42.932, p=0.000), büyüklüğü 
(x2=26.151, p=0.000), klas kuruluşu (x2=37.902, p=0.000), denetimin yapıldığı bölgesel liman 
devleti denetim rejimi (x2=11.034, p=0.012) arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki tespit 
edilmiştir. Ortalama yaş üstündeki genel yük gemilerinin tutulma oranlarının yüksek olduğu tespit 
edilirken, ortalama yaş altındaki dökme yük gemilerinin tutulma oranı beklenen değerin 
üzerindedir.  2500 GRT’a kadar büyüklüğe sahip tutulan gemilerin ortalama yaşın üzerinde olduğu 
belirlenirken, ortalama yaş altında ise 5000 GRT üzeri büyüklüğe sahip gemilerin tutulma oranı 
yüksektir. IACS üyesi olmayan klas kuruluşlarınca belgelendirilen ortalama yaş üstündeki 
gemilerin de beklenen değer üzerinde tutulma ile karşılaştığı görülmüştür. Yaş ile bölgesel liman 
devleti denetim rejimi arasındaki ilişki incelendiğinde özellikle Tokyo MoU’da ortalama yaş 
altındaki gemilerin tutulma oranları dikkat çekmektedir. Bu durum, Tokyo MoU kapsamındaki 
limanlarda seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin daha genç gemiler olması ile açıklanabilir.  
Tutulan Türk Bayraklı gemilerin tipi ile gemi büyüklüğü arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki 
tespit edilmiştir (x2=130.350, p=0.000). Özellikle büyük tonajlı gemilere bakıldığında (>5000 
GRT) dökme yük gemilerinin tutulma oranı yüksek iken genel yük gemilerinde beklenen değerin 
altındadır. Gemi tipi ile klas kuruluşu ilişkisi incelendiğinde istatiksel olarak anlamlı ilişkinin 
olduğu (x2=78.384, p=0.000), tutulan dökme yük gemilerinin IACS üyesi klas kuruluşlarınca 
belgelendirilme oranı beklenen değerden yüksek iken, IACS üyesi olmayan klas kuruluşlarınca 
belgelendirilen genel yük gemilerinin beklenenden yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir.  
Bölgesel liman devleti denetim rejimi ile gemi büyüklüğü (x2=27.264, p=0.000) ve klas kuruluşu 
(x2=12.556, p=0.006) değişkenleri arasında da istatiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 
Gemi yaşında olduğu gibi Tokyo MoU tutulan gemilerin büyüklüğü konusunda da ön plana 
çıkmaktadır. Tokyo MoU’da tutulan gemilerin hepsinin büyüklüğü 5000 GRT üzerindedir. Bu 
bölgede sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin büyük tonajlı olması bu durumu açıklanabilir. Ayrıca 
tutulan gemilerin klas kuruluşları incelendiğinde Tokyo MoU’da tutulan gemilerin IACS üyesi 
olma ve Akdeniz MoU’da ise IACS üyesi olmama oranı beklenen değerlerden daha yüksektir. 
Klas kuruluşu ile istatiksel olarak anlamlı bulunan bir diğer değişken de gemi büyüklüğü olmuştur. 
Tutulan gemilerden büyük tonajlıların (>5000 GRT) IACS üyesi klas kuruluşlarınca, küçük 
tonajlıların (=<2500 GRT) ise IACS üyesi olmayan klas kuruluşlarınca belgelendirilme 
oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.  
Geminin ve gemi şirketinin geçmiş tutulma durumu arasında anlamlı ilişki tespit edilirken 
(x2=78.654, p=0.000), her iki değişkenin diğer değişkenler ile istatiksel olarak anlamlı ilişkisi 
bulunamamıştır. Bu sonuç Xiao ve diğerleri (2020) ve Knapp ve Franses (2007b) tarafından elde 
edilen bulgulardan ayrışmaktadır. Aynı şekilde denetimin yapıldığı mevsim ile diğer değişkenler 
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arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Bu sonucun da Yılmaz ve Ece (2017) 
tarafından gerçekleştirilen çalışmayla benzer sonuçta olduğu görülmektedir.   
İkinci aşamada ise denetimler sonucu tespit edilen bütün eksiklikler ile gemi jenerik/denetim ile 
ilgili değişkenler arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analiz edilmek üzere en fazla eksiklik tespit 
edilen “seyir emniyeti”, “can kurtarma araçları” ve “iş koşulları” eksiklik alanları seçilmiştir. 
Yapılan analizler sonucunda sadece bölgesel liman devleti denetim rejimi ile bu üç eksiklik 
alanının (seyir emniyeti (x2=16.675, p=0.000), can kurtarma araçları (x2=23.427, p=0.000), iş 
koşulları (x2=35.552, p=0.000)) hepsi ile istatiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu eksiklik 
alanlarının Karadeniz MoU’da yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür. Can kurtarma araçlarının 
başka herhangi bir değişkenle istatiksel anlamlı ilişkisi tespit edilememiştir. Seyir emniyeti ve iş 
koşulları eksikliklerinin gemi büyüklüğü ve klas kuruluşu değişkenleri ile istatiksel olarak anlamlı 
ilişkisi bulunmaktadır. Seyir emniyeti ile ilgili eksikliklerin 5000 GRT ve altındaki gemilerde daha 
fazla olduğu görülmekte iken iş koşulları eksikliklerinin 2500 GRT üstü gemilerde beklenen 
değerden daha fazla olduğu görülmektedir. Seyir emniyeti eksikliklerinin IACS üyesi olmayan 
klas kuruluşlarında daha yüksek görülme oranına sahip iken, iş koşulları eksikliklerinin IACS 
üyesi klas kuruluşlarında daha yoğun şekilde karşılaşıldığı belirlenmiştir. Ayrıca seyir emniyetinin 
gemi yaşı (x2=12.449, p=0.000) ile de istatiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ortalamanın 
üzerinde yaşa sahip gemilerde seyir emniyeti eksikliklerinin tespit edilme oranı daha yüksek 
bulunmuştur.  
Son olarak denetimlerde tutulmaya sebep olan eksiklikler ile gemi jenerik/denetim ile ilgili 
değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. En fazla tespit edilen eksiklik alanları olan “yangın 
emniyeti”, “seyir emniyeti” ve “acil durum sistemleri” değerlendirmeye alınmıştır. Bu 
eksikliklerin hepsi ile istatiksel olarak anlamlı ilişkisi olan tek değişken gemi tipi olarak tespit 
edilmiştir (yangın emniyeti (x2=10.360, p= 0.035), seyir emniyeti (x2=12.303, p= 0.015) ve acil 
durum sistemleri (x2=9.743, p= 0.045)). Yangın emniyeti eksiklikleri tanker gemilerinde daha 
yüksek oranda görülmekte iken seyir emniyeti eksiklikleri genel yük gemilerinde daha fazla 
görülmektedir. Acil durum sistemleri eksikliklerinin ise Ro-Ro/yolcu gemilerinde beklenen 
değerden daha yüksek oranda olduğu gözlemlenmiştir. Gemi tipi dışında, yangın emniyeti 
eksikliklerinin sadece bölgesel liman devleti denetim rejimi ile (x2=11.905, p= 0.001), acil durum 
sistemleri eksikliklerinin ise gemi büyüklüğü ile anlamlı ilişkisi bulunmaktadır (x2=7.749, p= 
0.024). Yangın emniyeti eksikliklerinin Paris MoU’da daha fazla tespit edildiği belirlenmiştir. Acil 
durum sistemleri eksiklikleri ise düşük tonajlı gemilerde (=<2500 GRT) daha fazla tutulmaya 
neden olduğu gözlemlenmiştir. Seyir emniyeti eksiklikleri ile gemi büyüklüğü arasında da anlamlı 
ilişki tespit edilmiştir (x2=24.821, p= 0.000). Acil durum eksiklilerinde olduğu gibi seyir emniyeti 
eksiklikleri de düşük tonajlı gemilerde (=<2500 GRT) daha sık görülen bir eksiklik türüdür. Bunun 
yanı sıra seyir emniyeti eksikliklerinin gemi yaşı (x2=5.019, p= 0.025) ve klas kuruluşu (x2=4.611, 
p= 0.032) ile anlamlı ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Seyir emniyeti eksiklikleri ortalamanın 
üstünde yaşa sahip gemilerde ve IACS üyesi olmayan klas kuruluşlarınca belgelendirilen 
gemilerde daha fazla görülmüştür. 
 
SONUÇLAR 
 
Standart altı gemilerin meydana getirebileceği deniz kazaları sonucu can, mal kaybına ve çevresel 
felakete neden olma olasılığı daha yüksek olduğu için bu gemiler denizcilik sektörü ve deniz 
çevresi için büyük problem teşkil etmektedir. Bu yüzden gemiler çeşitli kontrol mekanizmaları 
tarafından sürekli denetim altında tutulmaktadır. Gemilere uygulanan liman devleti denetimleri de 
deniz ve gemi emniyeti için oldukça önemli bir kontrol mekanizması olarak değerlendirilmektedir. 
Liman devleti denetimleri bir geminin bayrak devleti için de önemli bir performans değerlendirme 
aracı olarak görülmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada Türk Bayraklı gemilerin liman devleti 
denetimleri sonucu tutulma gibi ciddi bir problemle karşılaştığı denetimler analiz edilmiştir. 
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Tutulmalar hem geminin ticari faaliyetini ve prestijini olumsuz yönde etkilediği gibi bayrak 
devletinin performansını da olumsuz yönde etkilemektedir.  
Liman devleti denetimleri sonucu tutulma ile sonuçlanan toplam 209 denetim verisi elde 
edilmiştir. Bu veriler 2014 ile 2019 yılları arasında Türk Bayraklı gemilerin en fazla seyir yaptığı 
dört bölgesel liman devleti rejimini (Paris MoU, Tokyo MoU, Akdeniz MoU, Karadeniz MoU) 
kapsamaktadır. Yapılan tanımlayıcı istatistikler sonucu Türk Bayraklı gemilerin Karadeniz MoU 
ve Paris MoU üyesi liman devletlerince tutulma frekanslarının daha fazla olduğu, aynı şekilde 
genel yük gemilerinin frekansının diğer gemi tiplerine oranla oldukça fazla olduğu belirlenmiştir. 
Bu durum Türk Bayraklı filonun ağırlıklı olarak genel yük gemilerinden oluşması ve Karadeniz 
ve Avrupa limanlarına daha fazla sefer yapması sonucu daha fazla denetimle karşılaşması ile 
açıklanabilir. Yapılan analizler sonucu tutulmaya sebep olan değişkenler arasında gemi yaşının 
diğer değişkenlerle anlamlı ilişkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Denetimler sonucu “seyir 
emniyeti”, “can kurtarma araçları” ve “iş koşulları” en fazla eksiklik tespit edilen alanlar olmakla 
birlikte bu eksikliklerin Karadeniz MoU’da daha sık tespit edildiği görülmüştür. Denetimlerde 
tutulma kararının verilmesine neden olan eksikliklerden en sık görülenleri “yangın emniyeti”, 
“seyir emniyeti” ve “acil durum sistemleri” olmuştur. Bu eksikliklerin hepsinin gemi tipi ile 
istatiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 
Elde edilen bulguların Türk Bayrak Devleti denetimlerini gerçekleştiren unsurlar için bir rehber 
olacağı, tespit edilen eksiklikler ve değişken ilişkileri doğrultusunda önleyici tedbirlerin 
alınabileceği düşünülmektedir. Alınacak önleyici tedbirlerle birlikte Türk Bayraklı gemilerin 
tutulma ile sonuçlanan denetim sayısının azalması, Türk Bayraklı gemilerin denetim 
performansının ve bayrak prestijinin daha da artması sağlanabilir. Bunun yanı sıra Türk Bayraklı 
gemi sahiplerinin de alacağı önleyici tedbirlerle gemilerinin daha emniyetli seyir yapacağı ve ticari 
olarak daha avantajlı konuma geçecekleri söylenebilir. Dahası emniyet eksiklikleri kaynaklı 
oluşabilecek can/mal kayıplarının ve çevre kirliliklerinin önüne geçilebilecektir. 
Bu çalışmada Türk Bayraklı gemilerin sadece tutulma verileri analiz edilmiştir. Gelecek 
çalışmalarda tutulma ile sonuçlanan denetimler dışında eksiklik tespit edilmeyen ve eksiklik tespit 
edilen denetimlerin de analiz edilerek daha kapsamlı bulgulara ulaşılabilir. Bununla birlikte 
sonuçların kıyaslanabilmesi için diğer istatistiki yöntemler kullanılabilir.  
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Özet 

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen Sars COV-2 virüsü ve buna bağlı ortaya çıkan COVID-
19 hastalığı DSÖ tarafından pandemi olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 
2020 tarihinde görülmüş, ardından çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu süreçte hem 
hastalığın yaşlı bireyleri daha fazla etkiliyor olması, hem de alınan önlemlerin özellikle yaşlı 
bireylerin kısıtlanmasına yönelik olması bu süreci onlar için zorlaştırmıştır. Yaşlılık dönemi; 
yaşamın her alanında yaygın kayıpların yaşandığı bir dönemdir. Özellikle bireylerin bedensel, 
psikolojik ve sosyal yönden bağımsızlıklarını yitirdiği ve bağımlı duruma geldikleri bir dönemi 
ifade eden bu kavram; DSÖ tarafından “çevresel faktörlere uyum sağlama yetisinin giderek 
azalması olarak” tanımlamaktadır. Yaşlılık dönemi çeşitli toplumlara ve kültüre göre değişiklik 
gösteriyor olsa da bireylerin biyolojik yapılarında değişimlerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve 
ekonomik değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Yaşlı bireyler bu değişimlerle baş etme ve 
uyum göstermeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde toplumun tüm 
kesimleri çeşitli zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır. Ancak özellikle yaşlı bireyler için bu 
uyum süreci daha büyük güçlükler barındırmaktadır. Ülkemizde salgının başından itibaren 65 
yaş üstü bireylere, COVID- 19 bulaşından korumak amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamaları 
uygulanmaktadır. Yaşlı bireyleri için pandemi ilan edildiğinde tam gün sokağa çıkma yasağı 
uygulanmıştır. Mevcut durumda bu bireylerin günde dört saat sokağa çıkma serbestliği 
bulunmaktadır. Bu durumun bu bireylerde olumsuz duygular yarattığına dair araştırmalar 
bulunmaktadır. Özellikle yaşlılık döneminde kas ve iskelet sistemindeki değişiklikler göz 
önüne alındığında hareket gereksiniminin uygun şekilde karşılanması önemlidir. Bu durum 
hem psikolojik hem de fiziksel açıdan bu bireyler için bir dezavantaj haline dönüşmektedir 
Ayrıca günümüzde pandeminin ilk günlerinin aksine COVID-19’un bulaşma şekli daha iyi 
bilinmektedir. Maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkılmasının riski arttırmadığı, riskin 
ev içine dışardan girip çıkan diğer bireylerle arttığı bilinmektedir. Salgının ne kadar süreceğinin 
bilinmediği göz önüne alındığında ve bu tür kısıtlamaların yaşlı bireylerin sağlıklarının 
bozulmasına yol açacak bir duruma dönüşmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle bilimsel veriler göz 
önüne alınarak, 65 yaş üstü bireyler üzerinde salgının yarattığı olumsuz sosyal, fiziksel ve 
psikolojik etkilerin azaltılması amacıyla yeni planlamalar yapılması; 65 yaş üstü bireylere 
kısıtlama getirmek yerine onlara bulaştırma riski olan genç nüfus başta olmak üzere toplumun 
diğer kesimlerinde yaşlı bireylerin korunması için farkındalık oluşturulması önem 
kazanmaktadır.  

Anahtar Kelimler: COVID-19, Yaşlılık, Yaşlı Sağlığı.  

 

Abstract 

The Sars COV-2 virus, which was first seen in Wuhan, China, and there sulting COVID-19 
disease were evaluated as pandemicsby WHO. The first case in our country was seen on March 
11, 2020, and then various measures were taken. In this process, both the fact that the disease 
affects the elderly people more and the measures taken are aimed at restricting the elderly 
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people, making this process difficult for them. Old age; It is a period of wide spread losses in 
all areas of life. This concept expresses a period in which individuals lose their physical, 
psychological and social independence and become dependent; It is defined by WHO as "the 
gradual decrease in the ability to adapt to environmental factors". Although the old age period 
varies according to various societies and cultures, it is a period in which psychological, social 
and economic changes are experienced as well as changes in the biological structure of 
individuals. Older individuals try to cope with these changes and adapt.  During the pandemic 
period we are in, all segments of the society are trying to cope with various difficulties. 
However, this adaptation process poses greater difficulties,  especially for elderly people. In our 
country, curfew shave been imposed on individuals over the age of 65 since the beginning of 
the epidemic in order to protect them from COVID-19 transmission. When pandemic was 
declared, for elderly people, a full-time curfew was imposed. Currently,  these individuals have 
the freedom to go out for only four hours a day.  There are studies showing that this situation 
creates negative emotions in these individuals. Considering the changes in the musculoskeletal 
system, especially in the old age, it is important to meet the movement requirement properly. 
This situation turns into a disadvantage for these individuals both psychologically and 
physically. In addition, today, contrary to the first days of the pandemic, the mode of 
transmission of COVID-19 is beter known. It is known that going out on the streets by 
following the mask and distancerule does not increase the risk, and the risk increases with other 
individuals entering and leaving the house from outside. Considering that it is not known how 
long the epidemic will last, it is inevitable that such restrictions will turn into a situation that 
will lead to the deterioration of the health of elderly people. For this reason, taking scientific 
data into consideration, making new plans in order to reduce the negative social, physical and 
psychological effects of the epidemic on individuals over the age of 65; Rather than imposing 
restrictions on individuals over theage of 65, it is important to raise awareness for the 
protection of older individuals in other segments of the society, especially the young population 
at risk of infecting them. 

Keywords: COVİD-19, Old  Age, Elderly Health 

 

GİRİŞ:  

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen Sars COV-2 virüsü ve buna bağlı ortaya çıkan COVID-
19 hastalığının DSÖ tarafından pandemi olarak değerlendirilmiştir (WHO, 2021). Tüm 
Dünyayı etkisi altına alan bu salgında Dünya genelinde güncel verilere göre toplam vaka sayısı 
152.534.452, ölüm sayısı ise 3.198.528 dir (WHO, 2021).  

Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş, ardından çeşitli önlemler alınmaya 
başlanmıştır (Gencer, 2020). Bu önlemler kapsamında salgının yayılım hızını düşürmek 
amacıyla ilk olarak İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart 2020 tarihli genelgesiyle, 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu 
ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır (İçişleri 
Bakanlığı 2020; Ekici 2020). Bu tedbirin alınma nedeni COVID-19 hastalığına bağlı yaşlı 
bireylerde mortalite oranının diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğuna ilişkin çeşitli 
ülkelerden gelen veriler olmuştur (UNFPA,2020).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirildiğine göre Dünyada 60 yaş ve üstü insanların sayısı 
artmaktadır, 2019 yılında 60 yaş ve üstü insan sayısının 1 milyar olduğu ve bu sayının 2030'da 
1,4 milyara, 2050'de 2,1 milyara yükseleceği belirtilmiştir. Bu artışın özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacağı öngörülmektedir. Bu durum, sağlık ve 
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sosyal bakım, ulaşım, barınma ve şehir planlama gibi konularda yeni çözümler getirmeyi 
zorunlu kılmaktadır (WHO, 2021). 

Yaşlılık dönemi; yaşamın her alanında yaygın kayıpların yaşandığı bir dönemdir. Özellikle 
bireylerin bedensel, psikolojik ve sosyal yönden bağımsızlıklarını yitirdiği ve bağımlı duruma 
geldikleri bir dönemi ifade eden bu kavram; DSÖ tarafından “çevresel faktörlere uyum sağlama 
yetisinin giderek azalması olarak” tanımlamaktadır (Bilgili ve Kitiş, 2017; WHO, 2021). 
Yaşlılığın başlangıcını belli bir yaşa sabitlemek mümkün olmamakla beraber, günümüzde bazı 
kronolojik sınıflamalar yapılmaktadır. Buna göre yaş sınırı olarak 65 yaş kabul edilmiş ve 65-
74 yaş “genç yaşlı”, 75-84 “yaşlı”, 85 ve üzeri ise “yaşlı yaşlı” olarak sınıflandırılmıştır. 
Yaşlılık dönemi çeşitli toplumlara ve kültüre göre değişiklik gösteriyor olsa da bireylerin 
biyolojik yapılarında değişimlerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve ekonomik değişimlerin 
yaşandığı bir dönemdir. Yaşlı bireyler bu değişimlerle baş etme ve uyum göstermeye 
çalışmaktadır  (Bilgili ve Kitiş, 2017).  

Pandemi sürecinde toplumun her kesimi olumsuz etkilenmiştir. Bu süreç yaşlılık dönemindeki 
bireyler için de çeşitli sorunlara yol açmıştır.  Pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasakları ve 
kısıtlamaları ilk olarak 65 yaş ve üzeri kişileri etkilemiş, bu grup, toplumun diğer kesimlerine 
oranla daha izole bir süreç geçirmek zorunda kalmıştır (Dolunay ve Taştan, 2020). Yaşlılık 
insan hayatının önemli dönemlerinden biridir. Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları 
ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Yaşlılığın fizyolojik boyutu, kronolojik yaşla birlikte 
görülen değişimleri ifade ederken; psikolojik boyutu ise algı, öğrenme, psikomotor, problem 
çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağlama kapasitesinin kronolojik yaş 
ilerledikçe değişimini ifade etmektedir. Yaşlılık sosyolojik açıdan ele alındığında ise bir 
toplumda belirli yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği değerlerle 
ilgili bir durum olarak tanımlanabilir (Beğer ve Yavuzer, 2012). Yaşlanma ile birlikte birçok 
organ ve sistemde fonksiyonel değişiklikler ortaya çıkmakta ve kronik hastalık sıklığındaki 
artış görülmektedir. Bu dönem sık karşılaşılan sorunlar demans, depresyon, osteoporoza bağlı 
spontan kemik kırıkları, vertigo, ihmal ve istismar gibi durumlardır. Bu açıdan bakıldığında 
ileri yaş gruplarında iyilik halinin bu sorunlar göz önüne alınarak bir bütün halinde ele alınması 
ve sürdürülmesi gerekmektedir.  Ayrıca bu yaş grubundan psikolojik durum, fiziksel sağlıktan 
ve işlevlerden etkilenmektedir (Beğer ve Yavuzer, 2012; Kutsal ve Aslan, 2020).  Pandemi 
süreçlerinde önemli sorunlardan bir tanesi de kronik hastalıkların yönetimi ile ilgilidir. Yaşlı 
bireylerin kontrollerine gidebilmesi, kullanılan ilaçlara erişimin güçleşmesi gibi durumlar 
hastalık yönetimini zorlaştırabilir.  Bu durum özellikle diyabet, kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı (KOAH), koroner arter hastalığı, böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkları olan yaşlı 
bireyler için daha büyük risk oluşturmaktadır (Kutsal ve Aslan, 2020).  

Pandemi döneminde yaşlı bireyler için uygulanan uygulanan izolasyon tedbirleri esnasında bazı 
bireyler günlük ihtiyaçlarını yalnız başına karşılayamayacağı için insanlardan fiziksel olarak 
uzak duramayabilir. Yine bazı yaşlı bireyler çalışmak zorunda olabilir. Uzun süre evde kalmaya 
bağlı yaşlı bireylerde hareketsizlik ve yalnız kalmaya bağlı olarak olumsuz durumların artacağı, 
nedenle fiziksel, zihinsel, duygusal sorunlara yol açacağı tahmine dilmektedir. (Yasin, 2020). 
İzolasyon sürecinde yaşlılar hareketsiz kalmış ve fiziksel etkinlik sürelerinin düşük olacağı bir 
yaşam biçimine maruz bırakılmışlardır. Bu durum yaşlıların mevcut sağlık durumlarını 
korumada ciddi zorluklar çıkarmış ve yeni sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamıştır. Yaşlı bireylerde egzersiz eksikliğinin ortaya çıkardığı sağlık sorunlarla birlikte 
zihinsel açıdan da bir takım sağlık problemleri gözlenebilir. Bunlara ek olarak yaşlı bireylerin 
motor becerilerindeki kayıplar nedeni ile ciddi sakatlıklar yaşanması mümkün hale 
gelebilecektir (Çelik ve Yenal, 2020). Yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonlarda gerileme/azalma, 
hareketsizlik, dengesizlik, idrar-gaita tutamama, uykusuzluk, tanı ve tedavi girişimlerinden 
kaynaklanan sorunlar gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. COVID-19 pandemisinde 
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yaşlıların yaşadığı bu sağlık sorunları artabilir. Beslenme değişikliklerine ve hareket eksikliğine 
bağlı olarak fiziksel sorunlar, sosyal ilişkilerde azalmaya bağlı duygusal ve bilişsel sorunlar 
görülebilir. Yaşlı bireyler için oldukça önemli olan fiziksel sağlık sorunlarının artışı onlar için 
izolasyonun psikolojik yükünün daha da ağırlaşmasına neden olur (Ekici, 2020) Yaşlı bireylere 
uygulanmış olan sokağa çıkma kısıtlaması yalnız yaşayan yaşlı bireyler için en basit 
ihtiyaçlarını bile başkalarına bağımlı olarak karşılamak zorunda kalmalarına, aile veya 
yakınları ile yaşayan yaşlı bireyler için ise aynı hanede diğer bireylerle kuşaklararası 
etkileşimde değişimlere ve zaman zaman kuşak çatışmalarına neden olabilmektedir (Varışlı ve 
Gültekin 2020). Bunun yanı sıra Aile ya da gerçek canlı sosyal bir çevreden yoksun olan 
insanların, daha önceden belli psikolojik rahatsızlıkları varsa gerçekliği algılama yeteneklerinde 
sorunlar ortaya çıkabilir (Kara, 2021).  

Yaşlı bireyler bu süreçten fiziksel solduğu kadar psikolojik ve sosyal açıdan da olumsuz 
etkilenmektedirler. Yaşlı bireylerin bu süreçte yaşadıkları sorunları anlamaya yönelik çeşitli 
çlaışmalar yapılmışır (Dolunay ve Taştan 2021, Ercan ve Arıcı 2021). Bunlardan bir tanesi 
Dolunay ve Taştan (2021) tarafından yapılmış olan, 65 yaş ve üzerindeki bireylerde COVID-
19’un etkilerini anlamaya yönelik nitel bir çalışmadır. Toplam 21 katılımcı ile yarı 
yapılandırılmış görüşme şeklinde yapılmış olan çalışma sonuçlarına göre; katılımcıların devlet 
yetkililerinin uyarılarını çok önemli kabul etmekte ancak uyarıların genler tarafından aynı 
şekilde önemli bulunmamasından şikâyet etmektedir. Bu nedenle onların duyarsızlığının 
kendilerini olumsuz etkilemelerinden endişe duymaktadırlar. Yine aynı çalışmanın bir başka 
sonucu bu dönemde toprakla uğraşma, evinin bahçesine ya da binanın önünde yeşil bir alana 
çıkma imkanı olan bireyler bu süreci daha kolay atlatabilmektedirler (Dolunay ve Taştan 2021). 
Bir başka çalışma ise Ercan ve Arıcı (2021) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada COVID-19 
pandemi sürecinin yaşlılar üzerindeki biyo-psiko-sosyal etkilerini belirlemek için 17 yaşlı birey 
ile yapılan görüşmeler sonucunda pandeminin etkisinin, bireylerin yaşadığı şehrin özelliklerine, 
sosyal ve ekonomik durumuna, maneviyatına, eğitim seviyesine ve yalnızlık durumlarına göre 
değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.  Yine aynı çalışmada süreçten en fazla sosyo-ekonomik 
düzeyi ve eğitim düzeyi düşük yaşlıların etkilendiği tespit edilmiştir (Ercan ve Arıcı (2021). 

 

Sonuç: 

COVID-19 a bağlı olarak toplumun tüm kesimlerinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Yaşlı 
bireylerin içinde bulundukları yaşam dönemi ile ilgili değişimler ve çeşitli sorunlar yaşamakta 
iken COVID-19 pandemisinin getirmiş olduğu zoruluklarla baş etmekte zorluk çekmeleri 
kaçınılmazdır. Bu dönemde COVID-19 sosyal izolasyon önlemlerinin yaşlı yetişkinlerin 
fiziksel ve mental sağlığı üzerindeki etkilerinin farkına varmak ve çeşitli tedbirler almak 
önemlidir. Mevcut durumda bu bireylerin günde dört saat sokağa çıkma serbestliği 
bulunmaktadır Bunun dışında yaklaşık dört aydır uygulanan hafta sonları genel sokağa çıkma 
yasaklarında hiçbir şekilde dışarı çıkma izinleri bulunmamaktadır. Bu durum hem psikolojik 
hem de fiziksel açıdan bu bireyler için bir dezavantaj haline dönüşmektedir. Diğer günler ayrıca 
değerlendirilmeli ancak tam kapanma günlerinde yaşlı bireylerin hareket etmesini sağlamak 
amacıyla belli saatlerde onlara dışarı çıkma izinleri verilmelidir. Ayrıca günümüzde 
pandeminin ilk günlerinin aksine COVID-19’un bulaşma şekli daha iyi bilinmektedir. 
Toplumdaki herkesin maske ve mesafe kuralına uyması halinde yaşlı bireylerin sokağa 
çıkılmasının riski arttırmadığı, riskin ev içine dışarıdan girip çıkan diğer bireylerle arttığı 
bilinmektedir. Salgının ne kadar süreceğinin bilinmediği göz önüne alındığında ve bu tür 
kısıtlamaların yaşlı bireylerin sağlıklarının bozulmasına yol açacak bir duruma dönüşmemesi 
için gereken önlemler alınmalıdır.  Bu nedenle bilimsel veriler göz önüne alınarak, 65 yaş üstü 
bireyler üzerinde salgının yarattığı olumsuz sosyal, fiziksel ve psikolojik etkilerin azaltılması 
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amacıyla yeni planlamalar yapılması; 65 yaş üstü bireylere kısıtlama getirmek yerine onlara 
bulaştırma riski olan genç nüfus başta olmak üzere toplumun diğer kesimlerinde yaşlı bireylerin 
korunması için farkındalık oluşturulması önem kazanmaktadır.   
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Özet 
 
Acil servisler özellikle ölüm veya sakat kalma riski bulunan, acil bakım ihtiyacı olan her 
hastanın değerlendirilmesi ve stabilizasyonunun sağlanmasının amaçlandığı ve bu nedenle 
gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli personeli bulundurmak zorunda olan sağlık 
birimleridir. Hızlı karar verilmesi ve uygulanması gereken dinamik bir alan olan acil 
servislerde; kalabalık, sıkıntılı ve ağır hastalar, hasta yakınları, alan darlığı gibi pek çok faktör 
iş yükünü ve stres yükünü arttırmaktadır. Acil hemşireliği, profesyonel hemşirelik alanında, 
uzun süreli sakatlık veya ölümden kaçınmak için acil tıbbi müdahale gerektiren hastaların 
bakımına odaklanan bir uzmanlık alanıdır. Acil bakım hemşireleri tanısı konmamış, stabil 
olmayan, tıbbi ve cerrahi sorunları olan, kültürel ve ekonomik durumu birbirinden farklı yaş 
gruplarındaki bireylere gerekli hemşirelik bakımını zaman kaybetmeden uygulayan 
hemşirelik profesyonelleridir. Acil bakımda yürütülen hemşirelik bakımı diğer birimlerdekine 
benzerlik göstermekle beraber henüz tanısı konmamış ve durumu kritik olan hastalara, 
karmaşık bir ortamda sınırlı bir zamanda bakım verme yükümlülüğü açısından farklı 
özellikler taşımaktadır. Acil servisler çok sayıda hastaya hizmet vermesi, hastaların tıbbi 
bakım alanları arasındaki naklini sağlaması yönüyle hastanelerin en yoğun ve bu yoğunluğun 
yanı sıra farklı türden stresör barındıran birimleridir. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 
kısa sürede tüm Dünya’da bir pandemiye neden olan Sars COV-2 virüsüne bağlı COVID-19 
hastalığı tüm Dünya’da ve Ülkemizde hastanelerin yükünü arttırmıştır. Yapılan çalışmalar 
pandemi öncesi dönemde birçok acil servisin olumsuz çalışma koşullarına sahip olduğu 
göstermektedir. Pandemi döneminde ise acil servis çalışanları önceden var olan sorunlara ek 
olarak, hasta yükünün çok artması, başlangıçta hastalığın bulaş yollarının yeterince bilinmiyor 
oluşuna bağlı uygulama ile ilgili sorunlar, hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması, hasta 
sayısındaki artış nedeniyle fiziki koşulların ve personel sayısının yetersiz kalması, çalışanların 
hastalığı ailelerine bulaştırma endişesi ile evlerinden uzakta yaşaması gibi birçok sorun ile 
mücadele etmek durumundadır. Bu dönemde ön cephede savaşmakta olan birçok sağlık 
profesyoneli COVID-19’a yakalanarak hayatını kaybetmiştir. Bu hastalıkla mücadele eden 
tüm sağlık profesyonelleri gibi acil servis hemşireleri de fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda bu 
süreçten olumsuz etkilenmiştir. Pandemi döneminde acil hemşirelerinin yaşadığı sorunlara 
ilişkin az sayıda çalışma bulunmaktadır. COVID-19 Pandemisinde acil servis hemşirelerinin 
de yaşadığı sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik girişimlerin planlanması önem 
kazanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Acil Hemşireliği, Acil Bakım, Acil Hemşireleri, Acil Servis  
 
Abstract 
 
Emergency services are health care units that aim to evaluate and stabilize every patient in 
need of emergency care, especially at risk of death or disability, and there fore have to have 
qualified personel with the necessary knowledge and skills. In emergency services, which is a 
dynamic area that needs to be made and implemented quickly many factors such as crowded, 

204



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

distressed and serious patients, relatives of patients, and lack of space in crease the workload 
and stres burden. Emergency nursing is a specialty in Professional nursing that focuses on the 
care of patients who require urgent medical attention to avoid long-term disability or death. 
Emergency care nurses are nursing professionals who are undiagnosed, unstable, have 
medical and surgical problems, and provide the necessary nursing care without delay to 
individuals of different age groups with different cultural and economic conditions. Although 
nursing care in emergency care is similar to other units, it has different characteristics in terms 
of the obligation to provide care to patients who have not been diagnosed yet and who are in 
critical condition in a complex environment in a limited time. Emergency departments are the 
most intense units of hospitals, with different types of stressors as well as providing services 
to a large number of patients and providing the transfer of patients between medical care 
areas. COVID-19 disease caused by the Sars COV-2 virus, which emerged in Wuhan, 
Chinaandcaused a pandemic in theworld in a short time, increased the burden of hospitals all 
over the world and in our country. Studies show that many emergency services have 
unfavorable working conditions in the pre-pandemic period. During the pandemic period, in 
addition to the pre-existing problems, the emergency room staff increased the patientload, 
problems related to practice due to the insufficient knowledge of the transmission routes of 
the disease at the beginning, the risk of transmission of th edisease, the inadequacy of the 
physical conditions and the number of personel due to the increase in the number of patients, 
He has to struggle with many problems such as living away from home with the worry of 
transmitting the disease to their families. During this period, many health care professionals 
who were fighting on the frontline lost their lives by being caughtby COVID-19. Like all 
health professionals struggling with this disease,  emergency room nurses have been 
negatively affected by this process in physical, mental and social terms. There are few studies 
on the problems experienced by emergency nurses during the pandemic period. In the 
COVID-19 Pandemic, it is important to identify the problems faced by emergency services 
nurses and to plan initiatives to solve them. 
 
Keywords: COVID-19, Emergency Nursing, Emergency Care, Emergency Nurses, 
Emergency Service 
 
GİRİŞ 
İlk kez Çin’in Wuhan kentinde görülen Sars COV-2 virüsü ve buna bağlı ortaya çıkan 
COVID-19 hastalığı DSÖ tarafından pandemi olarak değerlendirilmiştir (WHO, 2021). 
Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür (Sağlık Bakanlığı, 2020).  
COVID-19 pandemisi birçok alanda sorunlara neden olmuştur ve bu alanların en başında 
sağlık sektörü gelmektedir. COVID-19 pandemisi ile ülkelerin sağlık sistemleri zorlanmış, 
bulaş arttıkça sağlık ve hastane kaynaklarına da ihtiyaç artmıştır.  Pandemi döneminde en ön 
cephede savaşan meslek gruplarından bir tanesi de hemşirelerdir  (Çevirme ve Kurt, 2020; 
Ateş ve Okur 2020).  İlk vakanın görüldüğü bu dönemde acil servislerde COVID-19 hastaları 
için ayrı bir triyaj sisteminin ve fiziki alanının oluşturulması, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
korunma yöntemleri ile ilgili yererli bilginin verilmemesi, hastane yönetimlerinin maske, 
önlük, siperlik, koruyucu tulum gibi malzemelerle ilgili yetersizlikleri bu süreçte kaygı ve 
karmaşaya neden olmuştur (Konakçı 2020). 
Acil servisler özellikle ölüm veya sakat kalma riski bulunan, acil bakım ihtiyacı olan her 
hastanın değerlendirilmesi ve stabilizasyonunun sağlanmasının amaçlandığı ve bu nedenle 
gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli personeli bulundurmak zorunda olan sağlık 
birimleridir (Isır ve ark, 2006). Acil servislerde hedef, en kısa sürede hızlı ve kaliteli sağlık 
hizmeti sunmaktır. Bu nedenle acil servislerde verilen hizmetlerin iyi organize edilmesi, 
sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve iyi şartlarda verilmesi gerekir (Söyük ve Kurtuluş, 2017). 
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Acil hemşireliği, profesyonel hemşirelik alanında, uzun süreli sakatlık veya ölümden 
kaçınmak için acil tıbbi müdahale gerektiren hastaların bakımına odaklanan bir uzmanlık 
alanıdır. Acil bakım hemşireleri tanısı konmamış, stabil olmayan, tıbbi ve cerrahi sorunları 
olan, kültürel ve ekonomik durumu birbirinden farklı yaş gruplarındaki bireylere gerekli 
hemşirelik bakımını zaman kaybetmeden uygulayan hemşirelik profesyonelleridir. Acil 
bakımda yürütülen hemşirelik bakımı diğer birimlerdekine benzerlik göstermekle beraber 
henüz tanısı konmamış ve durumu kritik olan hastalara, karmaşık bir ortamda sınırlı bir 
zamanda bakım verme yükümlülüğü açısından farklı özellikler taşımaktadır (Söyük ve 
Kurtuluş, 2017; Çelik 2020).  
Acil servisler çok sayıda hastaya 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren, hastaların tıbbi bakım 
alanları arasındaki naklini sağlaması yönüyle hastanelerin en yoğun ve bu yoğunluğun yanı 
sıra farklı türden stresör barındıran birimleridir (Özdaş ve Kızılkaya, 2021). Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Dünya’da bir pandemiye neden olan Sars COV-2 
virüsüne bağlı COVID-19 hastalığı tüm Dünya’da ve Ülkemizde hastanelerin yükünü 
arttırmıştır. Yapılan çalışmalar pandemi öncesi dönemde birçok acil servisin olumsuz çalışma 
koşullarına sahip olduğu göstermektedir (Pak ve ark, 2017; Özdaş ve Kızılkaya, 2021).  
Pandemi döneminde acil servis çalışanları önceden var olan sorunlara ek olarak, hasta 
yükünün çok artması, hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması, hasta sayısındaki artış 
nedeniyle fiziki koşulların ve personel sayısının yetersiz kalması, çalışanların hastalığı 
ailelerine bulaştırma endişesi ile evlerinden uzakta yaşaması gibi birçok sorun ile mücadele 
etmek durumundadır. Acil hemşireleri diğer acil profesyonelleri gibi ve ön saflarda yer alarak 
hastalarına hizmet etmeye çalışırken, bu küresel krizden kaynaklanan davranışsal ve zihinsel 
sağlık sorunlarına karşı savunmasız hale gelmişlerdir (Wong et al. 2020). COVID-19 
pandemisinde ön safhalarda yer alan sağlık personelinde çeşitli sorunların görüldüğü bunların 
başında uyku problemlerinin geldiği belirtilmiştir (Ballessio et al. 2020).  Nie et al (2020) 
tarafından yapılan bir çalışmada ise COVID-19 pandemisinde ön safhalarda çalışan 
hemşirelerin psikolojik yönden etkilendikleri belirlenmiştir (Nie et al, 2020). Karasu ve ark 
(2020) tarafından yapılan bir çalışmada ise sağlık çalışanlarının kaygı düzeylerinin “orta” ve 
“yüksek” düzeyde olduğu belirtilmektedir (Karasu ve ark. 2021). Ettore et al (2020) 
tarafından yapılan bir sistematik incelemede COVID-19 pandemisinde sağlık 
profesyonellerinin post travmatik stres semptomlarından korunmak amacıyla daha fazla 
desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur (Ettore et al 2020). Orru ve ark (2020) 
COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında ikincil travmatik stres ve tükenmişlik gelişme 
riskinin yüksek olduğunu belirlemiştir. Karaman ve Yastıbaş (2021) ise Türkiye’de bir 
üniversite hastanesinde sağlık çalışanları ile yaptıkları bir araştırmada katılımcıların 
%13.7’sinin depresyon, %26.7’sinin yaygın anksiyete, %26.4’ünün travma sonrası stres 
bozukluğu belirtileri gösterdiğini bildirmiştir. Gonzales- Gil at al( 2021) tarafından yapılmış 
olan bir çalışmada hemşirelerin COVID-19 sürecinde enfekte olma korkusu, artan iş yükü, 
duygusal tükenme gibi sorunlar yaşadıklarını ortaya koymuştur.  
SONUÇ:  
Bu dönemde ön cephede savaşmakta olan birçok sağlık profesyoneli COVID-19’a 
yakalanarak hayatını kaybetmiştir. Acil servislerin doğası gereği çalışma ortamlarının zorlu 
olduğu göz önüne alındığında bu hastalıkla mücadele eden tüm sağlık profesyonelleri gibi acil 
servis hemşireleri de fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. 
COVID-19 pandemisinde acil servis hemşirelerinin de yaşadığı sorunların belirlenmesi ve 
çözümüne yönelik girişimlerin planlanması önem kazanmaktadır.  
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Abstract 
 
With the evolution of technology, political parties have adapted to the times and have begun to use 
digital tools more and more in communicating with voters and promoting political programs. Thus, 
social networks have become indispensable communication channels in the arsenal of any political 
party, the number of those who appreciate their activity through the famous "like" or posting 
comments, becoming barometers of popularity and, in some cases, even a means of validating 
political decisions. 
The emergence of social networks and electronic communication tools has led to a radical change 
in the way how people interact, becoming the new "agora" of the current era. 
Having starting point the results of the parliamentary elections held in Romania in 2020, this study 
presents how political parties have adapted to the new paradigm represented by the so-called virtual 
reality and analyzes the evolution of the Romanian political scene in the digital era, an evolution 
closely related to society evolution as a whole. 
The aim of this study is to identify the mechanisms that determine the success of political parties 
in elections. For this purpose, statistical analysis of data on election campaign financing and 
monitoring the dynamics of party activity in the online environment were used. 
 
Keywords: digitalization, social networks, communication, political parties, elections 
 
 
INTRODUCTION 
 

The study of political parties and the electoral system in Romania has been the subject of 
numerous specialized papers, especially after the 1989 revolution, have addressed these issues in 
detail. In this context, characterized by a continuous change of the "rules of the game" by those 
who temporarily hold the political power, any scientific approach is welcomed because society 
needs objective analysis of the political scene. 

With the evolution of technology, political parties have adapted to the times and have begun 
to use digital tools more and more in communicating with voters and promoting political programs. 
Thus, social networks have become indispensable tools in the arsenal of any political party, the 
number of those who appreciate their activity through the famous "like" or posting comments have 
become barometers of popularity and, in some cases, even a means of validating political decisions. 

And the manner of how the electoral process is organized has been adapted to the 
technological age. Today, the monitoring of electoral processes is done in real time, which has led 
to a greater correctness of electoral processes. These tools almost eliminated the possibility of 
multiple voting and shortened the counting times of votes. The electronic storage of the minutes 
and the verification of the notifications of possible electoral frauds is easier. The evolution will 
probably continue, and soon electronic voting will be implemented in Romania as well. 
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Another important element that must be taken into account in terms of the evolution of 
Romanian political parties and the electoral system is the membership to the European Union. This 
has the direct effect for political parties to adopt a set of rules common for the EU community bloc. 

This paper aim is to analyze the mechanisms that determine the success of political parties 
in elections and how online environment influences the dynamics of political parties in Romania. 

 
Political Parties In The Digital Era 
 
As Francis Fukuyama 1 points out, the evolution of technology has led to a decline in the 

power of politicians, because information, the main source of their power, has become accessible 
to all, which has led and to a change in the way they interact with voters. 

Facile access to the information has brought with it problems related to its veracity. The 
Facebook-Cambridge Analytica2 scandal, which used the personal data of users in Donald Trump's 
election campaigns and the Brexit referendum, is very well known. In this case we can speak of an 
action meant to influence the results of the elections using complex algorithms based on the 
preferences of the people and using artificial intelligence. 

In this context, appeared the term digital party, which uses tools based on technology and 
the Internet to create and build another type of relationship with the electorate. It is an 
organizational reaction to the general public's tendency to use social networks and the Internet. 
Thus, through the presence in the online environment, a series of activities, which are mainly 
related to communication with members and public opinion are transferred to the virtual 
environment. 

According to Palmer and Perkins, technology can be used in 2 ways, firstly to support the 
democratic processes and secondly as a tool to strengthen totalitarian power. According to the 
“Ecological model of technological development and democratization” 3 we notice in the matrix 
how, depending on the type of political regime, the Internet can be either an instrument for 
empowerment of the masses or to control them, in the case of totalitarian states. 

 

 
1 Francis Fukuyama (2014). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of 
Democracy. Hardcover; 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal 
3 Neal A. Palmer & Douglas D. Perkins (2012). Technological Democratization: The Potential Role of ICT in Social and 
Political Transformation in China and Beyond. PGDT. 
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 The analysis of the 4 areas of technology efficiency, respectively: access to knowledge, 
connectivity to Government, Access to People & NGOs and work & transformation of traditional 
roles in correlation with the environment in which they manifest highlights how technology can be 
used as a means to repress the masses or to empower them. 

 From this perspective, the analysis of how states governments try to limit access to the 
information under various pretexts puts us in the position of wondering whether this attempt of 
control has more anti-democratic purposes rather than those enunciated by them. 

Another important aspect of the limits of social networks in terms of correct information of 
their users is the so-called social bubble, a tool through which they allow us to create a micro-
network within which we receive only the information we want to have and we interact only with 
the people we select. Thus, the user of the social network can easily fall into the trap of 
misinformation. This characteristic of social networks is fully exploited by political parties which, 
knowing that most of those who follow their activity on social networks appreciate their activity, 
direct their messages to them in order to keep their trust.  

The power of the Internet in ensuring the electoral success of an candidate is highlighted 
by the fact that in 2008, Barack Obama managed to create connections with voters through social 
networks, which led him to the growth in popularity and fundraising over 600 million dollars from 
over 3 million people. His election success was a milestone for political parties that began to use 
the Internet in all election campaigns. He managed to change the look of politics by using new 
technologies that have become methods of influencing voters4. 

With Romania's integration into the European Union, the political parties had to participate 
in a new type of elections, those for the European Parliament, which, in addition to the pecuniary 
benefits brought to their members, brought with it new responsibilities. By joining the European 
Parliament, political parties have become members of new structures, namely European political 
parties. 

In many cases, membership of these structures was also an element of control over the 
democratic nature of the functioning of the component parties. In this sense, there are many 
positions taken by the leaders of the European parties in case of slippages from democracy of the 
component parties. A conclusive example in this regard is the freezing of PES relations with PSD 
in 2019 until the clarification of the party's commitment to the rule of law.5 

 

Key Factors Of Romanian Political Parties Success In Parliamentary Elections 

The last election campaign proved that political parties have adopted modern promotional 
tools, so the online battle of political parties in Romania cost 41.6 million lei6. According to the 
quoted source, the politicians preferred for advertising the social network Facebook on which 
167,265 electoral advertisements were broadcasted, for which they paid 34,877,027 lei and in 
second place was the giant Google which collected 6,774,675 lei for promoting electoral spots in 
video, photo and text on Google and You Tube. 

 
4 Dr.Nicolas A. CHRISTAKIS, Dr. James H. FoWLER. Connected (2008) – Puterea surprinzătoare a rețelelor sociale; 
Curtea Veche Publishing. 
5 https://www.euractiv.ro/politic‐intern/pes‐a‐inghetat‐relatiile‐cu‐psd‐14180 
6 https://presshub.ro/cat‐au‐cheltuit‐partidele‐din‐banii‐nostri‐pentru‐a‐si‐promova‐candidatii‐in‐online‐172727/ 
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A conclusive example of the impact of the internet and its connection with the social-
political reality is the rise since the last parliamentary elections of the party Alliance for the Union 
of Romanians - AUR. Thus, from the monitoring of its activity on the social network Facebook, 
we can observe the impact of the events in the number of followers on this social network. The 
first event highlighted is his victory in the elections, which was translated into an increase in the 
number of followers by 4988 people and the number of likes by 4349 in the first 2 days after 
entering Parliament. The growth continued until another event in the life of the party, namely the 
exclusion of Diana Șoșoacă from the political party that caused a loss of 307 followers and 280 
appreciations in the first days. 

 

 

The monitoring of the parties with chances to obtain mandates in the Romanian Parliament 
reveals that those who managed to exceed the electoral threshold also enjoyed an increase in the 
number of followers in the first days after winning the elections, while the losers either had a 
smaller increase or even a decrease in the case of Pro Romania party, a trend that was maintained 
in the next period. 
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The transition from classic way of interaction with electorate to the virtual one, in the 

context in which in 2020 the digitization of society as a whole was accelerated can be seen in the 

channels used to fulfill one of the most important party functions, namely "forming public opinion". 

In this regard, analyzing the dates reported by political parties to the Department of Control of 

Financing of Political Parties and Electoral Campaigns we can see that the Internet was one of the 

main communication channels preferred by the political parties that obtained the best scores in 

parliamentary elections. Political parties used 42% of the money allocated to the election campaign 

for online advertising. 

 

Analyzing the data presented above, we can conclude that the Internet and social networks 
in particular are beginning to play an increasingly important role in forming public opinion and in-
depth knowledge of the mechanisms by which voters shape their political opinion is very important 
for all stakeholders in order to ensure the proper functioning of democratic mechanisms. 
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CONCLUSIONS 

The political system and implicitly the political parties in Romania, although they have 
undergone profound transformations in the last 30 years since the 1989 revolution, are still 
evolving, the parties have not yet been fully institutionalized, and the global context determined by 
membership in transnational organizations determines continuous transformations of the political 
scene. 

In the digital era, in which, as the saying goes, "who is not on Facebook doesn’t exist", the 
success of a political parties in elections is directly influenced by its activity in the virtual 
environment.  

In the current context, caused by the pandemic generated by the SARS COV 2 virus, 
electronic tools of promotion tend to surpass in importance the classic ones and the events of the 
last year, characterized by an acceleration of the digitization process of society, forced political 
parties to adapt to the new reality.  

With the evolution of the media, characterized by the digitization of the main media, 
misinformation has reached a very high level and, therefore, there is a need to improve regulations 
in this area and an adequate education of Internet users.  

According to current trends, political parties from Romania tend to move more activities to 
the virtual space and the study of this transformation is very important for formulate 
recommendations on the need for regulation and correct information of the public, so that the 
democratic process to not be altered.  

With the evolution of society in the sense of transferring many processes to online space 
and study methods, must be adapted to the new realities because the Internet and social networks 
in particular are becoming increasingly important in terms of achieving the function of forming 
public opinion specific to political parties and a thorough knowledge of the mechanisms by which 
voters form their political opinion is very important for all stakeholders in order to ensure the proper 
functioning of democratic mechanisms. 
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Abstract  

This report acquaints with innovative painting techniques, with the stages and changes it 
undergoes during its practical implementation. The object of consideration is the painting 
process itself - from the preparation of the base to the completion of the work. Specific 
pictorial techniques are traced and distinguished; specific materials used are characterized. 
The name of the technique is interpreted as a carrier of the meaning and authenticity of the 
concepts contained in it. Artistic-aesthetic, philosophical and interactive aspects related to the 
subject are explained. 

Keywords: painting, canvas, textile, technique, technique, selective, primer, frame, painting, 
concept, image, transcription, chromatic, images, figures 

 

INTRODUCTION 

In order to reach this concept of paintings, which will be discussed in more detail, 
experiments and modifications have been made for more than 15 years. During this period, 
work was actively done on the mentioned method and it was backed by various practical 
searches, subordinated to this technique. Over time, some tools and materials have changed, 
techniques for applying and processing the layers in the ground, shaping the silhouettes and 
textiles have been improved. The current technique of execution has a personal author's idea 
and concept, realized and gained this kind quite logically and chronologically from 
experience. The original image is a classic type of painting, consisting of a subframe, canvas, 
ground, painting layer. 

In a verbal sense, the names of the technique in different periods also change: "chromatic 
transcription of images on weave", "selective painting on dyed canvas", "selective painting 
on textiles". (These names of technic will be explained below.) 

In fact, it is a combination of colorfully processed canvas and oil or acrylic painting. 

 

REASONS FOR THE ESTABLISHMENT AND PRACTICAL STEPS 

The initial approach, the first steps in this new depiction, are a consequence of the conscious 
search for change and moving away from the conventional. The result is a product different 
from the generally accepted ones and "going beyond the frames" – first symbolically, and 
then really. Nowadays, some artists create art on shaped canvases. A shape canvas is any 
painting that lacks a rectangular frame in the drawing, as well as extremely irregular shapes. 
(Stone, 2009). This direction cannot be called accidental, but it can be defined as an intuitive 
and emotional aesthetic process. It is born subconsciously, gradually grows into a conscious 
one and subsequently purposefully develops and improves. 
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1. The first practical change that was made during the creation of the painting was to leave 
the primed surface clean – without painting intervention. It was a kind of comparison 
between the colored painted object and the "virgin" white canvas. (Figure 1. a) 

2. The second step was to use simple adhesive paper tape in the drawing process. It was used 
to insulate parts of the canvas surface so that no paint could fall there; to distinguish the 
picturesque layers. (Figure 1. b) It is this pictorial step that determines the "separation" of 
painting (in the most general sense) and was later fixed with the word in the name of the 
technique selective. 

3. Subsequently, this selectivity was applied not in the actual painting, but at an earlier stage - 
in the priming of the base, in this case canvas. The result was a "textile frame" with straight 
lines, like a passe-partout, framing the painting. (Figure 1. c) 

 

Figure 1. a. Background – without painting on the ground base., b. Distinguish the pictorial 
layers., c. "Frame" from the canvas – without applied primer. 

4. The next transformation in the evolution of technology was the "melting" of straight lines – 
they were replaced by traces of torn paper with jagged and broken edges. (Figure 2. a) 

5. Gradually, these "random" outlines move into specific boundaries – of different shapes and 
objects, which are images of the picture motif – for example: bodies, birds, animals, objects, 
etc. (Figure 2. b) 

6. In a natural way breaking and ignoring the inner frames leads to the removal and release of 
the paintings from the real material wooden frames – the subframes. (Figure 2. c) 

 

Figure 2. a. Irregular shape of the grounded surface., b. Priming and painting in the form of 
objects., c. Picture without frames, exposed freely hanging in space (applies to larger 
formats). 
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CREATION OF THE PAINTING – WORKING PROCESS 

The chevalet (portable) works (smaller sizes – for example up to 100 cm) are stretched on 
subframes in the conventional way. Thus, they remain complete. It also uses the so-called 
selective priming – priming of parts of the surface of the canvas, depending on the objects 
and composition. (Figure 3) 

 

Figure 3. Stages of work (chevalet paintings). 

Apply 4-5 coats in succession with complete intermediate drying. (2-3 adhesive layers to fill 
the pores of the textile and 2 more real layers of thick primer for oil / acrylic paints). The 
dominant part of the canvases in the finished form are without frames, this is especially true 
for larger sizes (of the order of 150 x 250 cm and the like). While applying the layers of 
ground base, the fabrics are also stretched into subframes. Only when the ground is ready and 
completely dry, the subframes are removed and can be painted on the canvas. (Figure 4) 

 

Figure 4. Stages of work (larger works of art). 

Ultimately, the large formats are free textile matters hanging in space, which according to 
their imagery are covered with pictorial cuts and details placed on the textile surface. Their 
fanciful exposure allows for different perceptions, viewing from an unusual position or angle. 

 

PICTORIAL TECHNIQUES 

In painting on the primed surface are applied several pictorial techniques. 

1. The first is largely linear (contour) (Figure 5. b), which aims to separate the object. The 
contour in places is blurred or rubbed with gradients and gives specific outlines and 
monolithicity of the image. This is closely related to the author's personal affinity for line and 
linear drawing, which is a preferred genre by the artist. Here is the place to mention that each 
of the picturesque compositions is preceded by an exact drawing in a small format – a sketch. 
It is the prototype of a composition that is used and developed as a subject in the picture. 
(Figure 5. a) 
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Figure 5. a. Drawing – sketch, b. Canvas (linear technique). 

2. The second is the full-color painting, which in this type of paintings has different outlines; 
not on the entire surface of the canvas, as is generally accepted. (Figure 6. a, b) 

 

Figure 6. a., b. Details of paintings (technique with full color painting). 

3. The third technique is partial painting, often with a diluted substance of the paint, with a 
watercolor effect. (Figure 7. a, b) 

 

Figure 7. a., b. Details of paintings (watercolor effect with oil paints). 

There are other mixed techniques – as a natural combination of those already listed. 

 

FOR THE TEXTILE BASE 

The canvas is the most used basis for painting. Once stretched and primed, it becomes tight, 
having a unique ability to absorb the colored layers. (Jennings, C 2005). The thicker  matter 
of the canvas has higher quality. (Gare, 2008). Here it can be added that its density is also of 
great importance. Mostly natural fabrics (cotton, linen, etc.) are used for the works. Some of 
them, depending on the knitting, are embossed and this beautiful relief remains as an texture 
in the painting layer. (Figure 8. a) In places in the fabrics are woven threads with satin effect, 
which interestingly reflect and refract light. (Figure 8. b) Fabrics made of synthetic fabrics, 
such as rayon and polyester, are extremely strong and durable, both pliable and stable. 
(Jennings, 2005). The treated fabrics are the equivalent of the popular textile accessories from 
everyday life, connected with typical everyday and intimate activities from reality. Through 
them the picture acquires a different meaning. It becomes something that is needed, that is 
utilitarian and usable. In this way, it is closer to the human essence, not just a color image for 
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a wall. Various techniques have been used for textile processing, such as: bleaching, painting 
on textile matter, dyeing, printing, batik, embroidery and mixed media. 

 

Figure 8. Picturesque details, effects from the cloth., a. Relief, texture., b. Texture and satin 
effect. 

 

ABOUT THE NAME OF THE TECHNIQUE 

For convenience, we will again indicate the different author's names of the technique: 1) 
"chromatic transcription of images on weave"; 2) "selective painting on dyed canvas"; 3) 
"selective painting on textiles". 

Selectivity has already been mentioned above – it refers to the separation, the distinction of 
the textile surface from that which is painted. 

The meaning of transcription as a concept is a kind of transference (about first name of the 
technique). Transcription, as a term, is used when a word has to be pronounced in another 
language and read in a certain way. In music, it is used to adapt a work to another, different 
instrument. In genetics, this is the process of transmitting genetic information. In our case, the 
meaning of the transcription is transfer, incorporation, connection of the picturesque abstract 
image with a new environment, processed by means of chromatic (color) textile techniques. 
Subsequently, the term transcription is dropped from the name as insufficiently precise. 
Sometimes the viewer is misled that the picturesque images are separate from the weave, 
additionally applied or "imported", which is not true in this case. It is often thought to be a 
type of print glued or laminated on the canvas. In fact, such an illusion is actually observed 
and it is caused by the encounter of differently treated surfaces in the textile, which leads to a 
three-dimensional effect. In practice, this is the same surface with primed and unprimed 
sections on it. 

The difference between 2) and 3) arises only from the type and additional processing of the 
textile base. As a final simplified and generalizing name (at this artistic stage) was chosen 
"selective painting on textiles". The experiments continue. 

 

CONCLUSION 

The result of the whole described creative process is a kind of fusion of the material with the 
ideal. The material is represented by the dyed weaves – an expression of the material, the 
practical and the utilitarian. The ideal is expressed through the painted image, as an 
interpretation of the inner – the sensory invisible and the spiritual. 

The figures and images in the paintings, made by the described technique, are alive in their 
own way. They are inconsistent in silhouette and proportions, they can even move - in a 
random breeze, for example. This effect is sought after and definitely enhances the impact of 
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the works. This simplicity can be defined as abstract and interactive. It symbolizes 
philosophical categories such as freedom and infinity. This is emphasized by the depiction of 
birds, flying figures, naked bodies, soaring flowers, drops, insects and others in the picture 
field. It can be said that the interpretation of the images is a kind of dissection of flight as a 
phenomenon with physical and metaphysical sense. 

 

Note: All paintings used in the report as illustrations belong to the author and are 
photographed by him. 
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Abstract 
  
This study assesses the impact of erosion on the Ijebu-Ode community with the view to proffering 
possible local and engineering solutions towards minimizing its impact on the livelihood of the 
people and advance the achievement of the sustainable development goal SDG 11.The erosion 
prone areas and adjoining properties were identified purposively using Google Earth for the study. 
A set of 250 questionnaires were administered using systematic sampling on the respondents within 
500-meter radius of each identified erosion site to compute the Resident Satisfaction Index (RSI). In 
addition, field observations, measurements and Global Positioning System (GPS) were used for 
identification and characterization of erosion sites. Results on the RSI’s impact of erosion on 
livelihood activities, revealed that environmental degradation had the highest index of 3.2 which 
implies that erosion had a high significant impact on environmental degradation in the study area. 
This was followed by risk on life and property with RSI of 3.02, disruption of livelihood with RSI 
of 2.41 and loss of revenue with RSI of 1.98. This implies that the severity of the impact of erosion 
on livelihood activities was most severe on loss of revenue which is actually the basis that supports 
human existence and therefore the most threatened. The planning implication is that the impact of 
erosion on livelihood below average needs most urgent attention to improve on the quality of 
livelihood. Similarly, field observations and measurements identified type A gullies which were V-
shaped and type B gullies which were U-shaped. The study concludes that erosion is a serious threat 
to livelihood, lives and property which is exacerbated by poor drainage, lack of maintenance and 
community participation. The study therefore, recommends further, the active participation of the 
community for a better and sustained urban drainage management system and advancement in 
achieving the SDGs.  
Keywords: Erosion, livelihood, environmental degradation, SDGs, characterization and RSI 
 
Introduction 
 
Erosion is one of the surface processes that sculpture the earth’s landscape and constitutes one of 
the global environmental problems (Wang et al., 2018; Ibitoye et al., 2008). It is perhaps the most 
serious noticeable mechanism of land degradation in the tropics. It has been observed that nearly 
one-third of China’s land surfers from soil erosion (Rao et al., 2015). 
Urbanization has emerged as an inevitable trend in human development Wang, et al., (2018) which 
put more pressure on land resources especially cultivation and residential development to meet 
human food requirement and housing (Balasubramanian, 2017). Cultivation with the use heavy 
farming machinery could lead to the compaction of the soil generating more surface runoff which 
easily washes away the top soil since infiltration has been impeded. It has been estimated that about 
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2 billion ha of land on the earth surface is subjected to human-induced soil degradation of which 
1100 Mha is attributed to water erosion while 550 Mha is attributed to wind erosion 
(Balasubramanian, 2017).  
Absence of good drainage systems can cause erosion problems. This has been experienced in many 
areas of Nigeria, where roads have been washed away and gullies created as a result of flooding. 
There are five principle types of erosion in Nigeria namely, sheet erosion, rill erosion, gully erosion, 
coastal erosion and wind erosion (NEST,1991). 
The problematic menace of gully erosion has been well identified at different levels and scales in 
Southwestern Nigeria (Jeje, 1988 and 2005; Lal, 1981; Ofomata, 1988). Poor drainage systems in 
Ijebu-Ode have caused tremendous environmental challenges. These challenges are basically 
associated with poor maintenance of drainage system and flood which eventually leads to 
environmental hazards. Flooding which causes damages to houses especially those on the flood 
plains and serious threats to livelihood and rendered most highways practically impassable for  
Some of the consequences of soil erosion have been identified to include; severe impact on the 
economy leading to great financial losses (Chen, 2012), harm to food (Deng, etal., 2006), 
environment degradation and human health, both in local and downwind areas (Wang et al., 2018). 
Igbozurike (1990) highlighted some impact of erosion, to include; 

- Siltation of inland and coastal waterways thereby impeding transportation, endangering or 
dislocating sources of water supply and leading to the eutrophication of water bodies, 
fouling up off aquacultural and related production system, reducing in life span of 
hydroelectricity and other reservoirs, etc; 

- Truncation of harbour works, expressway, feeder roads, and other transport installations; 
- Damage to, and sometimes total loss of, residential buildings, schools, water pipe lines, 

electricity installations, industrial ground, destruction of forest and wildlife habitats, 
recreational spots and visual amenities, etc,; 

- Enforced and expensive population resettlement, as well as the realignment, relocation, or 
reconstruction of structures; 

- Death of human beings and livestock through falls into erosion channels.  
- Flooding: The immediate effects of flooding include loss of human life, damage to property, 

destruction of crops and other plants, loss of livestock. 
It was at the backdrop of all these that this was conceived to assess the impact of erosion on the 
Ijebu-Ode community with the view to proffering possible local and engineering solutions towards 
minimizing its impact on the livelihood of the people and advance the sustainable development of 
SDG goal 11. 
 
Sustainable Development Goals (SDGs): Goal 11 related to Sustainable Cities and 
Communities 
SDG 11 is one of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) which has 10 targets to be 
achieved, and is measureable by 15 indicators. The targets that are very relevant to erosion studies 
are 5 in number and include;  

- target 1 advocates access for all to adequate, safe and affordable housing with basic services 
and slums upgrade by 2030,  

- target 3 talks of enhanced inclusive and sustainable urbanization and capacity for 
participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all 
countries by 2030.  

- target 5 is even more encompassing as it requires us to reduce adverse effects of natural 
disasters and thereby reduce significantly the number of deaths of people affected and 
substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product 
caused by diseases including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and 
vulnerable.  
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- target 6 advocates for the reduction in adverse per capita environmental impact of cities with 
special attention to air quality and municipal and other related waste management practices 
which will go a long way to create better living environment.  

- target 8 requires the implementation of Policies for Inclusion, Resource Efficiency and 
disaster Risk reduction. 

- Furthermore, target 8 seeks to adopt and implement and integrated environmental 
management policies that will ensure efficient resources use, mitigation and adaptation to 
climate change, resilience to disasters and disaster risk reduction holistically in line with the 
Sendai Framework for disaster Risk Reduction and Management at all levels between 2015-
2030. 

Study Area 
 
Ijebu-Ode is located on latitude 6o47’0”15”and 6o49’15”N and longitude 3o15’0” and 3o55’18”E 
(Fig 1). It is one of the 20 Local Government Areas (LGA) that make up Ogun State bounded in the 
North by Ijebu North, in the East by Ijebu East, in the West by Odogbolu LGA and in the South by 
Epe Local Government Council of Lagos State. Ijebu-Ode region covers an area of about 192km2 

and the second largest urban center in Ogun State in terms of population and infrastructural 
facilities, being next only to Abeokuta the state capital. Its administrative headquarters and 
commercial center predated the colonial period. Ijebu-Ode is a medium sized city with a population 
of over 223,653 as at 2006 census, which increases to 345,000 in 2020. Topographically, Ijebu-Ode 
presents a generally gentle undulating plain which rises from about 20 meters above sea level. The 
topography is underlain by recent alluvial deposits. The town, being of very low latitudes is liable to 
flood during the rainy season. This often results from over flow from drainage channels and 
blockages of drainage gutters by domestic garbage coupled with ill-maintenance of the drainages.  
The study area experiences humid tropical climate which is characterized by alternate wet and dry 
season, seasons like the rest of Nigeria. Ijebu-Ode region on annual basis is under the influence of 
hot-wet tropical maritime air mass during the rainy season (April-October) and hot-dry tropical 
continental air mass during the dry season (November-March) the following year. Rainfall is 
generally heavy with peaks occurring in July and September (double maxima) coupled with high 
temperature, high evapo-transpiration and high relative humidity. The mean annual rainfall is 
between 1,575 mm and 2,340 mm (Smyth and Montgomery, 1962).  
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Figure 1: Map of Ijebu-Ode the Study Site 

Method of Data Collection 

A reconnaissance survey was carried out to take inventory of erosion prone areas and adjoining 
properties. Emphasis was placed on erosion sites that have encroached on properties, road shoulders 
and the tarred portion of the dual carriage roads. The location (longitude and latitude) of each gully 
was determined using a hand-held, high precision Geographic Positioning System (GPS) while 
intensities (extent of depth caused by erosion was determined using direct measurement with a steel 
tape at each starting point (gully head). The definition of nature of gullywas based on the trend of 
gully manifestation in relation to the affected area. 

The erosion prone areas and adjoining properties were identified purposively using Google Earth 
map for the study area. A set of 250 questionnaires as in Table 1 were administered using 
systematic sampling on the respondents within 500-meter radius of each identified erosion site at an 
interval of two streets after every five houses on each street. Ijebu region is made up of twelve (16) 
Districts/Areas out of which the following seven (7) areas seriously affected by erosion were 
purposively selected for the study: Imepe, Degun, Oyingbo, Apebi, Folagbade Road, Balogun Kuku 
Road and old Ondo Benin Road.  

Table 1: List of Areas, Building Population and Number of Questionnaires Administered 
Sn  Name of areas 

affected  
Number of 
buildings  

Questionnaires 
administered 

1 Imepe 789 31 
2 Folagbade 375 15 
3 Balogun Kuku 885 35 
4 Old Ondo road  588 23 
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5 Apebi 1595 63 
6 Oyinbo 835 35 
7 Degun 1265 50 

Total 6332 250 

The study also made use of field observations, measurements and geographic information System 
(GIS) for identification and characterization of erosion sites. The Likert scale was used to weigh the 
level of significance of the impact of erosion in the area by attaching values of weight of different 
degrees of responses such as:  

(i) Very Significant (VS) as 4,  
(ii) Significant (S) as 3,  
(iii)Not Significant (NT) as 2, and  
(iv) Not at All Significant (NAS) as 1.  

The Resident Satisfaction Index (RSI) was obtained by summing up the product of the total 
numbers of responses to each variable and the weight attached to each rating. That is, [a×4]+ 
[b×3]+[c×2]+[d×1] to compute the Resident Satisfaction Index (RSI).The mean used in the course 
of computation was obtained by summing up the MRSI [Mean of Residential Satisfaction Index] 
and divide it by the total number of variables. 

Mean of ∑RSI/n =  

 

Results and Discussions 

Impact of Erosion on Livelihood 

Analysis in Table 2 shows the impact of erosion on livelihood. The issue of erosion affected some 
household, especially those on the bank of canal and also low land areas of the town. Some even 
experienced decrease in revenue, disruption of livelihood, environmental degradation and risk to 
live and property.  

Table 2: Impact of Erosion on Livelihood 
 
SN 
 

Variables  Ranking  F(NR) WS RSI Ranking 
4 3 2 1     

1. Loss of Revenue 244 144 38 70 250 496 1.98 4th 
2. Disruption of livelihood 220 174 142 66 250 602 2.408 3rd 
3. Environmental 

Degradation 
420 357 34 9 250 820 3.28 1st 

4. Risk to lives and Property 312 324 70 19 250 725 3.020 2nd 

Where WS is the Weighted Sum, F(NR) is the Frequency and RSI the Resident Satisfaction Index.  

Mean of ∑RSI/n = . 
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It was observed in Table 2 that environmental degradation had the highest mean weighted value of 
3.28. This implies that erosion had a very significant environmental degradation impact on the value 
of livelihood in the area. The next in the ranking on the scale was risk of life and property with 
weighted of 3.020 which denotes the level at which risk of live and property is significantly affected 
in the study area. Similarly, the weighted value for disruptions of livelihood amounted to 2.408 
which shows that it was not Significant while the weighted value for loss of revenue was not at all 
significant. This shows that environmental degradation ranked the highest but loss of revenue 
ranked the lowest while those on risk of live and property and disruptions of livelihood are in-
between. The planning implications of the impact of erosion on livelihood below the average mean 
value needs indicates more attention to improve on livelihoods of residents in the area. 

Through field observations and measurements two types of gullies were identified as type A and 
type B. Type-A gully has linear structure that meet longitudinally in some direction towards the 
area. Investigation showed that these gullies in the study area have varying lengths ranging from 
12.2m from starting point exceeding 65m at upper area (Table 3). Observations revealed that this 
gully type is associated with sloppy section adjoined by the land mass of almost greater elevation 
and is usually V-shaped. The nature of these terrains coupled with a poor or absence of drainage 
channels influenced flow of runoff collected from other drainages.Inthis case, runoff is made to 
flow longitudinally along the flanks of the drains through a considerable distance of not less that 
30m before it finds a suitable point of diversion into much lower terrain as described in the method 
by Orakwe et al., (2011). Hence, this gully type majorly affects the shoulder portions of the affected 
buildings and roads sections causing so much treat on live and property. The type of gully is 
noticeable in Plate 1 and 2 at Ijade street Degun and Olokokoku street Balogun kuku areas of Ijebu-
Ode. Other Type A gully identified in the area as shown in Table 3 include; Adeyemi Street, 
opposite Affin road and IjadeImepe street. 
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Plate 1: Type A gully shoulder branching towards the tarred portion of the resident community in 

Ijade street Degun 

 

 
Plate 2: Type A Gully of shoulder branching towards tarred portion of the road at Olokokoku Street 
Balogun Kuku 

 

 

 

 

 

Type-B gully is another category of gullies noticeable in a portion of land area nearly perpendicular. 
The portion of the terrain is characterized by adjoining lowland or valley. The terrain do not support 
prolonged flow of runoff along the shoulders of the way rather, the runoff drains quickly over steep 
gradient into valley or low land through paths of least resistance (in the absence of drainage 
channels according to the method described by Oakweet al., 2011) hence, washing away the top soil 
on the path and developing into deep gully, cuts at foot of such embankments. In the long run, the 
gully gradually turns into deep U-shaped gully through a process of backward erosion. This effect 
was evident at Ereko street, Alapo street, Lafiyajo, Isoyin Folagbade, along Offin Raod and Degun 
streets, where buildings were affected by runoff at the foot of slopes, resulting to loss of lives and 
properties. The formation of this gully has led to the development of hanging walls of buildings that 
will eventually collapse over time as seen in Plates 3 and 4. Different buildings are shadow of 
themselves with this type of gully. It is on record that not less than 35 buildings were affected by 
this type of gully in the study area leading to six loss of lives (NTA Ogun News, Sunday 16th July, 
2015). 
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Table 3 shows the geographic locations and characteristics of the erosion sites in the study area. A 
total of 20 serious erosion sites were identified with varying lengths, widths and depths and all 
classified as type A and B which seriously threatens lives and properties. These gullies range from 
6.5m to 65.5m in length, 4.2m to 8.9m in breath and 1.2m to 18.5m in depth.  

From all the sites investigated, it was observed that little attempt was made by the government and 
community to protect the land which did not yield the expected result in controlling the 
environmental challenge. The failure includesimproper drainage channels along the roads and major 
streets, especially in the low-lying areas with contributory factor to the magnitude of environmental 
damages with its attendant effects on the vulnerable people particularly the poor in Ijebu-Ode. 

 
Plate 3: Type B Erosion gully of shoulder branching towards tarred portion of the road at Asiru 
street Balogun kuku 

 
Plate 4: Type B Gully of erosion at Odo-Kala Ondo Road 
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Table 3:Geographical Location ofGully Sites 

Erosion has had so much effect on several properties whose value cannot be quantified accurately 
here. It has destroyed a lot of property while others are under treat by this menace especially 
residential houses and other properties located on the floodplain of the gully. It was reported 
recently that over 35 buildings were lost as result of erosion in this area (NTA Ogun News, Sunday 
16th July 2005). Furthermore, the study showed that both local and state government in Ogun state 
were not actively involved in addressing the problem of erosion in the area as the drainage systems 
were not well designed and implemented.  
This study has indicated that the study area is facing environmental challenges brought about by 
uncontrolled runoff water as some of the drainage systems are not adequate and most often blocked 
by waste disposed by residents. This resulted to some localities experiencing constant flooding, 
siltation of streams and deposition of debris, distortion and deformation of the environment 
aesthetically. Some residents experienced loss of revenue, disruption of livelihood, environmental 
degradation and treat to lives, properties and loss of some lives.  
 
Conclusion 
This research showed that the government failed in their physical planning responsibility by not 
putting in place appropriate measures to manage the drainage system and control of erosion in the 
area. The causes of gully erosion in study area include both natural and anthropogenic sources as 
observed. The impacts include loss of human and animal lives, loss of properties and land 
resources. Some of the solutions that are proffered include; engineering, cultural methods of gully 
control, and enactment of laws against any activities that favor gully growth. The government at all 
levels and the stakeholders on environmental management such as State Ministry of Environment 

S/n Street with severe 
Erosion Problem 

Areas Longitude Latitude Gully 
Type 

Measurement of the Gullies 
Length Depth Width 

1 Ijagun street Imepe 601823.29E 751939.94 N Type A 16.5m 6.7m 8.9m 
2 Adeyemi street Imepe 601866.17E 751822.29 N Type A 33.2m 2.45m 5.4m 
3 Opp.Offin road Imepe 601438.79E 752165.11 N Type A 29.6m  18.5m 8.3m 
4 Ijade, Imepe Imepe 601477.39 E 751810.03 N Type A 55.2m    3m 4.2m 
5 Offin road Imepe 601048.32 E 752058.69 N Type B 11.2m    3.7m 3.5m 
6 Awujale street Folagbade 604163.45 E 753334.25 N Type A 44.3m    3.7m 5.2m 
7 Awujale street Folagbade 603623.96 E 752945.86 N Type A 33.2m    1.2m 4.3m 
8 Isonyin Folagbade 608626.02 E 755449.25 N Type B 32.7m    2.1m 6.2 
9 Ereko street Balogun kuku 602471.69 E 753362.26 N Type B 22.8m     4m 5.5m 
10 Apebi street Balogun kuku 602422.58 E 753633.90 N Type A 5.5.6m     8.1m 4.7m 
11 Olokoku street Balogun kuku 602419.66 E 753450.71 N Type A 65.5.1m    3.7m 4.2m 
12 Ashiru street Balogun kuku 603240.05 E 752645.35 N Type B  5.4m    5.5m 6.3m 
13 Ijagun street Balogun kuku 602058.68 E 751974.33 N Type B  31,.4m    4.4m 8.5m 
14 Isoku street Old-ondo road 603978.89 E 753119.62 N Type A  34.5m   13.7m 4.6m 
15 Isoku street Old-ondo road 602070.29 E 751993.25 N Type A   32.2m     2m 5.2m 
16 Ereko street Apebi 602485.10 E 753342.24 N Type B   62.5m     1.7m 5.3m 
17 Lafiajo street Apebi 601154.76 E 753155.09 N Type B   34.0m     0.7m 6.4m 
18 Olukoga street Apebi 601152.49 E 753389.67 N Type A    6.2m     2.7m 8.2m 
19 Degun street Degun 600547.91 E 755298.48 N Type B    7.1m     1.9m  7.2m 
20 Alapo street Degun 601613.11 E 755260.23 N Type B    6.2m      2m  6.4m 
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and Federal Ministry of Environment should also sensitize the community on the causes, impacts 
and problems of gully erosion. This should be with a view to discourage the location of residential 
buildings on the flood plains to avert the possible dangers of flooding, erosion, loss of lives and 
forge community participation and advance the SDGs.  
 
Recommendation 
Based on the findings, the following recommendations were made. There are many factors that are 
needed to put in place for proper management of drainage and control of erosion. The two most 
important ones are strong political will on the part of the Government and strong involvement on 
the part of the community. There must also be a sense of partnership among all the stakeholders. 
Therefore, this research recommends that, 

1. Public awareness campaign should be introduced to educate the public on drainage 
maintenance and effect of erosion on livelihoods. 

2. Prohibition of dumping of refuse on the drainage channels and floodplains. Government at 
all levels should enact and enforce laws to deter such activities which will go a long way to 
advance the achievement of sustainable development goals especially SDG goal 11. 

3. The traditional soil conservation measures with a strong community involvement should in 
include but not limited to; the planting of trees as windbreaks whose roots will equally hold 
the soil firmly in place, creation of buffers on flood plains with trees which could serve as 
recreation sites in dry season and also prevent human encroachment, the use of cover crops, 
contour ploughing, terracing or terrace farming, Keyline design, perimeter runoff control, 
population resettlement and other modern agricultural practices such as agroforestry, 
silviculture and crop rotation. 
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Özet 
 
Kadının toplumda söz sahibi olabilmesi için eğitim alması şarttır. Kadını eğitmek, aileyi 
çocuğu eğitmektir. Ailenin bilinçli olması, toplumu eğitmek demektir. Kadın eğitimi ilgili 
yapılmış olan çalışmaların 1972’den günümüze kadar olan çalışmalar taranmıştır. Araştırma 
tarama modeli desenlemiştir. Veri analizinde doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmanın 
evrenini kadın ve eğitim konusunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün internet sitesinde 
yayınlanmış tüm tezler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında tez başlığında kadın eğitim 
aranmış ve toplam 33 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden içinden filtreleme yapılmış olup 5 tezin 
veri tabanı üzerinden yayınlanma izni verilmemiş ve 3 tezin İngilizce olması sebebiyle çıkarılıp 
geriye kalan 25 tez araştırmaya dahil edilmiş ve araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  23 
yüksek lisans tezi, 2 doktora tezi oluşmuştur.  Araştırmada elde edilen veriler yedi alt başlık 
toplanmıştır. Yayınlanan enstitü, örneklemi, yayın yılı, yayın türü, yöntemi, veri toplama 
araçları ve anahtar kelimeleri şeklinde araştırmaya ait çalışmanın kimliği ve içeriği ile ilgili 
bilgi vermektedir. Literatürde görüldüğü üzere uluslararası çalışmalar olmasına rağmen 
kadınların eğitimden yoksun bırakılması toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. Fiziksel, 
duygusal, cinsel, ekonomik istismarı önlemede eğitim önem teşkil eder. Kadın çalışmalarında 
nitel yöntemlerin, durum çalışmalarının ağırlıklı kullanıldığı en fazla kullanılan veri toplama 
aracı doküman saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Eğitim, Lisansüstü, Tez, Doküman Analizi 
 
Abstract 
 
For women to have a voice in society, education is essential. Educating the woman is educating 
the family the child. Family consciousness means educating the community. Studies on 
women's education have been screened from 1972 to the present day. The research patterned 
the scanning model. Document analysis was used in data analysis. All theses published on the 
website of the Higher Education Institution (YÖK) on women and education form the universe 
of the study. Within the scope of the research, female education was sought and a total of 33 
theses were reached. These dissertations were filtered through 5 and were not allowed to be 
published through the thesis's database, and 3 thesis was extracted because it was English, and 
the remaining 25 thesis was included in the study, creating a sample of the research. There 
were 23 postgraduate theses and 2 doctoral theses. The data obtained in the study collected 
seven subheads. The published institute provides information on the identity and content of the 
study belonging to research in the form of its sample, publication year, publication type, 
method, data collection tools and keywords. Women's deprivation of education is a bleeding 
wound of our society despite international studies, as the literature shows. Education is 
important in preventing physical, emotional, sexual, economic abuse. The most widely used 
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data collection tool for which qualitative methods, status studies are weighted has been 
identified in women's studies. 
 
Keywords: Woman, , Educatıon Graduate, Thesis, Document Analysis 
 
GİRİŞ 
 
Birinci meşrutiyet’in ilanıyla 1876 anayasası ile kız erkek çocukları eşit şekilde ilköğretim 
yararlanması güvence altına alındı. 1876’dan ikinci meşrutiyete kadar kadınların 
ortaöğretimden yararlanması için rüştiyeler açılmıştır (Köker, 1988). 
İkinci meşrutiyet döneminde kadınların eğitimine yönelik kurumlar açılışı gerçekleştirmiştir. 
Kadınlar için 1913 yılında ilk kız lisesi İstanbul İnas Sultanîsi (İstanbul Kız Lisesi) açılmış. 
Bunu Erenköy, Çamlıca ve Kandilli Kız Liseleri takip etmiştir. 1914’te Yüksek Öğrenim 
Programı olarak Darül-Fünun’da kadınlara yönelik derslere başlamıştır. 1915’te İstanbul 
Darül-Fünun da kadınlara haftada dört gün konferanslar verilmiştir. 1915’te ilk defa İstanbul 
Edebiyat Fakültesi’nde Türk kadınları erkeklerle öğrenim görmüştür. 1917’de Güzel Sanatlar 
Okulu Ve Konservatuar, terzilik eğitimi veren, hemşirelik okulları açılmıştır. İlk defa yurt 
dışına eğitim için kadınlar gönderilmiştir. 1914’te kurulan İnas Darül-Fünun’u kız öğretmen 
okuluna bağlanmıştır. Sosyal bilimler ve Fen bilimler alanında dersler verilmiştir. Bu okul, kız 
öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmiştir (Özkiraz, Arslanel, 2011:3). 
İkinci meşrutiyete kadın eğitiminde önemi, yeni hayat ve yeni kadınların yaratılarak toplumsal 
bir dönüşüm gerçekleştirmektir. Bu dönemde kadınların eğitim alanında yükseköğretim 
seviyesinde eğitim almaları yurt dışına eğitime gitmeleri İnas Darül-Fünun önemli yere 
sahiptir. Buradan mezun kadınlar toplumun inşasında önemli bir yere sahip olan öğretmenler 
olarak görev almıştır(Baskın, 2008).  
1924 yılında çıkan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile kadınlar eğitim hakkına kavuşmalarına 
rağmen, uygulamada eşitsizlik devam etmiştir (Demiray, 2013). Kadına verilen haklara 
bakıldığında Türkiye’de 1948 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Bildirgesi’ne dayanmaktadır. Bu bildirgelerde kadınların eğitimi temel hak olması, eğitim 
iyileştirme, pozitif ayrımcılık yapılması, eğitim ve öğretim yeniden yapılaması söz konusudur 
(Demircioğlu, 2013). 
Türkiye ‘de 1990 yılında “Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi”, 1985’te imzalanan “Birleşmiş 
Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW) gibi 
uluslararası sözleşmeler ile yasal düzenlemeler getirilmiştir. CEDAW eşit erişim ve eşit fırsat 
açısından önemli belgedir. “Eğitim hakkı” 10.madde kadın ve erkek eşit eğitim hakkını 
savunmaktadır (Demircioğlu, 2013). 
Eğitim, kadın-erkek eşit faydalanması gereken bir haktır. Fakat dünyada eğitim olanakları 
bakıldığında kadın ve erkek arasında büyük farklar vardır. Eğitim imkanlarından kadınlar 
erkeklere oranla daha az yararlanmaktadır. Eğitimdeki hızlı ilerlemeler rağmen kadınların 
eğitimi önemli sorundur. Kadınların eğitim hakkından yararlanamadığı durumlarda yoksulluk, 
ev hizmetçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, erken yaşta evlilik, ticari amaçla seks sömürüsü maruz 
kalmaktadır. Bunların nedenleri ulaşım, geleneksel kültür yapısı, ekonomik, erken yaşta 
evliliktir. Bunların giderilmesi için eğitim şarttır (Demiray, 2013). 
Kadın eğitimiyle ilgili yapılmış olan makale ve tezler bulunmaktadır. Eğitimin kadınlar 
açısından ve toplum açısından önemi vurgulamaktadır. Kadın ve eğitim ilgili literatür 
tarandığında çalışmalardaki yöntemler kullanılan analizleri yapısal bir inceleme sağlanmıştır. 
Bu doküman analizinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Bu araştırmada olay veya durumlar yazılı dokümanların ayrıntılı analizi sonucunda 
verilerin elde edilmesidir (Yıldırım, Şimşek, 2008). Bu çalışmada doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. 

Evren 
Bu araştırmada  yer verilen lisansüstü tezlere Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK)’un Ulusal Tez 
Merkez(YÖKTEZ)’den erişilmiştir. Araştırma kapsamında tez başlığında kadın eğitim 
taranmış ve toplam 33 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden  içinden filtreleme yapılmış olup 5 tezin 
veri tabanı üzerinden yayınlanma izni verilmemiş ve 3 tezin İngilizce olması sebebiyle 
çıkarılıp geriye kalan 25 tez araştırmaya dahil edilmiş ve araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur.  1988’den 2020 yılına kadar olan 23 yüksek lisans tezi, 2 doktora tezi  
oluşmuştur. Çalışmada yer alan tezlerin, tez numaraları ekte sunulmuştur. 

Veri Kodlanması ve Çözümlenmesi 
Bu araştırmada veriler doküman analizi yapılarak kodlanmıştır.  Bunlar yedi alt kategoriye 
ayrılmıştır. Bunlar   yayınlanan enstitü, örneklemi, yayın yılı, yayın türü, yöntemi, veri toplama 
araçları ve anahtar kelimeleri şeklinde ele alınmıştır. Tüm alt başlıkların olduğu form 
oluşturulmuştur. Formdan tablolar oluşturulmuştur. 
 
BULGULAR 
 
Çalışmada kadın ve  eğitim anahtar kelimeleri yapılan tezler incelenmiştir. İncelenen 25 
bilimsel çalışmanın yıllara göre dağılımı şekil 1 de verilmiştir. 
 

 

Şekil 1. Yıllara Göre Yazılmış Tez Sayıları 

Şekil 1 incelendiğinde, Türkiye’de 1988  yılında doktora tezine uzandığı görülmüştür. 2008 ve 
2015 yıllarında diğer yıllara göre daha çok yayın incelenmiştir. Ağırlıklı olarak 2004-2020 
arası yayınlar incelenmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında tez yazılmadığı saptanmıştır.  

 Kadın ve eğitimiyle ilgili yayınların yüksek lisans tezi ve doktora tezi yayın türünde olduğunu 
saptanmıştır. Yayın türleri ait frekanslar şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Yayınların Tez  Türleri Ait Frekanslar 

Şekil 2 incelendiğinde yüksek lisans tezi (%92), doktora tezi (%8) oluşturmaktadır. Ağırlıklı 
olarak yüksek lisans tezi yazılmış olup, 1988  ve 2017 yılında doktora tezi yazıldığı 
görülmüştür.  

 

 

Şekil 3. Yayınların yapıldığı enstitü 

Şekil 3 incelendiğinde sosyal bilimler enstitüsü (%40) alanında kadın ve eğitim ilgili konularda 
araştırmalar ağırlıklıdır. Kadın ve eğitim ilgili eğitim bilimleri enstitüsü (%60) alanında 
çalışmalar yapılmıştır. Kadın ve eğitim, Eğitim bilimleri konusu olarak değerlendirilmektedir. 
Ancak diğer bilimlerde yazılmış olması ekonomi ve kalkınma  ilişkisinin  bir göstergesidir. 
Sağlık bilimleri enstitüsü alanında kadın ve eğitim anahtar başlığıyla tez yoktur. 

25 lisansüstü tezlerde çalışmanın araştırmadaki yöntemlerine bakıldığında; nicel, nitel ve 
karma olarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler Şekil 4’de  belirtilmiştir. 
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Şekil 4. Araştırma Yöntemlerine Göre Yazılmış Tezlerin Dağılımı 

Şekil 4’de kadın ve eğitim ilgili yapılan tez ve makalelerin ağırlıklı nitel modeli kullanılmıştır. 
Bu çalışmaların 25’si niteldir. Nicel ve Karma çalışma bulunmamaktadır. 

 

Şekil 5. Yayınların Örneklem  Kategorilerine Göre Yapılmış Tez Sayıları 

Şekil 5 ‘da incelendiğinde çalışmalarda  romanların(%40), kadın eğitimi ilgili 
dokümanların(%20), rastgele seçilen kadınların(%16), kadın akademisyenler(%4), kadın 
yöneticiler(%4), kadın ve erkek yöneticiler(%4), gazetedeki köşe yazıları(%4), ders 
kitapları(%4), kız lisesi arşivi(%4) olduğu görülmüştür. Bununla birlikte her lisansüstü tezde 
kadın eğitimi dokümanları incelenmiştir. 
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Şekil 6. Veri Toplama Araçları 

Şekil 6’da belirtildiği çalışmalarda doküman, görüşme, gözlem teknikleri kullanarak veriler 
toplanmıştır. 8 çalışmada veri toplama aracı dokümanla birlikte görüşme kullanılmıştır. 16 
çalışmada doküman veri toplama aracı olarak doküman kullanılmıştır. 1 çalışmada ise 
doküman, görüşme, gözlem birlikte kullanılmıştır. 

Kadın ve eğitim konusu ile ilgili yapılmış tezler anahtar kelimeleri açısından incelenmiştir. 
İncelenen anahtar kelimeler doğrultusunda kategori ve kodlar belirlenmiştir. Belirlenen bu 
kategori ve kodlara ait frekans ve yüzdeler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Kategori        Kod F (25) % 

Yapıldığı  Döneme 
Göre 

Atatürk 2 2 

Cumhuriyet  2 2 

Eskişehir 1 1 

Kız Lisesi 1 1 

      

Eğitimciler Göre Okul Yöneticisi                                       1 1 

Öğretmen 2 2 

Kadın Eğitimciler 2 2 

Kadın Akademisyen 1 1 

Eğitim Yönetimi 1 1 

Kadın Yönetici 1 1 

Bireysel, Toplumsal Ve Örgütsel 
Etmenler 

1 1 

Kariyer Engelleri 1 1 

Erkek Yönetici 1 1 

Cam Tavan 1 1 

        

Kadın İşgücü  2 2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Döküman, Görüşme, Gözlem Görüşme ve döküman Döküman

237



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

Ekonomi 
Terimlerine  Göre 

Eğitim Ve Kalkınma  1 1 

Biçki Dikiş  1 1 

Terzilik 1 1 

Milli İktisat 1 1 

Türk Kadınları Biçki Dikiş Yurdu 1 1 

Behire Hakkı 1 1 

Ev İdaresi 1 1 

Beşeri Sermaye 1 1 

Ekonomik Büyüme  2 2 

ARDL Sınır Testi 1 1 

Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 1 1 

Büyüme 1 1 

Siyaset 1 1 

Kalkınma 1 1 

Belediye  2 2 

      

Eğitim – Öğretim 
Türüne Göre 

Eğitim 6 6 

Mesleki Ve Teknik Eğitim 3 3 

Dinî Eğitim 1 1 

Edebiyat 2 2 

Tarih 1 1 

Kadın Eğitimi  14 14 

      

Toplum Kavramına 
Göre 

Toplum 3 3 

Toplumsal Degisme 1 1 

Kadın Sorunları 2 2 

Kadın 7 7 

Türk Kadını 2 2 

Cinsiyet Eşitsizliği 4 4 

Feminizm, Eko Feminizm 1 1 

Doğu-Batı Sentezi 1 1 

Bilinç Yükseltme 1 1 

Gazetenin İdeolojisi 1 1 

Eğitim Araçları  
   

Mehmed Zihni Ders Kitapları 1 1 

Latife Hanım 1 1 

Dil 1 1 

Ahmet Hamdi TANPINAR 1 1 

Türk Romanı 1 1 

Sabahhattin Ali Romanı 1 1 
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Halide Edip Adıvar 1 1 

Refik Halit Karay Romanı 1 1 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1 1 

Karakter 1 1 

Halit Ziya Uşaklığil 1 1 

      

Diğer Din 1 1 

Araştırma Ve Tez İnceleme 1 1 

      

Tablo 1. Tezlerdeki Anahtar Kelimelerin Kategori ve Kodlarına Ait Frekans/Yüzde Tablosu 

 

Tablo 1’ye göre anahtar kelimeleri incelenen 25 tez arasında az sayıda ortak anahtar kelime 
içeren tez olduğu görülmektedir. Bununla beraber incelenen tezler arasından en fazla (N=14) 
tekrar eden kelimenin “kadın eğitimi” olduğu da görülmektedir. “Kadın” anahtar kelimesi 
(N=7), “eğitim” anahtar kelimesi (N=6) olduğu saptanmıştır. İncelenen 25 tez içinden 2 kez 
yer verilen anahtar kelimeler; “Atatürk”, “cumhuriyet”, “öğretmen”, “ekonomik büyüme”, 
“belediye”, “edebiyat”, “kadın işgücü”, “kadın eğitimciler”, “Türk kadını” şeklindedir. 3 kez 
yer verilen anahtar kelimeler; “toplum”, “mesleki ve teknik eğitim” şeklindedir. “cinsiyet 
eşitsizliği” anahtar kelimesi ise 4 kez yer verilmiştir. Son olarak 25 tez içerisinden “toplumsal 
değişme”, “din”, “dil” gibi geriye kalan tüm anahtar kelimeler yalnızca 1 tezde yer almaktadır 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada Türkiye’de yapılan lisansüstü tezler incelenmiştir. Yayınlanan enstitü, 
örneklemi, yayın yılı, yayın türü, yöntemi, veri toplama araçları, ve anahtar kelimeleri şeklinde 
araştırmaya ait çalışmanın kimliği ve içeriği incelenmiştir. 

YÖK tez bakıldığında anahtar kelimeler kadın eğitim şeklinde aratıldığında 31 yüksek lisans 2 
doktora tezine ulaşılmıştır. Bu çalışmada 23 yüksek lisans tezi, 2 doktora tezi incelenmiştir. 
Kadın eğitimiyle ilgili doktora tezi 1988’de başlamış. 2004 yılına kadar 3 adet lisansüstü tez 
yayınlanmıştır. Bunun paralelinde 2003 yılından sonra kadının eğitimine daha çok önem 
verildiği görülmüştür. 2003 yılında “haydi kızlar okula” kampanyası ile kızların okula 
gitmesini desteklemektedir. Bu kampanyanın amacı kız ve erkeğin eşit şekilde ilköğretim 
kademesine devamını sağlamaktır (Tor, Ağlı, 2016). 2004 yılından sonra artış olduğu 
saptanmıştır. 2007’den itibaren artan lisansüstü tezlerin artığı gözlenmiştir 

21. Yüzyılda kadın eğitimi medeni toplumun önemli bir yapı taşıdır. Eğitimin bireysel 
getirilerinin kadınlara sağladıkları yadsınamaz. Kadın eğitim seviyesi yükselmesi, gelişmekte 
olan ülkelerin kaynaklarını etken kullanmasını ve gelişmekte olan ülkelere yaklaşmasına 
olanak sağlar (Yumuşak, 2003). Gökalp gerçek bir çağdaşlaşmanın ancak toplumdaki kadın ve 
erkek eğitim eşitliğiyle geleceğine vurgu yapmaktadır (Özer,2007). 

Bu nedenle kadınların eğitimi gelişmişte olan   ülkeler için önem teşkil etmektedir. Bunun için 
eğitimde cinsiyet açığının giderilmesi, uzaktan eğitim sürecinin yaygınlaşması, 12 yıllık 
kesintisiz eğitim olması gerekmektedir. 
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SONUÇ 

İncelenen tez ağırlıklı olarak yazarların romanlarından hareketle kadın ve eğitim ilgili yapılan 
çalışmalar ağırlıklıdır. Lisansüstü tezlerde nitel araştırma durum çalışması veri analizindeyse 
doküman ağırlıklı olarak kullanılmıştır.. Veri toplama araçlarından en çok kullanılan doküman 
toplama tekniği olarak saptanmıştır. Anahtar kelimeler bakımından kadın eğitimi, kadın ve 
eğitim kavramları en çok kullanılan kavramlardır. 

Toplumsal cinsiyet ve eğitim paydaşlarıyla yapılan çalışmaların YÖK tezde yapılan tüm 
araştırmalar doküman analizi ve meta analiz yöntemiyle incelenebilir. İncelenen tezlerin içerik 
açısından detaylı incelenebilir. Yurt dışında yapılan kadın eğitim ilgili makale ve tezlerin 
ayrıntılı incelemesi yapılabilir. 
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Özet 
 
Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kadın kavramının incelenmesinin hedeflendiği bu nitel 
araştırma, tarama modelinde desenlenmiş olup veriler doküman analizi tekniği ile elde 
edilmiştir. Araştırmanın evrenini Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesindeki 
sözlüklerinde yayınlanmış olan kadın tanımları, içinde ‘kadın’ geçen birleşik kelimeler ve 
içinde ‘kadın’ geçen atasözleri ve deyimler oluşturmaktadır ve sıklıkla kadın yerine kullanılan 
kız kavramının tanımları, içinde ‘kız’ geçen birleşik kelimeler ve içinde ‘kız’ geçen atasözleri 
ve deyimler de çalışmaya dahil edilmiştir. Kadın ve kızın sözlükteki tanımları incelenmiş, 
içinde ‘kadın’ ve ‘kız’ geçen birleşik kelimeler kadına özel hizmet veren meslekler, kadının 
bitki, sebze, meyve, yemekler ve hayvanlarla ilişkilendirildiği birleşik kelimeler, kadını 
aşağılayıcı birleşik kelimeler, kadını yaşı ile ilişkilendiren birleşik kelimeler ve içinde ‘kadın’ 
geçen diğer birleşik kelimeler olmak üzere altı alt başlıkta incelenmiş ve içinde ‘kadın’ ve ‘kız’ 
geçen atasözleri ve deyimler ise  kadının maddi katkısını yok sayan atasözleri ve deyimler, 
kadının istenip, alınıp, verilmesi ve evlenmesi ile ilgili atasözleri ve deyimler, kadının 
isteklerinin çok fazla olduğu ile ilgili atasözleri ve deyimler ve içerisinde ‘kadın’ geçen diğer 
atasözleri ve deyimler olmak üzere dört alt başlıkta incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Türk 
Dil Kurumu’nun resmi internet sitesindeki sözlüklerde yer alan kadına yönelik kavramların, 
genel olarak kadını olumsuz betimlemeler ve benzetmeler içerisine hapsettiğine ulaşılmıştır. 
Kadının hapsedilmiş olduğu bu kalıp yargılardan kurtulabilmesi için dilin değiştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. İnsan zihniyetinin değişmesi ile dilin değişmesi arasında güçlü 
bir bağ vardır ve kadın erkek ayrımının ortadan kaldırılması için dilin, kadını aşağılayan ve 
küçük gören söylemlerden arındırılması gerekmektedir. Toplumumuzda bunun 
gerçekleştirilmesinde öncülük edecek en güçlü yapı ise Türk Dil Kurumu’dur. 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Türk Dil Kurumu, Dil, Atasözleri ve deyimler, Doküman analizi. 
 
Abstract 
 
This qualitative research, which aims to examine the concept of woman in the dictionaries of 
the Turkish Language Association, was patterned in a survey model and the data were obtained 
by document analysis technique. The universe of the study consists of the definitions of women 
published in the dictionaries of the official website of the Turkish Language Association, 
compound words containing 'woman' and proverbs and idioms with 'women' in them, and the 
definitions of the concept of girl, which is often used instead of woman, and compound words 
with 'girl' in it. Proverbs and idioms with 'girl' in it were also included in the study. The 
definitions of women and girls in the dictionary have been examined, the compound words 
containing 'woman' and 'girl' are professions that provide special services to women, compound 
words in which women are associated with plants, vegetables, fruits, foods and animals, 
compound words degrading women, compound words that associate women with age, and 
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Proverbs and idioms that ignore the financial contribution of women, proverbs and idioms that 
ignore the financial contribution of women, proverbs and idioms that have been examined 
under six sub-headings, including 'woman', and other compound words containing 'woman'. 
proverbs and idioms about the woman's desires too much, and other proverbs and idioms with 
'women' in it. As a result of the research, it was found that the concepts about women in the 
dictionaries on the official website of the Turkish Language Association generally imprison 
women in negative descriptions and metaphors. In order for the woman to get rid of these 
stereotypes in which she is imprisoned, efforts should be made to change the language. There 
is a strong link between the change of human mentality and the change of language, and 
language must be cleansed of discourses that humiliate and belittle women in order to eliminate 
the distinction between men and women. The strongest structure that will lead the way in 
realizing this in our society is the Turkish Language Association 
. 
Keywords: Woman, Turkish Language Association, Language, Proverbs and idioms, 
Document review. 
 

GİRİŞ 

Biyolojik bir olgu olan cinsiyet, toplumun norm ve değerleri çerçevesinde şekillenerek 
toplumsal cinsiyeti oluşturmakta ve bireylere çeşitli roller yüklemektedir. Kadın ve erkek 
toplum ve kültür tarafından yükelenen bu rollere göre (Karakuş-Umar, 2019: 110), birçok 
açıdan birbirinden ayrılmaktadır (Genç, 2018: 17). Dilin konuşulduğu toplumun özelliklerini 
gösterdiği ve aynı zamanda kültürün bir taşıyıcısı olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
(Göçer, 2013: 26), bir dilin incelenmesi ile, o dili konuşan toplumun sahip olduğu toplumsal 
cinsiyet algısının dile nasıl yansıdığı açıkça görülebilir (Genç, 2018: 18). 

Toplumun kadını tanımlarken ya da betimlerken kullandığı dil, kadının o toplumdaki yerini, 
kadına yönelik sergilenen tutumu ve kadına verilen değer ve değersizliğin düzeyini 
göstermektedir (Aydınoğlu, 2015: 218). Bu bağlamda dilin yapıtaşı olarak nitelendirilen 
kelimelerde (Kurudayıoğlu ve Karadağ, 2005: 294) ve taşıdıkları anlamlar itibariyle 
toplumların sosyal hayatlarına ilişkin bilgi sunan atasözlerinde ve deyimlerde kadının ifade 
ediliş biçimi oldukça önemli bir husustur (Yiğitoğlu ve Yalçınkaya, 2016: 1661). 

Günindi-Ersöz (2010), Türk atasözleri ve deyimlerinin, kadına yönelik toplumsal cinsiyet 
rollerinin yeniden üretilmesi üzerindeki rolünü incelediği çalışmada kadına yönelik 
atasözlerini altı alt başlıkta toplamıştır ve kadına yönelik olumsuz değer yargılarının 
olduğundan, kadını ikinci sınıf insan olarak gösteren söylemlerin varlığından söz etmiştir. 
Türköne (2018)’ nin Türk, Moğol ve Kore atasözlerinde kadının aynı sosyal konuma sahip 
olup olmadığını değerlendirdiği araştırmanın sonucunda, kadının en yüksek konuma sahip 
olduğu millet Moğollar iken ikinci sırada Türkler ve son sırada Koreliler yer almaktadır. 
Literatürde bu araştırmalara benzer çalışmalar yapılmış ve atasözlerinde kadın söylemleri 
incelenmiş olmasına karşın, görevi ‘Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı 
araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve her 
alanda doğru kullanılmasını sağlamak (Türk Dil Kurumu, t.y.) olan Türk Dil Kurumu’ na ait 
sözlüklerin internet sistesindeki veriler üzerinden kadını inceleyen bir çalışmanın olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kadın kavramının incelenmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda; 

1-) Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’ nde kadın nasıl tanımlanmıştır? 

245



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

2-) Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü’ nde içinde ‘kadın’ geçen birleşik kelimeler nasıl 
tanımlanmıştır? 

3-) Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde içinde ‘kadın’ geçen atasözleri ve 
deyimler nasıl tanımlanmıştır? sorularına yanıtlar aranmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kadın kavramının incelenmesinin hedeflendiği bu nitel 
araştırma, tarama modelinde desenlenmiş olup elde edilen veriler, basılı ya da elektronik tüm 
belgeleri incelemek ve değerlendirmek (Kıral, 2020: 1) amacıyla kullanılan doküman analizi 
tekniği ile incelenmiştir.  

Evren 

Araştırmanın evrenini, çalışmanın gerçekleştirildiği 2021 yılı Mart-Nisan aylarında Türk Dil 
Kurumu (TDK)’nun internet sitesindeki sözlüklerinde yayınlanmış olan kadın tanımları, içinde 
‘kadın’ geçen birleşik kelimeler ve içinde ‘kadın’ geçen atasözleri ve deyimler oluşturmaktadır. 
Ayrıca sıklıkla kadın yerine kullanılan kız kavramının tanımları, içinde ‘kız’ geçen birleşik 
kelimeler ve içinde ‘kız’ geçen atasözleri ve deyimler de çalışmaya dahil edilmiştir. 

Veri Kodlanması ve Çözümlenmesi 

Araştırma verileri 2021 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde, TDK’ nin sözlüklerinin bulunduğu 
resmi internet sitesinden toplanmıştır. Elde edilen veriler doküman analizi yöntemi ile analiz 
edilmiş, alt başlıklar oluşturulmuş ve alan yazındaki bilgiler ışığında yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Kadının Tanımı 

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’ nde kadın kavramının tanımı 4 farklı şekilde 
yapılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. TDK’ da kadının tanımları 

KADIN 
İsim Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. 
Sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. 
İsim, Mecaz Hizmetçi bayan. 
İsim, Eskimiş Bayan. 

 

Tablo 1 incelendiğinde kadına annelik ve ev yönetimi rollerinin yüklendiği, ayrıca kadının 
hizmetçilikle özdeşleştirildiği görülmektedir. Tanımda yer alan dişi kelimesinin 7 tanımından 
birisi kadın iken, üç tanesi doğurganlık ile ilgili, biri şuh, işveli ve çekicidir; diğer iki tanım 
konuyla ilişkili değildir. Hatun kelimesinin karşılığı kadın, bayan, hanım, eş, zevce ve yüksek 
makamdaki kadınlara ve hakan eşlerine verilen unvandır. Hatun kelimesinin geçtiği örnek 
cümlelerden biri olan "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı." 
cümlesi doğrudan kadın bedenine ilişkindir. Bayan kelimesinin anlamı incelendiğinde 
kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü, kadın, eş, karı ve kadınlara bir 
seslenme sözü açıklamalarına erişilmiştir. Hizmetçi bayan ise, hizmet gören kimse ve belli bir 
ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın olarak tanımlanmıştır. 

Toplumumuzda kız kavramının sıklıkla kadın yerine kullanılması nedeniyle kızın tanımları da 
incelenmiş olup, ulaşılan tanımlar Tablo 2’ de yer almaktadır.  
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Tablo 2. TDK’ da kızın tanımları 

KIZ 
İsim Dişi çocuk. 

İsim Üzerinde kadın resmi bulunan iskambil kağıdı: Karo kızı. 

Ünlem Dişi cinsten birine daha yaşlı biri tarafından kullanılan bir seslenme sözü. 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’ de yer alan ilk tanımlara bakıldığında kadının erişkin, kızın ise çocuklara 
yönelik olarak kullanıldığı görülmektedir.  

İçinde ‘Kadın’ Geçen Birleşik Kelimeler 
 

Sözlükte yer alan birleşik kelimeler incelendiğinde içinde ‘kadın’ geçen 33 birleşik kelimeye 
ve içinde ‘kız’ geçen 31 birleşik kelimeye ulaşılmıştır.   
 
Kadın Mesleklerini Niteleyen Birleşik Kelimeler 
Kadının mesleğinin nitelendiği kelimeler bilim kadını, bohçacı kadın, ev kadını, iş kadını, 
temizlikçi kadın, yazıcı kadın olmak üzere altı tanedir. Bilim kadınının tanımı olarak bilim 
adamı yazılması ataerkil yapının sürdürüldüğünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
 
Kadına Özel Hizmet Veren Meslekler 
Kadına özel hizmet veren meslekleri nitelendirmek için iki kelime kullanılmıştır. Bunlar: kadın 
berberi ve kadın terzisidir.  
 
Kadının Bitki, Sebze, Meyve, Yemek ve Hayvanlarla İlişkilendirildiği Birleşik Kelimeler 
Kadın düğmesi, kadın tuzluğu, kızkalbi birer bitki, kızmemesi meyve, ayşekadın bir fasulye 
çeşidi ve kadınbudu, kadıngöbeği ve analıkızlı birer yemek çeşidi ve kız böceği, kız kuşu, 
denizkızı ise bir hayvandır. Burada da kadın bedeni ile ilişkilendirme söz konusu olabilir.   
 
Kadını Aşağılayıcı Birleşik Kelimeler 
Sözlükte yer alan kelimelerden dokuz tanesi kadını cinsel açıdan aşağılayıcı niteliktedir. Bu 
kelimeler: kadın ticareti, genel kadın, hayat kadını, kiralık kadın, kötü kadın ve sokak kadınıdır. 
Kiralık kız ve sokak kızı kavramları da bu alt başlıkta yer almaktadır. Naylon kız kavramının 
da bir anlamı çağdaş, modern kız iken diğer bir anlamı gerçekte olması gerektiği gibi 
davranmayan kızdır ve burada da aşağılaycı bir ifadenin varlığından söz edilebilir.  
 
Kadını Yaşı ile İlişkilendiren Birleşik Kelimeler 
Kadınnine kavramı büyükanne, yaşı epey ilerlemiş kadın anlamlarına gelirken, kadınana 
kavramı ile anlatılmak istenen deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadındır. Kız kurusu ile 
anlatılmak istenen de evlenmemiş yaşlı kızdır. 
 
İçinde ‘Kadın’ Geçen Diğer Birleşik Kelimeler 
Kadın hareketi, kadınevi, kadın hastalıkları, salon kadını, Osmanlı kadını, ana kadın, kadınlar 
hamamı, kadınca, kadıncağız, kadın başına, kadın kadına, kadın kadıncık ve kadın avcısı 
kelimeleri de sözlükte yer alan diğer kelimelerdir. Kız kilimi, kızlar ağası, elkızı, kızlı erkekli, 
üvey kız, kız kardeş, emmi kızı, dayı kızı, hala kızı, kız kızan, kızevi, kızoğlan, besleme kız, 
yedikızkardeş, gelinlik kız, kapak kızı, karı kız milleti, kız tavlası, maça kızı ve deniz kızı da 
‘kız’ içeren kelimelerdir. 
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Kadınlar hamamının bir anlamı kadınlara ayrılan özel hamam iken, diğer anlamı herkesin aynı 
anda ve yüksek sesle konuştuğu yerdir. Burada kadınların konuşkan olduğu mesajı verilmek 
istenmiştir.  
Kadın başına kelimesinin karşılığı tek başına kadın olaraktır. Kız başına olarak da ifade 
edilmiştir. Böyle bir kavram olmasına karşın erkek başına diye bir kavram olmaması bu 
kelimeyle anlatılmak istenenin tek başınadan daha fazlası olduğu söylenebilir. 
Kadın kadıncık kelimesinin tanımları hanımefendi, terbiyeli, ağırbaşlı kadın ve Hanımefendi, 
terbiyeli, ağırbaşlı bir biçimdedir. Bu kelimede dikkat çeken nokta örnek cümle olan "Kocası 
marangozdu, sabahları çok erken giderdi. Onun arkasından, hemen kadın kadıncık temizliğe 
başlardı."’ dır. Cümlede erkek işe giden kadın ise evde kalandır ve bu cümlenin sahibi kadın 
bir yazar olan Nezihe Meriç’ tir.  
Kızoğlan kelimesinin tanımı bakiredir ve kadının bekareti tanımlanırken erkek çocuk anlamına 
gelen oğlan kullanılmıştır. 
Kız tavlası, belli bir düzene göre sıralanmış pulların gelen zara göre önce kendi hanesinde 
yayılması ve sonra toplanmasıyla oynanan tavla oyunu, Yahudi tavlasıdır. Oynanış biçimleri 
öz önünde bulundurulduğunda erkek tavlası olarak adlandırılan oyunun kadın tavlasına göre 
daha zor olması da kadını küçümseyen bir mesaj içeriyor olabilir. 
 

İçinde ‘Kadın’ Geçen Atasözleri ve Deyimler 
Kadının Maddi Katkısını Yok Sayan Atasözleri ve Deyimler 
Kadının eve maddi bir katkı sunamayacağını, para kazanma, evin geçindirmeyi sağlayacak 
olanın erkek olduğunu ifade eden atasözleri şunlardır: 

-Avrat (kadın) malı, kapı mandalı. 
-Kadının şamdanı altın olsa mumunu dikecek erkektir. 
- Erkek getirmeyi, kadın yetirmeyi bilmeli. 
 

Kadının İstenip, Alınıp, Verilmesi ve Evlenmesi ile İlgili Atasözleri ve Deyimler 
Kadının evlilik sürecinde kız isteme, kız alma, kız verme gibi kavramların kullanımı 
atasözlerine de yansımıştır ve dokuz atasözünde kadının istenip alınıp verilmesi söz konusudur. 

-Tarlayı düz al, kadını kız al. 
-Pekmezi küpten, kadını kökten al. 
-Bez alırsan Mısır'dan (Musul'dan), kız alırsan asilden. 
-At beslenirken kız istenirken. 
-Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. 
-Bir kıza dünür düşmek. 
-(Bir kızı) leğen başından almak. 
-Ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma. 
-Çobana verme kızı ya koyun güttürür ya kuzu. 

İncelenen atasözlerinden üç tanesinin çeyiz ve evliliğe ilişkin olduğu bulunmuştur. Kadınların 
erkeklerle evlenmesine karşın evlilik hazırlığı ve evlilik konuları kadınlar üzerinden hayat 
bulmuştur ve toplum tarafından kabul edilen evlenme yaşında yine toplumun en küçük yapı 
taşı olan ailenin uygun bulduğu kişi ile evlenilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İncelenen 
cümlelerde özne kadın olmasına karşın söz hakkına sahip değildir, kararı veren başkalarıdır. 

-Kız beşikte (kundakta), çeyiz sandıkta. 
-Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya kaçar (varır) ya zurnacıya. 
-On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde. 

Son atasözünde kadının namusunun evlenmemesi durumunda korunmayacağı, böyle bir durum 
yaşanmasındansa kadının ölmesi gerektiği ifade edilerek, namus cinayeti olarak tanımlanan 
kavramın bir atasözü ile dile yansıtıldığı görülmektedir. 

-(Birinin) kızı kısrağı. 
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Burada da kadının birisine ait olduğundan bahsedilidiği açıkça görülmektedir. 
Kadının İsteklerinin Çok Fazla Olduğu ile İlgili Atasözleri ve Deyimler 
Kadınların isteklerinin çok fazla olduğunu belirten iki atasözüne ulaşılmıştır. Bunlar: 

-Bir ev (gemi) donanır, bir kız (çıplak) donanmaz. 
-Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz. 
 

İçerisinde ‘Kadın’ Geçen Diğer Atasözleri ve Deyimler 
-Gökyüzünde düğün var deseler kadınlar merdiven kurmaya kalkar. 
-Kadının yüzünün karası erkeğin elinin kınası. 
-Gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz / halayıktan kadın olmaz, gül ağacından 
odun. 
-Kadının fendi, erkeği yendi. 
-Tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısı. 
-(Bir kadın bir erkekte) gözünü açmak. 
-Altın adı pul oldu, kız adı dul oldu. 
-Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur. 
-Kız gibi. 
-Kızını dövmeyen, dizini döver. 
-Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar/ Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış. 
-Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi. 
-Erkek sel, kadın (avrat) göl. 
-Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz. 
 

TARTIŞMA 
 
Gerçekleştirilen doküman analizi sonucunda sözlüklerde ataerkil bir bakış açısının hâkim 
olduğu görülmektedir. Kadının birçok kelime ile ifade edildiği, açıklamaların kadınlığın 
biyolojik cinsiyetlerden biri olması dışında daha çok toplumsal normların yarattığı ve kadına 
yüklediği roller üzerinden yapıldığına ulaşılmıştır. 
İçinde ‘kadın’ ya da kadın yerine sıklıkla kullanılan ‘kız’ geçen birleşik kelimeler 
incelendiğinde kadın mesleklerini niteleyen birleşik kelimeler olduğu görülmektedir. Bu 
noktada, kadına yüklenen rollerin bazı mesleklerin kadın mesleği olarak kabul görülmesinde 
etkili olduğunu söylemek mümkündür (Gökçen ve Büyükgöze-Kavas, 2018: 49). 
Kadın bedeninin özellikleriyle bitki, sebze, meyve, yemekler ve hayvanların ilişkilendirildiği 
birçok birleşik kelime vardır ve bu durum kadın algısının yine kadın bedeni üzerinden nasıl 
yansıtıldığını göstermektedir. Kadın göbeği, kadınbudu gibi kavramlar doğrudan kadın 
bedenini hedef almaktadır. 
Kadının cinsellik üzerinden aşağılandığı birleşik kelimelerin saysının fazla oluşu, kadın erkek 
ilişklerinde erkeğin egemen konumda olması ile kadının küçümsendiğinin (Genç, 2018: 32) bir 
göstergesidir. Kadının aşağılandığı meslekleri yapan erkekler de olmasına karşın sözlükte bunu 
niteleyen herhangi bir kavrama ulaşılmamıştır. 
Atasözleri incelendiğinde kadının maddi katkısının kabul edilemeyeceğine, evi geçindirmenin 
erkeğin görevi olduğuna yönelik söylemler kadının iş hayatında yer almasının önüne ket vuran 
bir bakış açısına sahiptir. 
Atasözlerinin büyük bir çoğunluğu kadının istenmesi, alınması, verilmesi ve evlenmesine 
ilişkindir. Buna karşın toplumumuzda erkeğin istenmesi, alınması ya da verilmesi gibi 
durumlar söz konusu değildir. Vermek fiilinin sözlükteki birinci tanımı; üzerinde, elinde veya 
yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmektir. Bu tanımdan yola çıkıldığında kız verme 
ile kızın birisine ait olduğu, birisinin elinin altında olduğu algısı yaratılmaktadır. İsteme burada 
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erkeğe layık görülürken, başka atasözlerinde kadın istenilen olmaktan çıkarılıp giyim kuşam 
isteyen konumuna yerleştirilmiş ve çok istemesiyle de eleştirilmiştir. 
 
SONUÇ 
 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan kadına yönelik kavramlar incelendiğinde, genel olarak 
kadının olumsuz betimlemeler ve benzetmeler içerisine hapsedildiği görülmektedir. Dilbilimci 
Muharrem Ergin (1982)’ in dilin canlı bir varlık olduğunu belirtmesi göz önünde 
bulundurulduğunda, kadının hapsedilmiş olduğu bu kalıp yargılardan kurtulabilmesi için dilin 
değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü insan zihniyetinin değişmesi ile dilin 
değişmesi arasında güçlü bir bağ vardır ve kadın erkek ayrımının ortadan kaldırılması için dilin, 
kadını aşağılayan ve küçük gören söylemlerden arındırılması gerekmektedir. Toplumumuzda 
bunun gerçekleştirilmesinde öncülük edecek en güçlü yapı ise Türk Dil Kurumu’ dur. 
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Özet 
 
Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskleri olan ve özel olarak korunması 
gereken gruplar vardır. Bunlar; çocuk veya genç işçiler, kadın işçiler, yaşlı işçiler, engelli 
işçiler, kronik hastalığı olan işçiler veya önceden teşhis edilmiş veya meslek hastalığı teşhisi 
konmuş işçiler olarak sıralanabilir. Bu bağlamda, çalışanların kişilik özellikleri bizatihi risk 
faktörü olduğu için, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha olumlu sonuçlara ulaşmak amacıyla 
çalışanların kişisel özellikleri dikkate alınmalı ve iş hayatı ile yaşamda özel politikalar 
benimsemesi gereken grupların durumuna odaklanılmalıdır. Anayasamızın 50. maddesinde, 
“Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar 
ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.” 
hükmüne yer verilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince de işverene, 
risk değerlendirmesi yaparken genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel 
politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumunu gözetme yükümlülüğü 
getirilmiştir. Özel politikalara ihtiyaç duyduğunu belirlediğimiz nüfustaki işçilerin, 
kendilerine özgü risk faktörlerinin belirlenmesi, kanunlarımızdaki düzenlemelerin 
değerlendirilmesi ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliğini ne ölçüde sağlayabileceğimiz 
uygulanacak politikaların belirlenmesinde önem arz eder. Bütün bunlardan hareketle, özel 
korumaya sahip çalışanlara yönelik alınması gereken önlemler için öneriler belirlenir. Bu 
çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği açısından özel politika gerektiren gruplara girdiğini 
belirlediğimiz işçilerin, ayrı başlıklar altında ele alıp yukarıda belirtilen popülasyona özgü 
risk faktörlerini vurgulayarak, yasal yükümlülüklerimiz ve alınabilecek tedbirler 
incelenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Risk grupları, Çocuk işçi, Çalışma hayatı, İş güvenliği, Özel korunma 
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Abstract 
 
There are groups that have different risks in terms of health and safety in working life and 
need special protection. These are; children or young workers, women workers, elderly 
workers, disabled workers, workers with chronic illnesses, or workers with a prior diagnosis 
or an occupational disease In this context, since the personality traits of the employees are a 
risk factor in themselves, the personal characteristics of the employees should be taken into 
consideration in order to achieve more positive results in terms of occupational health and 
safety, and the situation of the groups that should adopt special policies in work and life 
should be focused on. Article 50 of our Constitution states, “No one may be required to 
perform work unsuited to his age, sex, and capacity. Minors, women and persons with 
physical or mental disabilities, shall enjoy special protection with regard to working 
conditions. All workers have the right to rest and leisure.Rights and conditions relating to paid 
weekends and holidays, together with paid annual leave, shall be regulated by law." provision 
is included. In accordance with the Occupational Health and Safety Law No. 6331, the 
employer is obliged to observe the situation of female employees and groups that require 
special policies such as young, elderly, disabled, pregnant or breastfeeding employees while 
performing risk assessment. It is important to determine the specific risk factors of the 
workers in the population that we have determined to need special policies, to evaluate the 
existing regulations in our laws, and to determine the policies to be implemented to what 
extent we can ensure the occupational health and safety of the workers. Based on all these, 
recommendations are determined for the measures to be taken for employees with special 
protection. In this study, our legal obligations and the measures that can be taken are 
examined by considering the above mentioned population specific risk factors of the workers, 
which we determined to be in groups that require special policies in terms of occupational 
health and safety. 
Keywords: Risk groups, Child labor, Work life, Work safety, Special protection 
 
 
Giriş 
Özel risk gruplarının istihdam durumu, uluslararası toplumun son çalışmalarındaki sosyal 
koşulların anlaşılmasına ve kapsayıcı büyüme ve sosyal kapsayıcılık yöntemlerine dayalı 
olarak değerlendirilebilir. Kapsayıcı büyüme kavramı, insanların yüksek düzeyde istihdamı, 
yoksulluğun azaltılması, işgücü piyasasının modernizasyonu, işçileri mesleki eğitim ve sosyal 
koruma sistemleri yoluyla güçlendirmeyi ve değişiklikleri anlamaları, değişikliklere uyum 
sağlamaları ve uyumlu bir toplum inşa etmeleri için desteklemeyi içerir. AB'de, kapsayıcı 
büyüme hedeflerinin ana hedef grupları, özellikle kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlılardır. 
Sosyal uyumu ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek, herkes için erişim ve eşit fırsatlar sunan, 
hiçbir çabadan kaçınmayan bir işgücü piyasası gerektirir. (OECD, 2018: 230) 
Ülkemizin son yıllarda yakaladığı hızlı büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak için 
istihdamın artırılması ve iş gücü kalitesinin yükseltilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu 
hedeften hareketle belirlenen "Ulusal İstihdam Stratejisi", işgücü piyasasındaki yapısal 
sorunları çözmek ve işsizlik problemine 2023 yılına kadar kalıcı bir çözüm bulmak için 
uygulanacak strateji, politika ve önlemleri içermektedir. Strateji, dört ana politika eksenine 
dayanmaktadır. Bu eksenler; eğitim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasının 
güvenliği ve esnekliğinin sağlanması, özel politikalara ihtiyaç duyan grupların istihdamının 
artırılması ve istihdam ile sosyal koruma arasındaki ilişkinin güçlendirilmesidir. Konumuzla 
ilgisi olan "Özel politikalar gerektiren gruplar için istihdam fırsatlarının artırılması" 
politikasının asıl amacı, özellikle kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yaşlı çalışanlar, çocuk ve 
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genç çalışanlar başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların uzun vadeli olmak üzere 
işgücü ve istihdama katılımının önündeki engelleri kaldırmaktır.  
Literatürde, farklı disiplinler tarafından dezavantajlı gruplara yönelik çok sayıda çalışma 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmadaki fark, işgücü piyasasında ilgili grupların karşılaştığı 
sorunları ve bunlara yönelik çözümleri içermesidir. Özel risk grupları farklı özelliklere sahip 
olduklarından, bu gruplara yönelik politika ve uygulamalar da farklıdır. 
 
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI 
En geniş tanımıyla ekonomik, kültürel ve sosyal kaynaklardan yoksun kalan veya bunlardan 
mahrum bırakılan insan grupları “özel risk grupları” olarak adlandırılır. (Yılmaz, 2016). 
Kendi kendine yetememe olarak da tanımlanan bu duruma, kaynak yetersizliği, kaynaklara 
erişim eksikliği, sosyal görüşler, kamu politikaları, kurumsal uygulamalar ve sosyal 
koşullardan kaynaklanabilecek eksiklikler de denilebilir. (Mayer, 2003). Avrupa Birliği 
üyeliğiyle ilgilin araştırmalarının hız kazandığı 2000'li yıllarda Türkiye'de özel risk 
gruplarının önemi fark edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, devlet düzeyinde alınan tedbirler, 
yani kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin hazırlanması ve diğer resmi faaliyetler, AB 
üyelik prosedürleri dahilinde uygulamaya geçirilmiştir. (Elmas, 2018).  
Anayasada 07.05.2004 tarihinde yapılan değişiklik ve 07.05.2010 tarihinde eklenen 
ifadelerle pozitif ayrımcılık için hükümler getirilmiştir. Bu kapsamda, herkesin yasa önünde 
eşit olduğu, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya benzeri 
nedenlere dayalı ayrımcılıktan muaf olacağı, Devletin bu eşitliği sağlama yükümlülüğü 
bulunduğu belirtilmiştir. Bu sebeple, alınan tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamayacağı, Çocuklar, yaşlılar, engelliler, savaş kalıntıları ve cenazelerinin dul ve 
yetimleri ile engelli ve gazilere yönelik alınan tedbirlerin eşitlik ilkesini ihlal etmeyeceği 
düzenlenmiştir. Anayasa, eşitlik ilkesini bir kamu hukuku kurumu olarak görmekle kalmaz, 
aynı zamanda eşitlik ilkesini özel hukuk açısından da eşit derecede etkili temel bir ilke olarak 
benimser. Bu temel ilke, işvereni kısıtlayan veya şekillendiren bir sistem olarak 
somutlaştırılmıştır. Çalışma alanı veya daha doğrusu başka bir deyişle, iş hukuku alanında 
yönetim hakkı ve eşit muamele ilkesidir. 
İşgücü piyasası sonuçlarının belirlenmesine ilişkin ekonomik literatürün çoğu, eğitim ve 
beceriler gibi geleneksel beşeri sermaye değişkenlerine odaklanmaktadır. Beşeri sermaye, 
istihdamı ve işgücü verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Eğitim ve beceri 
edinme insan sermayesini, istihdamı ve ücretleri artırabilir (Drydakis, 2014). Bununla birlikte, 
işgücü piyasasındaki farklı grupların yaşa, cinsiyete, bölgeye, etnik kökene, beceri düzeyine 
ve engellilik derecesine göre farklı istihdam oranları ve ücret düzeyleri vardır. Bazı gruplar 
istihdama giriş, elde tutma ve istihdamın geliştirilmesinin önünde engellerle karşılaşmaktadır. 
1982 Anayasası m. 49'a göre "Çalışmak herkesin hakkı ve görevidir". Avrupa Sosyal Şartı, 
serbest çalışma hakkı, adil çalışma koşulları, güvenli ve sağlıklı yaşam, örgütlenme 
özgürlüğü, çocukların ve gençlerin korunması, ayrımcılık yasağı ve işten çıkarılma gibi geniş 
bir şekilde çalışma hakkını tanımlamaktadır. İşsizlik, toplumun tüm kesimlerine sosyo-
ekonomik zarar veren bir çaresizlik halidir, bu nedenle istenmeyen bir durumdur. Ek olarak, 
çalışma hakkı zaten sadece bir iş sahibi olmakla ilgili değildir. Çalışma ortamı ve koşulları da 
bu hakkı mükemmelleştirmektedir. Diğer bir deyişle, iş güvenliği hakkı, işyerinde çalışma ve 
sağlık koşullarına uyma hakkı, çalışma saatlerinin uygulanabilirliği, çalışan çocukların, 
kadınların veya gençlerin korunması, adil ücret hakkı ve ücretli izin hakkıdır. İçinde birçok 
hakkı barındırması koşuluyla dinlenme hakkı ve sosyal güvenlik hakkından bahsedilebilir. Bu 
haklar toplumun her kesiminde mevcuttur. (Kılıçoğlu, M). Öte yandan, toplumdaki bazı 
gruplar bu haktan tam olarak yararlanamazlar ve işgücü piyasasında rekabete arkadan 
başlamaktadırlar. Çeşitli nedenlerle, savunmasız gruplar olarak adlandırılabilecek bu insanlar, 
devletin koruması altında aktif ayrımcılığa ihtiyaç duymaktadırlar. 
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Özel risk grubu ile ilgili olarak, ilgili literatürde evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımın 
olmaması şaşırtıcıdır. Bu kavramla ilgili olarak, “dezavantajlı gruplar”, “dışlanmış gruplar”, 
“savunmasız veya korunmasız gruplar”, “marjinal gruplar”, “risk grupları” ve “sınıf altı 
gruplar” şeklinde adlandırmalar yapılmıştır. (Öcal, 2015). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü (UNESCO) özel risk gruplarını şu şekilde tanımlamaktadır: “Ekonomik 
durumları, cinsiyetleri, etnik veya dilsel kökenleri, dinleri veya (mesela sığınmacılar gibi) 
politik statüleri nedeniyle toplumsal ve ekonomik entegrasyon şansları diğer insanlara göre 
daha düşük olan, toprak mülkiyetine veya başka gelir getiren araçlara sahip olamayan ve 
genellikle sağlık, konut ve eğitim gibi temel toplumsal gerekliliklerden yoksun olan 
kimselerdir.” 
Özel risk grupları, ülkenin veya toplumun siyasi, coğrafi veya kültürel koşullarına göre 
değişebilir. Ayrıca yaşanan döngüsel duruma bağlı olarak farklı risk gruplarıyla her zaman 
karşılaşmak mümkündür. (Yılmaz, 2016). Literatürde tanınan risk grupları şunlardır: 
Kadınlar: Kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal üretim faaliyetlerine katılmalarının 
önündeki en büyük engel, toplumsal cinsiyetin neden olduğu doğal engeller değil, toplumsal 
cinsiyet kavramlarından kaynaklanan insani ve sosyal nedenlerdir (Yılmaz: 2016). Yetersiz 
eğitim, kadınların işgücü piyasasına girmesini zorlaştırmakta ve daha sonra sosyal bakış 
açıları nedeniyle işlerinde ve yaşamlarında zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
Gençler: Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen genç nüfus 15-24 yaş arasındadır. TÜİK 
de araştırmalarında bu yaştaki gençleri kabul etmektedir. Eurostat ise 15-29 yaş grubundaki 
gençleri kabul etmektedir (TÜİK, 2015). Gençler işgücü piyasasına girerken çeşitli zorluklarla 
karşılaşırlar, bu nedenle insana yakışır işler bulma olasılıkları nispeten daha düşüktür. Bu 
durum genellikle deneyim eksikliğinden kaynaklanmaktadır, bu da iş bulma şanslarını 
düşürmekte ve kriz sırasında ağırlıklı olarak işverenleri tarafından işten atılmalarına neden 
olmaktadır. (Günaydın vd, 2015). İşgücü piyasasının yapısal sorunları, genç nüfus için 
sorunlu istihdam alanlarını genişletmiştir. 
Yaşlılar: Nüfusun yaşlanması, OECD ülkelerinin gündemindeki en önemli konulardan biridir. 
Nüfusun yaşlanması işgücü arzını azaltmakta ve sosyal güvenlik sisteminin finansmanını 
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, yaşlıların işgücü piyasasında kalış süreleri uzatılmaya 
çalışılmaktadır. Türkiye'de yüksek işsizlik oranı yaşlılar için istihdam olanaklarını 
azaltmaktadır. Bu durum, yaşlıları işgücü piyasasında dezavantajlı konuma düşürmektedir. 
Engelliler: Özellikle sanayi devriminden sonra sosyal politikada savunmasız gruplar olarak 
sınıflandırılmıştır. Sanayinin ve teknolojinin gelişmesi, sosyal yaşamın hareketliliği ve sosyal 
kalkınma nedeniyle, evde mahsur kalan engellilerin toplumla bütünleşmesi gereksinimleri 
toplumun diğer kademelerinde de görünür hale gelmiştir. (Genç vd., 2013). Engellilerin 
sosyal hayata tam anlamıyla katılabilmeleri için kamusal alanın iyileştirilmesi ve çalışan, 
kazanan ve kendi kendine yeten kişiler olmalarına destek olmak sosyal yaşam için gerekli 
koşullardır. (Yıldırım vd., 2011). 
Literatüre bakıldığında, bu grupların yanı sıra dezavantajlı olduğu düşünülen başka sosyal 
sınıfların da olduğu görülebilir. Bu gruplar arasında, Afrikalı Amerikalı, Latin Amerika ve 
Asyalı kadınların yanı sıra Avrupa romanları ve LGBT sayılabilir (Kim ve Zhao, 2014; 
Drydakis, 2014; Baluta, 2016; Maude, 2016). Dini ve siyasi fikirler dezavantaj olarak da 
görülebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2011 yılında hazırladığı "İşyeri Eşitliği: Kalıcı 
Zorluklar" raporuna göre, işgücü göçüne ilişkin endişeler nedeniyle istihdam alanında din 
temelli ayrımcılık artmıştır. Bu durum, ülkelerinde dini azınlık statüsüne sahip kişileri 
olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak, bireyler mevcut ana akım siyasi ilkelere aykırı 
davrandıklarında veya farklı siyasi görüşler ifade ettiklerinde, özellikle işe alma ve işten 
çıkarma açısından ayrımcılığa uğrama ve dezavantajlı duruma düşme riskiyle karşı karşıya 
kalmaktadır. (ILO, 2011).  
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI; KADIN ÇALIŞANLAR 
 
Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyle karşılaştırıldığında, Türk kadınlarının işgücüne 
katılım oranı çok düşüktür. Daha da ilginci, son yirmi otuz yılda kadınların işgücüne katılım 
oranı birçok ülkede arttığı halde 1980'lerden sonra Türkiye'de işgücüne katılım oranı düşmeye 
devam etmiştir. Özellikle AB’ye üyelik müzakereleri sürecinde, düşük kadın istihdamı 
sorununun çözülmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için birçok yasa ve yönetmelik, plan, 
program ve projenin geliştirilmesinde olumlu ilerleme kaydedilmesine rağmen, kadınların 
işgücüne katılım oranı ve genel istihdam beklenen seviyede yükselmemiştir. Toplum, kültür 
vb. bazı nedenlerden dolayı Ülkemizde bu sayı AB ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
hala çok düşüktür. 2018 verilerine göre Türkiye, %34,2 ile (OECD ortalaması% 64,6) OECD 
ülkeleri arasında en düşük kadın işgücüne katılım oranına sahip ülkedir. Türk işgücü 
piyasasında kadınların durumuna ilişkin bir dizi istatistiksel bilgiye dayalı olarak bu 
çalışmada, özel risk grupları arasında kadınların istihdam oranını artırmaya yönelik kamu 
politikaları gözden geçirilmiş ve temel politika önerileri yapılmıştır. 
Son yıllarda kadınların düşük düzeydeki işgücünü demografik, sosyal ve kültürel 
değişkenlerle ilişkilendirmeye yönelik araştırmalar artmaya başlamıştır. Pek çok çalışmada, 
kadınların işgücüne katılımının belirleyicilerini incelemek için kesitsel veriler kullanılmıştır. 
Varılan sonuç, kadınların işgücüne katılma kararlarında eğitim düzeyi, yaş, medeni durum ve 
çocuk sayısının etkili olduğudur. (Berber ve Eser, 2008; Akın, 2012; Varol, 17; Tansel, 1998; 
Kutlar, Erdem ve Aiden (Aydın)), 2012).  
Tatlı (2015), taciz ve dedikodu, ataerkil ideoloji ve muhafazakarlık gibi sosyal faktörleri 
dikkate alarak kadınların işgücüne katılımının demografik ve ekonomik belirleyicilerini analiz 
etmektedir. Bingöl İlinde yapılan saha araştırmasının sonuçları lojistik regresyon analizi ile 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; ailenin eğitim düzeyi ve aylık gelirinin kadınların 
işgücüne katılma olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. Öte yandan, çocuk sayısının ve eşin 
aylık gelirinin belirlenmesi kadınların işgücüne katılma olasılığını etkilemektedir. Çalışmanın 
bir diğer önemli sonucu da, işyerinde taciz ve dedikodu korkusunun kadınların işgücüne 
katılma olasılığını azaltmasıdır. 
Kuzgun ve Sevim (2004) tarafından, sosyal ve kültürel faktörlerin kadınların işgücüne 
katılımını ve istihdamını nasıl etkilediğine dair yapılan araştırmada kadınların işine yönelik 
tutumlar ile dini yönelim arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, dini 
yönelim düzeyi ile kadın istihdamına yönelik olumlu tutum arasında zayıf ama zıt bir ilişkinin 
bulunduğu tespit edilmiştir.  
Özçatal (2011), Tokat İlinde yaptığı saha araştırmasında ataerkillik ve toplumsal cinsiyet 
ilişkilerinin kadın istihdamı üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmada, ataerkil sosyal yapı 
ve cinsiyet rollerinin, kadınların işe, hayata ve çalışma koşullarına katılımını belirleyen 
önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.  
Göksel'in (2013) araştırması, Türkiye'deki kadınların işgücüne katılımında muhafazakarlığın 
karar alma sürecini şekillendirmedeki rolünü incelemektedir. Araştırmanın temeli olarak 
kadınların işgücüne katılımının temel belirleyicilerine ek olarak muhafazakarlık ve sosyal 
norm değişkenleri kullanılmaktadır. Araştırmada; din, sosyal normlar ve muhafazakarlık 
faktörlerinin kırsal ve kentsel alanlarda kadınların işgücüne katılımını nasıl etkilediği 
araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, kentleşme ve eğitim düzeyinin işgücüne katılımda önemli 
bir rol oynadığını vurgulamakta ve bu da önceki benzer çalışmaları doğrulamaktadır. 
Çalışmanın yenilikçi bulgusu, muhafazakarlık ve sosyal normların kentsel alanlarda kadın 
istihdamını olumsuz etkilemesine rağmen, kırsal alanlarda belirgin bir etkinin 
görülmemesidir. 
Erkekler ve kadınlar arasındaki gelir uçurumu araştırması, kadınların işgücüne katılımının ve 
istihdam araştırmalarının doğal bir uzantısıdır. Bu durumda, Yamak ve Topbaş'ın (1994) 1994 
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Hane Halkı Gelir Dağılımı Araştırması verilerine göre, özel sektörde çalışan kadınlar arasında 
ücret ayrımcılığının düzeyini test etmek için Oaxaca ve pamuk yöntemleri kullanılmıştır. 
Analizin sonucu, Oaxaca ayrıştırma yöntemine göre, cinsiyet grupları arasındaki ücret 
farkının %78'inin ücret ayrımcılığına atfedilebildiği, pamuk ayrıştırma yöntemine göre ise 
%80'ini oluşturduğu yönündedir. Bölgeler arası ücret farkının ne kadarının cinsiyet 
ayrımcılığından kaynaklandığını kontrol eden Eraslan, bölgeler arası ücret farkının kadın 
çalışanların ayrımcılığa maruz kaldığının göstergesi olarak tespit etmiştir. 
1988 ile 2000 yılları arasında, hem erkeklerin hem de kadınların işgücüne katılım oranı düşüş 
eğilimi göstermiştir. Ancak kadınların işgücüne katılım oranının erkeklerden daha fazla 
düştüğü görülmüştür. Erkeklerin işgücüne katılım oranı 1988'de %79,6'dan 2000'de %73,7'ye, 
kadınların işgücüne katılım oranı aynı dönemde %34,3'ten %26,6'ya düşmüştür. Bu düşüş 
aynı zamanda kırsal kesimden kente göç nedeniyle kadın işçilerin kırsal kesimde işgücüne 
katılım oranının yüksek olduğu halde kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe aynı düzeyde iş 
bulamadığını göstermektedir. (Yılmazer, 2017: 327). Öte yandan, kadınların eğitime erişim 
eksikliği ve buna bağlı düşük eğitim ve işsizlik gibi faktörler bu düşüşe katkıda bulunmuştur. 
Türkiye’de kadınların düşük eğitim düzeyi işgücüne katılımlarını da etkilemektedir. Bu 
nedenle, eğitimde cinsiyet eşitsizliği kadınların istihdam durumunu doğrudan etkilemektedir. 
Kadınların eğitim seviyeleri yükseldikçe işgücüne katılımlarının da artmaktadır. TÜİK'in 
2018 verilerine göre, yüksek öğrenimli kadınlar arasında kadınların işgücüne katılım oranının 
%71,6 olduğu görülmektedir. Bunu %42,7 ile Lise veya dengi meslek okulları, ardından 
%34,7 oranıyla lise eğitimi düzeyi takip etmektedir. 
Çalışma hayatlarının başında erkeklere göre dezavantajlı durumda olan kadınların çalışma 
hayatına girdikten sonra da bazı eşitsizliklerle karşılaştıkları görülmektedir. Temel eşitsizlik 
alanları; sektörlerde, istihdam biçimlerinde, çalışma saatlerinde, ücretlerde ve temsil ile karar 
alma süreçlerinde ortaya çıkar. 
4857 sayılı Türk İş Kanunu, Türkiye'deki çalışma ve yaşam için en kapsamlı korumayı 
sağlamaktadır. Kadın işçilerin istihdam ve çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
karşı korunması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde eşit muamele ilkesidir. Eşit 
davranma ilkesine göre; “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.” (İK, m. 5/1).  
Eşit davranma ilkesi altında; iş sözleşmesinin yapılması, çalışma koşullarının belirlenmesi, 
uygulanması ve iş sözleşmesinin sona ermesinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
yapılamayacağına; “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, 
bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve 
sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” 
(İK, m.5/3) hükmüyle Kanunda yer verilmiştir. Aynı maddede; “Aynı veya eşit değerde bir iş 
için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” (İK, m.5/4) hükmüne ve “İşçinin 
cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin 
uygulanmasını haklı kılmaz.” Hükmüne yer verilmiştir. (İK, m.5/5) İş ilişkisinde veya sona 
ermesinde işçi, dört aya kadar maaşları için uygun tazminata ek olarak başka yoksun 
bırakıldığı haklarını da talep edebilir. (İK, m.5/5) 
4857 sayılı İş Kanunu’nda, işte cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik hükümlere ek 
olarak, kadınları korumaya yönelik hükümler de bulunmaktadır. İş Kanunu'nun 72. 
maddesinde, “Maden ve kablo döşeme, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altı veya su altı 
işlerinde 18 yaşın altında her yaştan kadın ve erkeğin çalıştırılması yasaktır.” düzenlemesi yer 
almaktadır. 4857 Sayılı Kanun, 18 yaş üstü kadın işçilerin gece vardiyasında çalıştırılmasına 
ilişkin usul ve esasların yönetmeliklere tabi olduğunu belirtmektedir. "Gece Vardiyalı Kadın 
İşçilerin Çalışma Koşulları Hakkında Yönetmelik" uyarınca, kadın işçilerin 7,5 saatten fazla 
gece vardiyasında çalışması yasaktır. (İK, m. 5). 
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4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesinde, kadının anne olması halinde çalışma ve süt izni 
düzenlenmiştir. Bu madde, annelik (hamilelik) halinde kadın işçilere sağlık ve muayene izni 
verilmesi, doğumdan önce ve sonra belirli bir süre çalıştırılmalarının yasaklanması, 
gerektiğinde hamile kadınların durumuna uygun hafif işlerde çalıştırılması, süt izni, evlat 
edinme izni, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi için tatil zamanı gibi önemli düzenlemeleri 
içermektedir.’ 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri, cinsiyet ayrımcılığının bir türü olarak kabul 
edilen cinsel tacize (Avrupa Konseyi Direktifi 2002/73 / EC) ilişkin hükümler içermektedir. 
Kanunun 24. ve 25. Maddeleri, cinsel tacizi iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedenlerinden 
biri olarak kabul etmektedir. 
Ebeveynlik ve sorumluluk duygusu, kadınların işe katılmasının veya işten ayrılmasının en 
önemli nedenlerinden biridir. ‘Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nda çocuk bakımı sorumlulukları veya engelli çocukları olan kadınların emekliliğine 
ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bazı değişiklikler yapılmıştır. 5510 sayılı Kanun ve 5754 
sayılı Kanunda yapılan değişikliklere göre doğumdan sonra çocuklarının bakımı ve büyümesi 
için izin alan kadın sigortalılar, doğumdan borçlanma imkanına sahiptir. 5754 sayılı Kanun, 
5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamında, Sigortalı olarak 
kayıtlı kadın işçilere, iki çocukla sınırlı olmak ve her çocuk için iki yılı geçmemek üzere 
ücretsiz doğum izni ve analık izinleri de dahil olmak üzere çalışmadığı süreleri borçlanma 
imkânı sağlamaktadır. 
Ulusal düzeyde kadına yönelik istihdam politika ve stratejilerinin ardından kadın istihdam 
oranı 2010 yılından sonra artmış olsa da, kadınların işgücü piyasasındaki dezavantajlı durumu 
büyük ölçüde devam etmektedir. Türkiye'de kadınların işgücüne katılımının artırılması ve 
Türkiye’nin iş ve yaşamındaki statülerinin iyileştirilmesi büyük ölçüde ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapıdaki değişikliklerle yakından ilgilidir. Bu nedenle, kısa vadede bu soruna etkili 
bir çözümün iyimser bir yaklaşım olması beklenmektedir. 
Öte yandan, sadece işgücüne katılım oranını ve istihdam oranını artırmak, sürdürülebilir 
istihdam ve insani kalkınma için yeterli değildir. Oranlardaki iyileşmeye rağmen, kadınlar 
hala ağırlıklı olarak tarım ve hizmet işgücü piyasasında, vasıfsız veya düşük vasıflı işlerde ve 
düşük ücretlerle çalışmaktadır. İşyerinin yönetim ve karar alma sürecindeki rolü sınırlıdır. 
Yani kadınlar; karar vericiler, yöneticiler, amirler, düzenleyiciler sorumluluk gerektiren 
görevleri yerine getirmek yerine, kararları yerine getiren, yönetilen, emir ve görevleri yerine 
getiren konumda çalışmaktadırlar. Buna ek olarak, erkeklere göre daha düşük iş güvenliği, 
güvensiz işler ve daha yüksek işsizlik riski ile yarı zamanlı işlerde çalışmaktadırlar. Ancak 
sürdürülebilir istihdama ulaşmak için kadınların topluma eşit olarak dahil edilmesinin 
sağlanması, yeterli gelir ve sosyal korumanın sağlanması için temel çalışma haklarının 
korunduğu verimli çalışma olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Bu durumda, kadınların 
mesleki ayrım gözetmeksizin daha nitelikli ve verimli işler elde etmelerini, gelir fırsatlarını 
artırmalarını, daha verimli çalışma ve kişisel gelişim olanaklarına sahip olmalarını sağlayacak 
sosyal korumanın sağlanması ve aile ve iş dengesini gözeten çalışma saatlerinin uygulandığı 
program ve politikaların oluşturulması önemlidir.  
 
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI; ÇOCUK VE GENÇ 
ÇALIŞANLAR 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre, dünyada 120 milyon tam süreli olmak 
üzere 5-14 yaş grubu 250 milyon çocuk çalışmaktadır. Turizmden madenciliğe, aile 
şirketlerinden halı dokumaya kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren bu grubun %72'si 
tarım sektöründe çalışmaktadır. 
Çocuk ve genç çalışanların yerleştirilmesinde ve yapabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, 
fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişim, kişisel nitelikler ve yetenekler dikkate alınmalıdır. 
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Hepimizin bildiği gibi, çocukların ve genç işçilerin ölümcül iş kazaları, esas olarak tarımda 
çalışırken ve işyerlerine gittikleri sırada meydana gelen trafik kazalarından 
kaynaklanmaktadır. Tekstil, metal ve gıda sektörlerindeki çocuk ve genç çalışanların yangın, 
ezilme, makine tıkanması ve elektrik çarpması nedeniyle iş kazası geçirdiği ve hayatını 
kaybettiği açıklanmaktadır. Yaz aylarında artan çocuk işçiliği ile iş kazası sonucu ölümler de 
artmaktadır. (Grevlin, 2011). 
Uluslararası İşgücü İstatistikleri Konferansı (ICLS), işgücü istatistikleri için küresel 
standartları belirleyen yetkili organdır. 18. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda 2008'de kabul 
edilen "Çocuk İşçiliği İstatistikleri Kararı" çocuk işçiliğini iki unsur etrafında ölçmektedir. 
Üretken faaliyetlerde bulunan çocuklar (5-17 yaş arası tüm çocuklar) ve çocuk işçiliği olarak 
iki farklı başlıkta ele alınmaktadır. Bu iki başlık arasındaki fark şu şekildedir. (Dammert vd., 
2017). Üretim faaliyetlerinde bulunan diğer bir ifadeyle “çalışan çocuklar”, çocuklar 
tarafından yürütülen her türlü ücretli ve ücretsiz üretim faaliyetlerini kapsar. "Diğer üretim 
faaliyetleriyle uğraşan çocuklar", ücretsiz ev işi hizmetleri, yani ev hizmetleri ve aile 
tarafından veya ev işlerinde tüketilmek üzere aile tarafından üretilen kişisel hizmetlerle 
uğraşan çocukları içerir. Çocuk işçiliği: ILO sözleşmelerine uygun olarak yasal olarak çalışan 
tüm çocuklar hariç olmak üzere daha fazla kısıtlayıcıdır. Çocuk işçiliği: Ekonomik 
faaliyetlerde bulunan 12 yaş altı çocuklar; üretken faaliyetlerde bulunan ve yasaların izin 
verdiği hafif işlerle uğraşmayan 12-14 yaş arası çocuklar ve / veya on yedi yaşın altındaki 
çocuklar, "Tehlikeli işler" yapan, yani (çocukların güvenliği, fiziksel sağlığı ve entelektüel 
gelişimi etkileyen) veya "çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini" (örneğin, kölelik veya zorla 
çalıştırma, ticari cinsel sömürü, yasadışı faaliyetler, silahlı çatışma vb.) kapsar. 
Çocuk işçiliğinin nedenlerinde bazı farklılıklar olsa da dünyada ve Türkiye'de benzer 
özellikler göstermektedirler. İşgücü piyasasına göre değerlendirildiğinde, çocuk işçiliğinin 
nedenleri hem arz hem de talep faktörü olduğu ileri sürülebilir. 
Çocuk işçiliğinin işgücü arzının nedenleri incelenirken, yoksulluk oranı ilk sırada yer 
almaktadır. Ailelerin yoksulluğu ve yeterli gelir veya geçim kaynakları elde edememe, çoğu 
kez istemeden çocukları çalışma hayatına zorlar. İşsizlik, yoksulluğun nedenlerinden biri ve 
çocuk işçiliğinin nedenlerinden biridir. Ailenin yetişkin bireylerinin yeterli mesleki, psikolojik 
ve / veya fiziksel donanıma sahip olmaması, ülkede makroekonomik kriz yaşanması ve 
yüksek işsizlik oranı nedeniyle anne veya babanın çalışamaması bu gerçeğe katkıda 
bulunmuştur.  
Ülkede eğitim sistemine olan güvensizlik ve eğitimli genç işsiz sayısının yüksek olması, 
yoksul ailelerin çocuklarını başta olmakla üzere gençler için gelecek kaygısına sebep 
olmaktadır. Bu endişe, çocukların erken yaşlardan itibaren işgücü piyasasına girmesine sebep 
teşkil etmekte ve ‘çocuğun okula gönderilip işsiz kalacağına, bir meslek öğrensin’ mantığıyla 
çocuğun iş piyasasıyla erken yaşta tanışmasına neden olmuştur. Bu yaklaşımın altında ailenin 
bulunduğu çevrenin geleneksel bakış açısı da yatmaktadır. Hızlı nüfus artışı, ekonomik, 
sosyal ve siyasal sebeplerle özellikle kırsal kesimlerden büyük kentlere doğru yaşanan göç 
sonucunda da çocuklar çalışmak zorunda kalmaktadır.  
Çocuğun çalışmasına neden olan temel etken, yoksulluktur. Eğitim sistemindeki 
yetersizlikler, mesleki eğitimin hala yeterince fonksiyonel hale gelmemiş olması, başka bir 
söyleyişle, örgün eğitimin meslek kazandırmaktaki yetersizliği gibi nedenler de çocuğun 
çalışmasında rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra göç, yetişkin aile bireylerinin işsizliği, 
geleneksel bakış açısı, gibi faktörler çocuk istihdamının başlıca sebepleri arasındadır. 
ILO’nun 2017 verilerine göre, sektörel olarak çocuk işçilerin yoğun olarak tarım sektöründe 
yer aldıkları görülmektedir. Her 10 çocuk işçinin yaklaşık 7’si tarım sektöründe çalışmaktadır. 
Bölgesel olarak baktığımızda hizmet ve sanayi sektörüne oranla, tarımda çalışan çocuklar en 
çok Afrika kıtasında (yüzde 85,1), Arap Ülkelerinde (yüzde 60,3) ve Avrupa-Orta Asya 
Ülkelerinde (yüzde 76,7) çalışmaktadır. (ILO, 2017: 34). 
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2012 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmış olan Çocuk İşgücü 
Araştırmasına dayalı veriler, Türkiye’de yaklaşık 893.000 çocuk işçi olduğunu 
göstermektedir. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yürütülen projelerden elde edilen veriler ve 
iş müfettişlerinin saha araştırmalarının sonuçları değerlendirildiğinde, çocuk işçiliğinin temel 
nedenleri konusunda genel bir uzlaşı olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, çocuk 
işçiliğinin nedenlerine ilişkin uluslararası alanda yapılan çalışmaların sonuçları ile büyük 
oranda örtüşmektedir. 
2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 6-17 yaş grubunda yer alan çocukların 
%5,9’u çalışmaktadır. Çalışmakta olan 893.000 çocuğun, 292.000’i 6-14 yaş grubunda, 
601.000’i ise 15-17 yaş grubunda yer almaktadır. Çalışan çocukların %68,8’ini (614 bin kişi) 
erkek ve %31,2’sini (279.000 kişi) ise kız çocukları oluşturmaktadır. (TÜİK,2012). 
Çocuk işçiliği sorununun birden çok nedeni ve çok boyutlu bir yapısı vardır. Çocuk işçiliğine 
neden olan tüm faktörler birbiriyle yakından ilişkilidir. Yoksulluk ve işsizlik bu faktörlerin en 
önemlisidir. Ebeveynlerin işsizliği ve yetersiz aile geliri, çocukların çalışmaya zorlanmasına 
neden olmuştur. Ayrıca, gelir kaynakları zayıf olan aileler eğitimden yoksundurlar, 
çocuklarını okula göndermekten kaçınırlar ve bu da çocuk işçiliğine yol açar. 
Türkiye, uluslararası düzenlemelerde çocuk işçiliğine karşı başarılı bir tutum benimsemiş ve 
birçok uluslararası sözleşme ve düzenlemeyi kabul etmiş ve uygulamıştır. Bu 
düzenlemelerden etkilenen ulusal mevzuatta çocuk işçiliğine ilişkin birçok düzenleme 
bulunmaktadır. Tablo 4, literatürdeki birçok materyalde yer alan çocuk işçiliğine ilişkin 
mevzuatı içermektedir. 

 

           Tablo 4. Türkiye’de Çocuk İşçiliği Hakkında Mevzuat Hükümleri 

“‘İlgili Mevzuat’ ‘Tarihi’ Madde No ‘Çocuk İşçiliği İle İlgili Madde ve Amacı’ 

‘1593 Sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’ 

24.04.1930 173. Madde On iki yaşından aşağı bütün çocukların fabrika 
ve imalathane gibi her türlü sanat müesseseleriyle 
maden işlerinde amele ve çırak olarak istihdamı 
memnudur. 

On iki yaş ile on altı arasında bulunan kız ve erkek 
çocuklar günde azami sekiz saatten fazla 
çalıştırılamaz.’’ 

174. Madde ‘On iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan 
çocukların saat yirmiden sonra gece çalışmaları 
memnudur. 

176. Madde Mahalli belediyelerince bar, kabare, dans 
salonları, kahve, gazino ve hamamlarda on sekiz 
yaşından aşağı çocukların istihdamı menolunur. 

2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Salahiyet 
Kanunu 

04.07.1934 12. Madde Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, 
oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve 
açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından 
küçükler çalıştırılamaz. 

Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler 
ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere 
yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını 
doldurmamış küçüklerin girmesini meneder.” 
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“222 Sayılı 
İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu 

05.01.1961 59. Madde ‘İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim 
kurumlarına devam etmiyenler, hiçbir resmi ve özel 
iş yerinde veya her ne surette olursa olsun 
çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz çalıştırılamazlar.’ 

‘İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini 
belgeleyenler ise, çocukların çalıştırılmasını 
düzenleyen kanun hükümleri uygulanmak 
şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi 
yerlerde çalıştırılabilirler.’ 

‘İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim 
kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda 
gösterilen  ve  Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına 
izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında 
kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersanelere 
kabulü yasaktır.’ 
‘Bu hükümlere uymayanlara, mahalli mülki amir 
tarafından idari para cezası verilir.’ 

Anayasa 09.11.1982 50. Madde ‘Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamaz.’ 

‘Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği 
olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar.” 

 
 

“3308 Sayılı 
Mesleki Eğitim 
Kanunu 

05.06.1986 9. Madde ‘İlköğretim okulunu bitirmiş olanlar, bir mesleğe 
hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar 
işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler.’ 

10. Madde ‘Mesleki eğitim merkezi programına çırak 
öğrenci olarak kayıt olabilmek için: 

a) En az ortaokul veya imamhatip ortaokulu 
mezunu olmak.’ 

b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği 
mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun 
olmak. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik 
arz eden mesleklere alınacak çırakların 
öğrenim ve yaş durumu, ilgili kuruluşların 
görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 

11. Madde  Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup 
öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar 
işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.’ 

13. Madde ‘Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde 
faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit 
edilecek illerde ve meslek dallarında ondokuz 
yaşından gün almamış kişileri çıraklık 
sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Mesleki ve 
teknik eğitim okul ve kurumlarının örgün eğitim 
programlarından mezun olanlar ve kalfalık bel- 
gesi sahipleri bu hükmün dışında tutulur.’ 
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18. Madde ‘On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, 
çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 
beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik 
eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri 
eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve 
kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim 
yaptırır.’” 

 

 

 

“4857 Sayılı İş 
Kanunu 

22.05.2003 
(04.04.2015 

tarihinde 
madde 71’de 

değişiklik 
yapılmıştır) 

71. Madde ‘On beş yaşını doldurmamış çocukların 
çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını 
doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını ta- 
mamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal 
ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam 
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak 
hafif işlerde çalıştırılabilirler.’ 
‘On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, 
zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime 
devam edenlerin okullarına devamına engel 
olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 
yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için 
ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler 
(04.04.2015 tarihli kanun değişikliği ile 
eklenmiştir).’ 
‘Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün 
eğitime devam etmeyen çocukların çalışma 
saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; 
sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların 
ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla 
olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış 
çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate 
kadar artırılabilir. Okul öncesi çocuklar ile okula 
devam eden çocukların eğitim döneminde- ki 
çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak 
üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat 
olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde 
çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada 
öngörülen süreleri aşamaz.’ 

73. Madde ‘Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış 
çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması 
yasaktır.’ 

53. Madde ‘On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve 
daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.’ 
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Çocuk Genç 
İşçilerin 
Çalıştırılma Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

06.04.2004 Madde 1-
18 

‘Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve 
güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal 
gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye 
atmadan çalışma şekillerinin esaslarını 
belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemek 
amacıyla çıkarılan Yönetmelik, İş Kanununun 
71. maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış 
çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan 
işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 
18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin 
çalışmasına izin verilecek işleri, 14 yaşını 
bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların 
çalıştırılabilecekleri hafif işleri ve çalışma 
koşullarına ilişkin usul ve esasları 
kapsamaktadır.’” 

 

 

“5395 Sayılı 
Çocuk Koruma 
Kanunu 

03.07.2005 1.Madde 

2.Madde 

4.Madde 

11.Madde 

‘Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocukların korunmasına, haklarının ve 
esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin 
usûl ve esasların düzenlemektedir.’ 

‘Kanun, özellikle sokakta çalışan, bu sebeple pek 
çok riske maruz kalan ve suça sürüklenme 
ihtimali olan çocukların korunmasına yönelik 
hükümler içermektedir.’ 

5510 Sosyal 
Sigortalar Ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu 

31.05.2006 38. 

Madde 

‘Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi 
olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını 
doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu 
tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim 
ödeme gün sayılarının hesabına dahil  edilir.’ 

6098 Sayılı 
Borçlar Kanunu 

11.01.2011 422. 

Madde 

‘4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve 
başka bir kanunla durumları belirlenmemiş 
olan çocuk işçiler iş ilişkisi açısından Borçlar 
Kanununa tabidir. Çocuk işçilerin izinleri ile ilgili 
madde;’ 

‘İşveren, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yılda 
en az 2 hafta ve 18 yaşından küçük işçiler ile 
50 yaşından büyük işçilere en az 3 hafta 
ücretli yıllık izin vermekle yükümlüdür.’ 
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MEB 
Mevsimlik Tarım 
İşçileri ile Göçer ve 
Yarı Göçer Ailelerin 
Çocukların Eğitime 
Erişimi Genelgesi 
(2016/5) 

21.03.2016 3. Madde 5. 

Madde 

10. Madde 

‘Mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı göçer 
ailelerin çocuklarının tespit edilmesi, 

Göç yaşanan ilden, göç alınan ile zorunlu 
öğretim çağındaki çocukların listesinin en kısa 
zamanda teslim edilmesi, 

Mevsimlik tarım işçisi çalıştıranlara çocuk işçiliği 
ile ilgili müeyyideler konusunda bilgilendirme 
yapılması.’ 

‘Zorunlu eğitim çağındaki mevsimlik tarım işçisi, 
göçer veya yarı göçer ailelerin ortaokul 
öğrencisi çocukları, öncelikle kendi 
bölgelerindeki yatılı bölge ortaokullarına 
yerleştirilecek; imkan yoksa; ilkokul ça- 
ğındakiler ile birlikte, taşımalı eğitimden 
yararlandırılması, 
Mevsimlik tarım işçisi ile göçer veya yarı göçer 
ailelerin çocuklarının şartlı eğitim yardımı ve 
diğer yardımlardan faydalandırılması için gerekli 
tedbirler alınması sağlanacaktır.’” 

 

 

 
                     Kaynak: Mete Kaan NAMAL, Uluslararası ve Ulusal Mevzuat  
                     Açısından Türkiye’de Çocuk İşçiliği (2019), TAEM Yayın No: 34. 
 
Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede birçok uluslararası düzenlemeyi kabul etmiş ve ulusal 
düzenlemelerde gerekli değişiklikler ile düzenlemeleri yapmıştır. Çalışmanın dördüncü 
bölümünde ulusal mevzuat incelendiğinde, birçok kurumun farklı yasal hükümlere, özellikle 
de çocuk işçiliği yaşına ilişkin mevzuata tabi olduğu görülmektedir. TBMM'nin bu karmaşayı 
ortadan kaldırmaya ve uygulamada teklik oluşturmaya ve farklı kurum ve kuruluşların kanun 
ve yönetmeliklerinin farklı hükümlerinin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamaya yönelik henüz 
bir çalışması bulunmamaktadır. Çocuk işçiliği ile mücadelenin başarılı olabilmesi için 81 ilde 

“Mevsimlik Tarım 
İşçileri Başbakanlık 
Genelgesi (2017/6) 

19.05.2017 7. Madde İl milli eğitim müdürlüklerince; öncelikle geçici 
yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal faaliyetler 
için oluşturulan binanın, çocuklar için etkin bir 
eğitim merkezi olarak kullanılması sağlanacak; 
işçilerin zorunlu öğretim çağındaki çocuklarının 
eğitimlerini devam ettirmek üzere Milli Eğitim 
Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı 
Genelge hükümleri titizlikle uygulanacaktır. 

2018 Çocuk İşçiliği 
İle Mücadele Yılı 
Başbakanlık 
Genelgesi (2018/3) 

20.02.2018 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan Çocuk İşçiliği ile 
Mücadele Ulusal Programı’nın tüm kurumlarca 
uygulanması sağlanması. 

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı uygulamaları 
kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılacak tüm çalışmalarda çocuk 
işçiliği ile mücadele hususuna öncelik verilecek 
ve Programda yer alan faaliyetlerin etkin ve 
verimli  bir şekilde yerine getirilmesi için tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her 
türlü destek ve yardım titizlikle sağlanması.” 
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ilgili tüm kurumlar tarafından kullanılabilecek bir çocuk işçiliği izleme, takip ve müdahale 
sistemine ihtiyaç vardır (NAMAL, 2019). 
 
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI; ENGELLİ ÇALIŞANLAR 
Diğer pek çok alan gibi sanayi devrimi de engellilere birçok yeni değişiklik getiren bir 
dönemdir. Ancak, engellilerin özel gruplara yönelik sosyal politikalara konu olması, sosyal 
koşulların anlaşılmasının gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Sosyal devlet anlayışı oluşmadan 
önce, farklı ayrımlar ve tanımlamalar yapılmadan engelli grup üzerinde çok çeşitli 
"yoksulluk" değerlendirmeleri yapılmıştır. Ancak zamanla karar vericiler için engelli grubu 
önleyici tedbir olarak kullanılması gereken ayrı bir kategori olarak görülmeye başlanmıştır. 
Bu noktada sanayi kapitalizmini teşvik etmede devletin iki önemli rolünün etkili olduğu 
söylenebilir. Birincisi işgücü piyasasının kontrolü, ikincisi ise çok sayıda insanı atıl nüfusa 
dönüştüren teşvikleri ortadan kaldırmak için güçlü sosyal önlemlerin benimsenmesidir. 
(Alcock, May & Rowlingson: 2011: 523). 
Genel olarak, tarih boyunca dünyanın her yerinde engelliler batıl inançlardan dolayı korku, 
farklılıklardan kaynaklanan hoşgörüsüzlük ve önyargılar nedeniyle sürekli toplumdan 
dışlanmışlardır. Yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyan aciz kimseler olarak algılanan 
engelliler, çalışarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayabilecekleri gözetilmeden, aileler, 
toplum ve ekonomi üzerinde bir yük olarak görülmüşlerdir (Gül, 2006:2).  
Tarihsel süreç içerisinde engellilere yönelik düşünceler ve düzenlemeler dönemsel 
farklılıklara ve koşullara bağlı olarak değişmiştir. 
Antik Çağ’da engellilerin, tanrılar tarafından cezalandırılan ve tanrıların öfkesinin simgesi 
olarak nitelendirilen insanlar olduğuna inanılmış ve bunların öldürülmesi gerektiği inancı da 
bu çağda hâkim bir görüş olarak yer almıştır. (Braddock ve Parish, 2011:103). 
Engelliler günümüzde sosyal politika alanında önemli konulardan biri ve sosyal hayatta özel 
risk gruplarından biridir. Engellilik, neredeyse herkesin hayatının bir noktasında geçici veya 
kalıcı olarak ortaya çıkabileceği bir hastalıktır. Dünyada bir milyardan fazla insan engelli 
yaşamaya devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde engelli sayısının artacağı tahmin 
edilmektedir. Özellikle yaşam beklentisi arttıkça yaşlı nüfus artmakta; diyabet, Alzheimer 
hastalığı, kanser ve ruh sağlığı hastalıkları ve diğer kronik hastalıklar gibi engellilik riski 
arttıkça engelli sayısının artması beklenmektedir. Sorunun ciddiyeti aşikâr olsa da ne bilim ne 
de toplumsal farkındalık yeterli düzeyde değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyada 
çalışma çağında 386 milyon engelli olduğunu tahmin etmekte ve bazı ülkelerde engellilerin 
işsizlik oranının %80 olduğuna dikkat çekmektedir. Örneğin Hindistan’da 70 milyon çalışma 
çağındaki engelli bireyden sadece 100 bini çalışma hayatında yer almaktadır. AB’de 2010 yılı 
verilerine göre, engellilerin işsizlik oranı (%18,3), engelli olmayan bireylerin işsizlik oranının 
(%9,9) yaklaşık iki katıdır. Yine aynı verilere göre işsizlik oranı, ağır engellilerde %29, orta 
düzey engellilerde ise %16’dır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2004 yılında yapılan bir 
ankette çalışma çağındaki engelli olmayan bireylerin %78’inin, çalışma çağındaki engelli 
bireylerin ise %35’inin istihdamda olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan engelli işsizlerin 
üçte ikisi ise çalışmak istediklerini ancak iş bulamadıklarını ifade etmişlerdir. 
Türkiye'de engellilerle ilgili çeşitli yasa ve yönetmeliklerin çıkarılmasının temel amacı, 
engellilerin diğerleriyle aynı hak ve fırsatlardan yararlanmasını sağlamaktır. Engellileri sosyal 
hayatın bir parçası haline getirmek açısından iş ve yaşamla ilgili hak ve fırsatların sağlanması 
özellikle önemlidir. Türkiye'de engellilerin istihdamının sağlanması için politika, yasa ve 
yönetmelikler oluşturulmuştur. Genel olarak zorunlu / cezalandırıcı kota sistemi ve teşvikler 
engellilerin istihdamını artırmanın bir yoludur. Cezalandırma yöntemleri, engelli istihdamını 
zorunlu hale getirmeyi ve engelli işe almayanları cezalandırmayı amaçlamaktadır. Teşvik 
yöntemlerinin ana ekseni ise, engellilerin istihdamını teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır. 
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Türkiye Engelliler Araştırması’na göre Engelli nüfusun toplam nüfusa oranı %12.29'dur. 
Dolayısıyla Türkiye'de yaklaşık 8,5 milyon kişi engellidir. Engellilik, sadece bu sorunu 
yaşayan kişileri değil, aynı zamanda aileyi ve yakın çevreyi ekonomik, sosyal ve psikolojik 
olarak da etkileyen bir sorun olarak görülmektedir. %12.29 sakatlık oranı arasında erkeklerin 
oranı %7.09 ve kadınların oranı % 5.20'dir. 
1982 yılında yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, engellilerin haklarını da 
güvence altına almaktadır. Anayasa'nın 10. maddesinde; "Tüm insanlar kanun önünde eşittir, 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık 
yapılmaz." 42.madde ise, eğitim ve öğretim hakkını şart koşar; Kimsenin eğitim ve öğretim 
hakkından mahrum bırakılamayacağını söyler ve devletin özel koşullar nedeniyle özel eğitime 
ihtiyaç duyan kişileri topluma yararlı kılmak için önlemler alacağını söyler. (ÖZİDA, 
2007:30; Atak, 2011:75). 
Erişilebilirlik; bina, yol, park vb. tüm alanlarda engellilere güvenli, bağımsız hizmetler, bilgi 
ve iletişim teknolojisi sağlar. Bu kapsamda, Engelliler Kanunu’nun geçici 2 ve 3.maddesinde 
bu konuyla ilgili olarak; “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm 
yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt 
yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her 
türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin 
erişebilirliğine uygun duruma getirilir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde 
kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin 
erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma 
araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için 
erişilebilir duruma getirilir.” düzenlemesi yer alır. 
Temel bir insan hakları sorunu olarak, sosyal yaşamın her alanında eşit fırsatların elde 
edilmesi engelliler için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, uluslararası ve ulusal 
düzenlemelerden etkilenen birçok hak (eğitim, sağlık, barınma, istihdam, sosyal güvenlik, 
ulaşım, sosyal yardım vb.) kamu politikalarına tabidir. Türkiye gecikmelere rağmen Batı 
toplumunda engelliler için yasa, yönetmelik ve politikalar çıkarmış ve bu yönde ciddi 
önlemler almıştır. Özellikle, Birleşmiş Milletler bünyesinde formüle edilen "Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme" geniş bir etki alanına sahiptir. Sözleşmenin onaylanmasıyla 
birlikte, Devletler, engelli kişilerin haklarını korumaya yönelik politikalar, kanunlar ve idari 
tedbirleri formüle etmek ve uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca Avrupa Birliği koordinasyon 
süreci ve Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında onaylanan anlaşmalar ile ülkemiz 
engellilere karşı çeşitli yükümlülükler üstlenmiş ve hukukun temellerini atmıştır. 
2005 yılında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun çıkarılmasıyla birlikte uluslararası 
platformda özellikle çalışma hakkı olmak üzere birçok alanda tedbirler alınmıştır. Ayrıca, 
engelli bireylere yönelik uluslararası düzenlemeler ulusal düzenlemelerle karşılaştırıldığında 
entegrasyonun büyük ölçüde sağlandığı görülmektedir. 
 
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUBU; YAŞLI ÇALIŞANLAR 
Yaşlılık, tarihsel süreçte kültürden kültüre farklılık taşımaktadır. Yaşlılığın bir sorun olarak 
görülmesi ve bu durumla ilgili araştırmaların yapılması ise son zamanlara rastlamaktadır. 
Demografinin yaygınlaşması, özellikle de yaşlı insanların nüfusun yüksek yüzdesini 
oluşturduğu ve her geçen sürede bu yüzde oranının arttığı gelişmiş toplumların akademik 
camiasında ve siyasi çevrelerinde yaşlılara olan ilgiyi arttırmaktadır. Günümüzde insanlar 
yaşlılara verilen hizmetleri artırmak, sosyal politikalar oluşturmak ve yaşlıların yaşam 
kalitesini yükseltmek için çok çalışmaktadır. (İçli,2008: 29).  
Yaşlanma, sadece bireye ve vücuda dayalı bir fenomen değil, sosyal ve kültürel bir 
fenomendir. Bures'in (1997) çalışmasında belirtildiği gibi, yaş gruplarının yapısal özelliklerini 
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ortaya çıkarmak için temel biyolojik özelliklerine göre sınıflandırılması önemlidir. Bures, 
araştırmasında şu sınıflandırmaları yapmıştır;   
25-44 yaş aralığını genç,   
45-54 yaş aralığını orta yaşlı, 
55-64 yaş aralığını erken yaşlı ya da yaşlılığa giriş dönemi,   
65-74 yaş aralığını yaşlılık dönemi,  
75 yaş üstü yaş aralığını da ihtiyarlık dönemi olarak sınıflamıştır.  
Aktif yaşlanma; yaşlılara daha fazla çalışma, sağlıklı kalma ve topluma katkıda bulunma 
fırsatı sağlar. İhtiyaç sahibi yaşlılar için uygun koruma, güvenlik ve bakım hizmetlerini 
sağlamak; potansiyellerini gerçekleştirmek ve müreffeh bir yaşam sürmek için ihtiyaç ve 
isteklerinin göz önünde bulundurulmasıdır. (Özen ve Özbek,2017:556-557) 
Yaşlıların yaşam kalitesi iyileştirilmeli, sosyo-ekonomik koşulları düzeltilmeli, yaşam boyu 
sağlık sağlanmalıdır. Yaşlıların daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için yaşlılara 
yönelik politikalar düzenlenmeli, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde gerekli önlemler 
alınmalı, eğitim ve istihdam politikalarında gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Türkiye 
İstatistik Kurumu'nun "Yaşlı İstatistikleri Raporu’na (2018) göre, yaşlıların toplam nüfus 
içindeki oranı 2014 yılında %8 iken 2018 yılında %8,8'e yükselmiştir. 2018'de yaşlıların 
cinsiyete göre oranına bakıldığında ise, erkeklerin oranı %44,1, kadınların oranı %55,9 
olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2014 yılında 65-74 yaş 
grubundaki yaşlı nüfus oranı %60,9, 75-84 yaş grubundaki yaşlı nüfus oranı %31,4, 85 ve 
üzeri yaşlı nüfus oranı %7,7 olarak belirtilmiştir 2018 yılına gelindiğinde ise, 65-74 yaş 
grubundaki yaşlı nüfus oranı %62,2, 75-84 yaş grubundaki yaşlı nüfus oranı %28,6, 85 ve 
üzeri yaşlı nüfus oranının ise %9,2 olduğu görülmektedir. (TÜİK Yaşlı Raporu İstatistikleri 
(2018)). 
Nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranının 2023'te %10,2, 2030'da %12,9, 2040'ta %16,3, 
2060'ta %22,6 ve 2080'de %25,6'ya ulaşması beklenmektedir. (İstatistiklerle Yaşlılar, 2018). 
2015-2017 Yaşam Tablosu sonuçlarına göre, Türkiye'de doğumda beklenen ortalama yaşam 
süresi 78 yıl olup erkeklerde 75,3 yıl, kadınlarda ise 80,8 yıldır. Genel olarak, kadınlar 
erkeklerden daha uzun yaşamakta ve doğumdaki yaşam beklentileri 5,5 yıl değişmektedir. 
Ülkemizde 65 yaşındaki bir kişinin ortalama yaşam beklentisi 17,7 yıldır. Gözlemlere göre bu 
süre erkeklerde 16 yıl, kadınlarda 19,2 yıldır. Yani 65 yaş altı kadınların erkeklerden ortalama 
3,2 yıl daha uzun yaşayacağı tahmin edilmektedir. 75 yılda yaşam beklentisi 10,7 yıl ve 85 
yılda yaşam beklentisi 5,9 yıldır. (İstatistiklerle Yaşlılar, 2018). 
 
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünce yürütülen Geroatlas projesi, Türkiye’de en uzun 
ömürlü insanların Aydın’ın Nazilli ilçesinde, en kısa ömürlü insanların ise Yozgat’ta 
yaşadığını göstermektedir; 2009 yılı itibarıyla Nazilli’de her 100 kişiden 23'ünün 60 yaşın 
üzerinde olduğu, 90 yaş üzerinde de 161 sağlıklı yaşlı bulunduğu açıklanmıştır. Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinde yaşam süresine dayalı ölçümler, en uzun yaşam sürelerinin Karadeniz 
bölgesinde, en kısa yaşam sürelerinin ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
yaşadığını göstermektedir. (Kalkınma Bakanlığı, 2014). 
Bu verilerden Türkiye nüfusunun yaşlandığı görülmektedir. Bugün ülkemizin yaşlı nüfus 
oranı, ülkemiz tarihinin en yüksek noktasına ulaşmıştır. 1935 yılında Türkiye'de 65 yaş üstü 
nüfusun toplam nüfusa oranı %3,9 idi. 1990 yılında dalgalı sürecin sonunda %4,3 oldu. Bu 
yıldan sonra düzenli bir büyüme trendine girdi. (2008 hariç). Son verilerde bu oran %8,3'e 
yükseldi. Nüfus tahminlerine göre, yaşlı nüfus oranı, 2023'te %10,2'ye (8,6 milyon), 2050'ye 
kadar %20,8'e (19,5 milyon) ve 2075'e kadar %27,7'ye (24,7 milyon) artmaya devam 
edecektir. (TUİK, 2012 ve 2015). 
Altın Yıllar Endeksi’ne göre, yaşlanan nüfusun uzun vadeli hedefini, çalışma yaşamlarını 
uzatarak karşılanabilir ve ekonomilerine 3,5 trilyon ABD doları ek katkı sağlanabilir. Şu anda, 
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OECD ülkelerinde 55-64 yaş grubundaki nüfusun istihdam oranı çok farklıdır. Örneğin, 
İzlanda’da yaşlı nüfusun istihdam oranı %84, Yeni Zelanda'da %78 iken, Türkiye’de %34 
olup Yunanistan'da %38’dir. Bu rapora göre, Türkiye yaşlı nüfusun istihdamını Yeni Zelanda 
düzeyine çıkarabilirse, GSYIH’si 100 milyar ABD doları artacaktır.  
1990 verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturan bir milyar insan 60 yaşın 
üzerindedir. 2030 yılına kadar bu rakamın 1,5 milyara yakın olması bekleniyor. Gelişmiş 
ülkelerin ardından gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yaşlanması, bu büyüme hızının 
gelecekte gelişmiş ülkelere göre daha hızlı olacağını göstermektedir. Nüfusun yaşlanması ve 
sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine olan talep ile bu hizmetlere yapılan harcamalar 
kaçınılmaz olarak artmıştır. "Risk gruplarının sorunlarını bir bütün olarak, özel risklerini 
dikkate alarak çözmek, fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarını geliştirmek, korumak ve 
sürdürmek, sağlıklı bir topluma, ailelere ve çocuklara sahip bir ülkenin 21. yüzyıl sağlık 
hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır. Ülkemizde bu sonuca ulaşmak için kanun ve 
yönetmelikler, iyileştirilmiş önlem ve uygulamalara ihtiyaç vardır. 
Genel olarak doğum oranının düşmesi, ortalama yaşam süresinin artması ve yaşam 
koşullarının iyileşmesi ile yaşlanma tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus artmaktadır. 
Türkiye’deki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı açısından bakıldığında ise yaşlı nüfus 
toplam nüfusun %8,3'ünü oluşturmaktadır. Ülkemizdeki yaşlı nüfus oranının daha da artması 
öngörülebilir. Bu durum yaşlılara hizmet vermenin önemini daha da artırmıştır. Bu nedenle, 
genel sorunları çözmek ve artan yaşlı bakımı talebini karşılamak için yapılan çabaları 
netleştirmek için bu bağlamda anket sonuçlarının ve tavsiyelerin ortaya konması 
gerekmektedir. 
 
Sonuç 
Araştırmamızda her bir özel risk grubunu ayrı ayrı ele alarak çalışma hayatında sağlık ve 
güvenlik açısından hangi politikalara ihtiyaç duyduğunu vurguladık ve ilgili işçi gruplarının 
kendine özgü risk faktörlerini tartıştık. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, sosyal ve hukuk devleti olduğu, Türkiye’nin AB'ye 
katılım sürecini sürdürdüğü ve uluslararası anlaşmalara taraf olduğu için özel risk gruplarının 
hükümet planlarına yansıması artmıştır. 
 
Türkiye devleti ve sivil toplum kuruluşları özel risk gruplarını desteklemek için bazı 
çalışmalar yapmış olsa da, insanlar bu çalışmaların yeterli düzeye geldiğini söylemek için 
henüz çok erken olduğunu düşünmektedir. Bu konudaki bilimsel araştırma ve uygulamanın 
henüz emekleme aşamasında olduğu söylenebilir. Amaç, toplumdaki diğer gruplarla aynı 
haklara sahip olan ancak birçok farklı engel nedeniyle bu fırsatlara erişemeyen kişilerin 
yaşam kalitelerini yükseltmektir,  
 
Eşitlik ilkesinin Türk Anayasasının temel ilkelerinden biri olduğu dikkate alındığında, 
devletin diğer vatandaşlarına imkan sağlama yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi için gerekli 
adımların atılması gerekmektedir. Çünkü bu, her vatandaşın tüm fırsatlara sahip olduğu en 
doğal haklardandır. Onlara ulaşmalarını sağlamak, ülkenin en önemli temel görevlerinden 
biridir. 
 
İşgücü piyasasında risk gruplarını korumak, sosyal devlet olabilmek için gerekli bir koşuldur. 
Giderek daha nitelikli istihdamı desteklemek, özel riskli grupların entegrasyonunu ve 
katılımını sağlamak ve herkesin kullanabileceği kapsayıcı bir toplum oluşturmak Avrupa 
Birliği'nin hedeflerinden biridir. Avrupa Sosyal Fonu tarafından 2007-2013 yılları arasında 
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yapılan yatırımların çoğu "farklı grupları istihdam ve sosyal içermeye dahil etmeyi" 
hedefliyordu. Genç işçilere ve yaşlı işçilere, göçmenlere ve etnik azınlıklara özel ilgi 
gösterilmekte ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı azaltmak ve iş ile özel hayatı daha iyi 
dengelemek için özel faaliyetler yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu esas olarak yoksulluk 
konusuyla ilgilenir ve onu "sosyal dışlanma" ile ilişkilendirir. Son zamanlarda sosyal içerme 
kavramının yerine "aktif içerme" kavramı kullanılmaya başlanmış olup istihdam konusuna 
daha fazla vurgu yapılmaktadır. Aktif içerme, her vatandaşın, özellikle risk altındaki 
grupların, iş dahil sosyal sorumlulukları olduğu anlamına gelir.’(Alp,2014).  
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerindeki 25-54 yaş arası erkek işçiler 
ile farklı özel risk grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar, gençler, çocuklu anneler) arasındaki 
istihdam farklılıkları incelendiğinde, Türkiye'de tüm gruplar için yapılan OECD ortalama 
değerinin üzerinde bir istihdam farkının olduğu görülmektedir. Türkiye'nin hükümet planının 
işgücü piyasasında özel risk gruplarını güçlendirmek için sınırlı bir yere sahip olduğu 
görülmektedir. Elmas (2018)  
Yukarıdaki nedenlerden dolayı, özel risk grupları ile özel olarak ilgilenilmeli ve bu gruplar 
için özel politikalar formüle edilmelidir. Aslında, "Ulusal İstihdam Stratejisi" özellikle bu 
sektörlerle ilgili konulardan bahsetmiştir. Bu koşullar altında, özel politikalar gerektiren 
grupların istihdamını artırmak, ulusal istihdam stratejisinin temel politika önceliklerinden 
biridir. Amaç, işgücü ve istihdam için özel politikalar gerektiren kadınların, engellilerin, 
gençlerin ve uzun süreli işsiz grupların katılımının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. (UİS, 
2014) 
Politika desteğini daha istihdam odaklı hale getirerek, özel risk grubundaki çalışanların 
katılımı artırılabilir. Özel risk grubundaki işçilerin düşük istihdam oranının temel 
nedenlerinden biri, politikanın yeterli istihdam fırsatlarını hedeflememesidir. Örneğin, kısmi 
çalışma kabiliyetine sahip kişiler, içinde kalma veya işe dönme konusunda daha motive 
edilmelidir. İkincisi, erken müdahale genellikle geç bir aşamada yapılan pahalı 
müdahalelerden daha iyidir. Üçüncüsü, işçileri işe alma ve işte tutmada ayrımcılığı azaltmak 
için politikalar önemlidir. Kadınlar, göçmenler, engelliler ve yaşlı işçiler genellikle ayrımcı 
uygulamalardan etkilenmektedir. Bu insanlar genellikle benzer niteliklere sahip diğerlerinden 
daha az kazanırlar ve iş veya terfi teklif edilme olasılıkları daha düşüktür. İşgücü piyasası 
reformlarına daha fazla katılımının başarılı olabilmesi için, politikaların tutarlı bir paket 
halinde birleştirilmesi gerekir. Bu, daha güçlü bir iş teşvikidir. Çalışma hayatı boyunca sürekli 
olarak beceriler geliştirme yeteneği ve sağlıklı bir insan kaynakları politikasının birleşimi, 
yaşlı çalışanların emekli olmasını sağlayabilir. Benzer şekilde, genç annelerin hızlı bir şekilde 
işe dönmelerine yardımcı olmak için, uygun fiyatlı çocuk bakım hizmetlerine, çalışma 
saatlerinde daha fazla esnekliğe ve evde babalardan daha güçlü bakıma ihtiyaç duyabilirler. 
Özel risk gruplarının işgücü piyasası potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve her bireyin özel 
ihtiyaçlarını karşılamak için farklı kurumların birlikte çalışmasının sağlanması gerekir. 
(OECD, 2018) 
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Abstract 
 
In this study, general information about the applications of Octahedron Sets to Algebraic 
Structures will be given. Some of the topics of our work are: i-product of two octahedron 
clusters, i-octahedron subgroupoids of a groupoid, an i-OLI of a groupoid [i-ORI and i-OI, 
respectively], image and front view of an i-octahedron subgroup For some properties [i-OLI, 
i-ORI and i-OI, respectively] can be classified under groupoid homomorphism. A detailed 
study will be made on these issues, and the studies on the Application of Octahedron Sets to 
Algebraic Structures will be compiled. 
 
Keywords: Octahedron cluster, Internal (external) octahedron cluster, i-junction, i-intercept, 
Octahedron point, image and front view of the Octahedron cluster 
 
 
1.INTRODUCTION 
Theories put forward to deal with uncertainty in mathematics and in all branches of 
mathematics have always attracted attention. He is a scientist named Zadeh who made the first 
studies on this subject, and his studies on fuzzy clusters have been accepted and developed all 
over the world. Fuzzy logic, which means uncertainty, starts from this principle and makes 
imprecise information simple and useful. Following this theory, Pawlak (1982), Atanassov 
(1983), Atanassov and Gargov (1989), Gau and Buchrer (1993), Coker (1996), Smarandache 
(1998) and Molodtsov (1999). They introduced the concepts of sets, heuristic fuzzy sets, 
interval-valued heuristic fuzzy sets, indeterminate sets, heuristic sets, neutronophical sets, and 
soft sets, and presented the applications of these set theories. He introduced the concept of 
octahedron clusters consisting of interval-valued fuzzy clusters, intuitive fuzzy clusters, and 
fuzzy cluster components. Let's give information about basic definitions and theorems about 
octahedron sets and algebraic structures. The concept of BCK-algebras was introduced by K. 
Iseki (1966). This concept has arisen from two different issues. One is mathematical logic and 
the other is set theory. In set theory; The basic intersection, union and difference operations are 
defined by L.Kantorovich and E.Livenson.  

𝐴\𝐵 \ 𝐴\𝐶 ⊂ C\B, 
𝐴\ 𝐴\𝐵 ⊂ B. 

Based on these relations, the concept of BCK-algebra has emerged. 
 
  

 

 

270



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

2.PRELIMINARIES 

In this section, we list some basic definitions and theorems needed in the next sections. 

 
Let I ⊕   I = {ā= (a∈ , a∉ ) ∈ Ι×I : a∈+ a∉ ≤1} where I = [0, 1]. Then each member ā of I ⊕ I 
is called an intuitionistic point or intuitionistic number. In particular, we denote (0, 1) and (1, 
0) as  0  and 1, respectively. Refer to [2] for the definitions of the order (≤) and the equality 
(=) of two intuitionistic numbers, and the infimum and the supremum of any intuitionistic 
numbers. 
 
Definition 1 ([1]). For a nonempty set X, a mapping A : X → I ⊕ I is called an intuitionistic 
fuzzy set (briefly, IF set) in X, where for each x ∈  X, A(x) = (A∈ (x), A∉ (x)), and A∈  (x) and 
A∉ (x) represent the degree of membership and the degree of nonmembership of an element x 
to A, respectively. Let (I ⊕ I)x denote the set of all IF sets in X and for each A ∈  (I ⊕ I)x, 
we write A = (A∈ , A∉). In particular, 0 and 1  denote the 
IF empty set and the IF whole set in X defined by, respectively: for each x ∈  X, 

0 (x) = 0 and 1(x) =1. 
For the definitions of the inclusion, the equality, the union and the intersection of two IF sets, 
the complement of an IF set, two operations [ ] and _ on (I ⊕ I)x, refer to [1]. 
The set of all closed subintervals of I is denoted by [I], and members of [I] are called interval 
numbers and are denoted by 𝑎, 𝑏, �̃�, etc., where 𝑎 𝑎 ,𝑎  and 0≤ 𝑎 ≤ 𝑎 ≤1. In particular, 
if 𝑎 𝑎 , then we write as 𝑎 = a (See [4]). 
For the definitions of the order and the equality of two interval numbers, and the infimum and 
the supremum of any interval numbers, refer to [5,6]. 
 
Definition 2([3]).  Let X be a nonempty set and let A = [A- ,A+] ∈  [I]x, A = 
(A∈ ,A∉) ∈  (I ⊕ I)x ,λ∈ Ix. Then the triple 𝒜  = 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉  is called an octahedron 
set in X. In fact, A : X → [I] × (I ⊕ I) × I is a mapping. 
We can consider following special octahedron sets in X: 
〈0, 0, 0〉 0, 
〈0, 0, 1〉, 〈0, 1, 0〉, 〈1, 0, 0〉, 
〈0, 1, 1〉, 〈1, 0, 1〉, 〈1, 1, 0〉, 
〈1, 1, 1〉 1. 
In this case, 0 (resp. 1) is called an octahedron empty set (resp. octahedron 
whole set) in X. We denote the set of all octahedron sets as 𝒪(X). 
It is obvious that for each A∈ 2x, A = 〈  𝜒 ,𝜒 , 𝜒 ,𝜒 ,𝜒 〉  ∈  𝒪 X  ,  and  
then 2x ⊂  𝒪 (X), where 2x denotes the set of all subsets of X  and 𝜒  denotes 
the characteristic function of A. Furthermore, we can easily see that for each  𝑨  〈𝐴, 𝜆〉  ∈ 
𝒞(X) , 𝑨 〈𝐴, 𝐴 ,𝐴 𝜆〉,𝑨 〈𝐴 𝜆, 𝜆 𝜆〉  ∈ 𝒪 (X),    and then 𝒞(X) ⊂  𝒪 (X). In this case, 
we denote 〈𝐴, 𝐴 ,𝐴 𝜆〉 and 〈𝐴 𝜆, 𝜆 𝜆〉 as  𝒜   and  𝒜 , 
respectively. In fact, we can consider octahedron sets as a generalization of cubic 
sets. 

Definition 3. ([3]). Let X be a nonempty set and let  𝒜 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉 , ℬ 〈𝑩,𝐵, 𝜇〉  ∈  𝒪 X  . 
Then we can define following order relations between 𝒜 and ℬ: 
(i) (Equality)   𝒜 ℬ⇔  𝐀  𝐁, A  B, λ  μ,  

(ii) (Type 1-order)𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A  ⊂ B , λ  μ, 
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(iii) (Type 2-order) 𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A  ⊂ B , λ  μ, 

(iv) (Type 3-order) 𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A  ⊃ B , λ  μ, 

(v) (Type 4-order) 𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A ⊃   B , λ  μ, 

 
Definition 4 ([3]). Let X be a nonempty set and let 𝒜

∈
〈𝑨 ,𝐴 , 𝜆 〉

∈
 

be a family of octahedron sets in X. Then the Type i-union ∪ and Type i-intersection ∩ of 
𝒜

∈
, 𝑖 1,2, ,3,4 , are defined as follows, respectively: 

(i) (Type i-union)∪ ∈ 𝒜 〈∪ ∈ 𝑨 ,∪ ∈ 𝐴 ,∪ ∈ 𝜆 ,〉 ,    ∪ ∈ 𝒜
〈∪ ∈ 𝑨 ,∪ ∈ 𝐴 , ∩ ∈ 𝜆 ,〉,               ∪ ∈ 𝒜 〈∪ ∈ 𝑨 , ∩ ∈ 𝐴 , ∪ ∈ 𝜆 ,〉,               
∪ ∈ 𝒜 〈∪ ∈ 𝑨 ,∩ ∈ 𝐴 , ∩ ∈ 𝜆 ,〉, 

(ii) (Type i-intersection) ∩ ∈ 𝒜 〈∩ ∈ 𝑨 ,∩ ∈ 𝐴 ,∩ ∈ 𝜆 ,〉,                          
∩ ∈ 𝒜 〈∩ ∈ 𝑨 ,∩ ∈ 𝐴 , ∪ ∈ 𝜆 ,〉,                
∩ ∈ 𝒜 〈∩ ∈ 𝑨 , ∪ ∈ 𝐴 , ∩ ∈ 𝜆 ,〉  ,           ∩ ∈ 𝒜
〈∩ ∈ 𝑨 ,∪ ∈ 𝐴 , ∪ ∈ 𝜆 ,〉, 
 
 

Definition 5  ([3]) Let let 𝒜 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉 ∈  𝒪 X   , let𝑎 〈𝑎, 𝑎,𝑎〉 ∈  𝐼   be an octahedron 
number such that 
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Articles to which the statements given above belong: [8],[9],[10], 
 
Definition 6 ([3]). Let X be a nonempty set and let 𝒜 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉 be an octahedron set in X.  
Then the complement 𝒜∁ operators [ ] and ⋄ of 𝒜 are defined as follows, respectively: for 
each x ∈  X, 

(i) 𝒜∁ 〈𝑨∁,𝐴∁, 𝜆∁〉, 
(ii) 𝒜 〈𝑨, 𝐴, 𝜆〉 , 
(iii)  ⋄  𝒜 〈𝑨,⋄  𝐴, 𝜆〉 . 

 
Definition 7  ([7]).  Let X be a set, '' * '' is a binary operation on X and 0 is an element of the 
set X. X is called a BCK-algebra if the following conditions are met for the triple (X, *, 0). 
For every x, y, z ∈ X  
BCI-1:  𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥 ∗ 𝑧 ∗ 𝑧 ∗ 𝑦 0, 
BCI-2: 𝑥 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑦 0, 
BCI-3: ∗ 𝑥 0 , 
BCI-4: 𝑥 ∗ 𝑦 0 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ∗ 𝑥 0 𝑖𝑓 𝑥 𝑦, 
BCK-5:0 ∗ 𝑥 0. 
For each x,y ∈ X ‘’ 𝑥 𝑦  if and only if the relation  𝑥 ∗ 𝑦 0 '' is defined. In this case (X; 
*, 0) BCK-algebra is given again as follows. 
For every x, y, z ∈ X  
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BCI-1': 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑥 ∗ 𝑧 𝑧 ∗ 𝑦 , 
BCI-2': 𝑥 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 𝑦, 
BCI-3': 𝑥, , 
BCI-4': 𝑥 𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑦 𝑥 𝑖𝑓 𝑥 𝑦, 
BCK-5':0 𝑥, 
BCK-6':𝑥 𝑦 ⇔  𝑥 ∗ 𝑦 0. 

 
  
 
CONCLUSION 
General information about clusters was given. 
We have shown the octahedron set definitions and their application to algebraic structures. 
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Abstract 

In this study, general information about the applications of Octahedron Clusters to Topological 
Structures will be given. A curve, a surface, a family of curves or a set of functions can be 
topological spaces. Topological space is a family of clusters that provide certain properties, to 
say the least. Since the topology can be placed in any two sets, after the symbols of the theory 
of sets, definitions and topological structure are defined, the basic definitions and theorems of 
these structures will be applied to octahedron sets. The concepts and some properties of two 
octahedron clusters will be studied and some examples will be given. Studies done so far on 
the Application of Octahedron Clusters to Topological Structures will be compiled. 
 
Keywords: Octahedron cluster, Internal (external) octahedron cluster, topological structure, 
topological space 
 
1.INTRODUCTION 
 
Theories put forward to deal with uncertainty in mathematics and in all branches of 
mathematics have always attracted attention. He is a scientist named Zadeh who made the first 
studies on this subject, and his studies on fuzzy clusters have been accepted and developed all 
over the world. Fuzzy logic, which means uncertainty, starts from this principle and makes 
imprecise information simple and useful. Following this theory, Pawlak (1982), Atanassov 
(1983), Atanassov and Gargov (1989), Gau and Buchrer (1993), Coker (1996), Smarandache 
(1998) and Molodtsov (1999). They introduced the concepts of sets, heuristic fuzzy sets, 
interval-valued heuristic fuzzy sets, indeterminate sets, heuristic sets, neutronophical sets, and 
soft sets, and presented the applications of these set theories. He introduced the concept of 
octahedron clusters consisting of interval-valued fuzzy clusters, intuitive fuzzy clusters, and 
fuzzy cluster components. Topology has a wide range of applications from analysis to 
geometry. Topology group is an algebraic group whose group operations are continuous in 
every variable with a given topology. After Zadeh's article, Chang, Wong et al. They 
developed the theory of fuzzy topological spaces by transferring their concepts to fuzzy sets. 
Rosenfeld described the fuzzy subgroup of a group in 1971. 

 
2.PRELIMINARIES 

In this section, we list some basic definitions and theorems needed in the next sections. 

 
Let I ⊕   I = {ā= (a∈ , a∉ ) ∈ Ι×I : a∈+ a∉ ≤1} where I = [0, 1]. Then each member ā of I ⊕ I 
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is called an intuitionistic point or intuitionistic number. In particular, we denote (0, 1) and (1, 
0) as  0  and 1, respectively. Refer to [2] for the definitions of the order (≤) and the equality 
(=) of two intuitionistic numbers, and the infimum and the supremum of any intuitionistic 
numbers. 
 
Definition 1 ([1]). For a nonempty set X, a mapping A : X → I ⊕ I is called an intuitionistic 
fuzzy set (briefly, IF set) in X, where for each x ∈  X, A(x) = (A∈ (x), A∉ (x)), and A∈  (x) and 
A∉ (x) represent the degree of membership and the degree of nonmembership of an element x 
to A, respectively. Let (I ⊕ I)x denote the set of all IF sets in X and for each A ∈  (I ⊕ I)x, 
we write A = (A∈ , A∉). In particular, 0 and 1  denote the 
IF empty set and the IF whole set in X defined by, respectively: for each x ∈  X, 

0 (x) = 0 and 1(x) =1. 
For the definitions of the inclusion, the equality, the union and the intersection of two IF sets, 
the complement of an IF set, two operations [ ] and _ on (I ⊕ I)x, refer to [1]. 
The set of all closed subintervals of I is denoted by [I], and members of [I] are called interval 
numbers and are denoted by 𝑎, 𝑏, �̃�, etc., where 𝑎 𝑎 ,𝑎  and 0≤ 𝑎 ≤ 𝑎 ≤1. In particular, 
if 𝑎 𝑎 , then we write as 𝑎 = a (See [5]). 
For the definitions of the order and the equality of two interval numbers, and the infimum and 
the supremum of any interval numbers, refer to [6,7]. 
 
Definition 2([4]).  Let X be a nonempty set and let A = [A- ,A+] ∈  [I]x, A = 
(A∈ ,A∉) ∈  (I ⊕ I)x ,λ∈ Ix. Then the triple 𝒜  = 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉  is called an octahedron 
set in X. In fact, A : X → [I] × (I ⊕ I) × I is a mapping. 
We can consider following special octahedron sets in X: 
〈0, 0, 0〉 0, 
〈0, 0, 1〉, 〈0, 1, 0〉, 〈1, 0, 0〉, 
〈0, 1, 1〉, 〈1, 0, 1〉, 〈1, 1, 0〉, 
〈1, 1, 1〉 1. 
In this case, 0 (resp. 1) is called an octahedron empty set (resp. octahedron 
whole set) in X. We denote the set of all octahedron sets as 𝒪(X). 
It is obvious that for each A∈ 2x, A = 〈  𝜒 ,𝜒 , 𝜒 ,𝜒 ,𝜒 〉  ∈  𝒪 X  ,  and  
then 2x ⊂  𝒪 (X), where 2x denotes the set of all subsets of X  and 𝜒  denotes 
the characteristic function of A. Furthermore, we can easily see that for each  𝑨  〈𝐴, 𝜆〉  ∈ 
𝒞(X) , 𝑨 〈𝐴, 𝐴 ,𝐴 𝜆〉,𝑨 〈𝐴 𝜆, 𝜆 𝜆〉  ∈ 𝒪 (X),    and then 𝒞(X) ⊂  𝒪 (X). In this case, 
we denote 〈𝐴, 𝐴 ,𝐴 𝜆〉 and 〈𝐴 𝜆, 𝜆 𝜆〉 as  𝒜   and  𝒜 , 
respectively. In fact, we can consider octahedron sets as a generalization of cubic 
sets. 

Definition 3. ([4]). Let X be a nonempty set and let  𝒜 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉 , ℬ 〈𝑩,𝐵, 𝜇〉  ∈  𝒪 X  . 
Then we can define following order relations between 𝒜 and ℬ: 
(i) (Equality)   𝒜 ℬ⇔  𝐀  𝐁, A  B, λ  μ,  

(ii) (Type 1-order)𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A  ⊂ B , λ  μ, 

(iii) (Type 2-order) 𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A  ⊂ B , λ  μ, 

(iv) (Type 3-order) 𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A  ⊃ B , λ  μ, 

(v) (Type 4-order) 𝒜  ⊂   ℬ⇔ ,𝐀 ⊂   𝐁, A ⊃   B , λ  μ, 

 
Definition 4 ([4]). Let X be a nonempty set and let 𝒜

∈
〈𝑨 ,𝐴 , 𝜆 〉

∈
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be a family of octahedron sets in X. Then the Type i-union ∪ and Type i-intersection ∩ of 
𝒜

∈
, 𝑖 1,2, ,3,4 , are defined as follows, respectively: 

(i) (Type i-union)∪ ∈ 𝒜 〈∪ ∈ 𝑨 ,∪ ∈ 𝐴 ,∪ ∈ 𝜆 ,〉 ,    ∪ ∈ 𝒜
〈∪ ∈ 𝑨 ,∪ ∈ 𝐴 , ∩ ∈ 𝜆 ,〉,               ∪ ∈ 𝒜 〈∪ ∈ 𝑨 , ∩ ∈ 𝐴 , ∪ ∈ 𝜆 ,〉,               
∪ ∈ 𝒜 〈∪ ∈ 𝑨 ,∩ ∈ 𝐴 , ∩ ∈ 𝜆 ,〉, 

(ii) (Type i-intersection) ∩ ∈ 𝒜 〈∩ ∈ 𝑨 ,∩ ∈ 𝐴 ,∩ ∈ 𝜆 ,〉,                          
∩ ∈ 𝒜 〈∩ ∈ 𝑨 ,∩ ∈ 𝐴 , ∪ ∈ 𝜆 ,〉,                
∩ ∈ 𝒜 〈∩ ∈ 𝑨 , ∪ ∈ 𝐴 , ∩ ∈ 𝜆 ,〉  ,           ∩ ∈ 𝒜
〈∩ ∈ 𝑨 ,∪ ∈ 𝐴 , ∪ ∈ 𝜆 ,〉, 
 

Definition 5 ([4]). Let X be a nonempty set and let 𝒜 〈𝑨,𝐴, 𝜆〉 be an octahedron set in X. 
Then the complement 𝒜∁ operators [ ] and ⋄ of 𝒜 are defined as follows, respectively: for 
each x ∈  X, 

(i) 𝒜∁ 〈𝑨∁,𝐴∁, 𝜆∁〉, 
(ii) 𝒜 〈𝑨, 𝐴, 𝜆〉 , 
(iii)  ⋄  𝒜 〈𝑨,⋄  𝐴, 𝜆〉 . 

  

Definition 6  Let X be any cluster. U is called a topology over X if the group U of subsets of 

X satisfy the following properties. 
T1- X and ∅ belong to U. 

T2-The intersection of any two elements of U belongs to U 
T3-Any combination of the elements of U belongs to U. 

(X, U) is called a topological space. Each element of U is an open set in X to U topology, or 

X for short. The complement of an open set is called a closed set.  
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Articles to which the statements given above belong:[9] 

 

Definition 9  ([8]).  İf, 

1- G is a group, 

2-G topological space, 
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3- The𝑓 𝑥 𝑥  function is a continuous transformation from G to G and the function 

𝑓 𝑥, 𝑦 𝑥. 𝑦  is a continuous transformation from G ×G to G, while the set G is a 

topological group. If G is a Hausdorff topological space, then G is called a Hausdorff 

topological group. 

 Definition 10  ([3]).   
Let R be the real space. Then, for any intervals A = [a1, a2] and B = [b1, b2] of R, the 

Hausdorff distance dH(A, B) between A and B is defined by:  

dH(A, B) = max(| a1 – b1 |, | a2 – b2 |). (1) 

 Throughout this paper, let X = {x1, x2, x3, ꞏ ꞏ ꞏ , xn} be a universal set. 

 
CONCLUSION 
General information about clusters was given. 
We have shown the octahedron set definitions and their applications to topological structures. 
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Abstract 

The monetite (Ca (HPO4)) with Ca/P ratio = 1.0, is a calcium orthophosphate, by many 
authors considered from the family of hydroxyapatites, has applications mainly as 
bioceramics. Among the various synthesis routes, the wet neutralization route was used, 
at temperatures of 40 and 80 ºC, which are considered extremely low in comparison with 
the techniques used repeatedly, with rigorous pH control, having as calcium precursor the 
chicken eggshells, and orthophosphoric acid as a phosphorus source. The products were 
filtered, washed and dried in an oven at 100 ºC for 12 h. The samples were analyzed 
qualitatively and quantitatively by the Rietveld Refinement through XRD data, and 
morphologically by SEM. From these data it was evaluated how the synthesis temperature 
can generate changes in the lattice parameters and crystallite size, with the sample 
synthesized at 40 ºC the crystallite is 89.4 nm while at 80 ºC it is 148 nm. 

Keywords: synthesis; biomaterial; monetite; wet route; chicken eggshell 

 

INTRODUCTION 

Calcium phosphates are widely investigated for their properties as biomaterials 
(Suchanek et al., 2018). Normally classified according to the Ca / P ratio, calcium 
orthophosphates comprise a series of compounds between 0.5 ≥ Ca / P ≤ 2.0 (Boiko, 2009; 
Costa et al., 2009; Oliveira et al., 2009). All calcium phosphates are salts formed by the 
phosphorus and calcium ions (Antoniac, Iulian Vasile (University Politehnica of 
Bucharest, Bucharest e Daculsi, Guy (Nantes University, Nantes, 2016). Over the past 
few years it has been found that more than 250,000 tonnes / year of chicken eggs are 
produced around the world, causing that it should be preferred as a source of calcium due 
to its renewable potential (Faridi e Arabhosseini, 2018). 

The monetite is anhydrous dicalcium phosphate (CaHPO4), DPCA, whose name by 
IUPAC is calcium hydrogen phosphate and has a Ca/P ratio = 1.0 (Antoniac, Iulian Vasile 
(University Politehnica of Bucharest, Bucharest e Daculsi, Guy (Nantes University, 
Nantes, 2016; Dorozhkin, 2016), it has applications such as nutritional supplement, 
breakfast cereals, enriched flours; assist in the formation of tablets; toothpaste (Antoniac, 
Iulian Vasile (University Politehnica of Bucharest, Bucharest e Daculsi, Guy (Nantes 
University, Nantes, 2016; Dorozhkin, 2016); water decontamination (Tag El-Din et al., 
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2018); and as a biomaterial in bone cement (Motameni, Alshemary e Evis, 2021); 
remineralização dental (Medvecky et al., 2018); coating (Prado Da Silva et al., 2001) and 
bone filling (Galea et al., 2008) because of its high solubility, facilitating bone remodeling 
and regeneration (Suchanek et al., 2018; Motameni, Alshemary e Evis, 2021). 
Biologically it can occur in healing and inflammatory tissues (pH <7.4), and is found in 
bone fracture callus (Tamimi et al., 2008). 

The monetite crystallizes in the triclinic system, belonging to the space group P1 (Catti, 
Ferraris e Filhol, 1977; Boanini, E (Department of Chemistry ‘‘G. Ciamician”, University 
of Bologna, 40126 Bologna, Bigi, A. (Department of Chemistry ‘‘G. Ciamician”, 
University of Bologna, 40126 Bologna e Gazzano, M. (b ISOF-CNR, c/o Department of 
Chemistry ‘‘G. Ci, 2010), has a lattice a = 6,910 Å, b = 6,627 Å, c = 6,998 Å e α = 
96,340º, β = 103,820º, γ = 88,330º (Catti, Ferraris e Filhol, 1977). Each unit cell contains 
4 molecules, with two distinct PO4 pairs found in each primitive cell (Casciani e Condrate, 
1980), while the center of symmetry produces another layer below this in the direction of 
the c-axis, then generating a three-dimensional lattice of phosphate tetrahedrons held 
together through the calcium ions in the interstices, (Mathew, Mathai (American Dental 
Association Health Foundation, Paffenbarger Research Center e Shozo, Takagi 
(American Dental Association Health Foundation, Paffenbarger Research Center, 2001; 
Hundemberg e Barbosa, 2012)as shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1 Crystalline structure, from the ICSD 917 file generated by the VESTA program 
(Momma e Izumi, 2011) 

Calcium phosphates can be synthesized basically through two types of routes, one wet 
and the other dry, and at high or low temperature (Suchanek et al., 2018). In addition, 
there are post-synthesis heat treatments that are also strong influencers of the phases, their 
quantities and obtained microstructures. Thus, despite this understanding of how the type 
of processing route acts on the microstructure of hydroxyapatites (Costa et al., 2009), the 
parameters: temperature of synthesis and aging; synthesis and aging pH; synthesis and 
aging time; and the purity of the reagents are also major factors in obtaining how much 
and what type of calcium phosphate, crystallinity, morphology and its other 
microstructural aspects (Boiko, 2009). 

High temperature syntheses (Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009) that normally occur 
in the solid state (Boiko, 2009), generally promote good (Costa et al. 2009) and high 
crystallinity (Mavropoulos, 1999; Boiko, 2009), with crystals big ones (Mavropoulos, 
1999; Costa et al., 2009), alta pureza e áreas especificas pequenas (Boiko, 2009). While 
the reverse tends to be true, syntheses at low temperatures such as precipitation, co-
precipitation, aqueous solution, hydrolysis and aging of precursors (Boiko, 2009; Costa 
et al., 2009) produce small crystals (Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009), “nanosized” 
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(and hydrated) (Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009) and of low crystallinity 
(Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009). 

The wet routes consist of syntheses in which neutralization reactions occur between 
elements with an acidic and basic character, in the case containing phosphate and calcium. 
The most used methods are: precipitation, hydrolysis, sol-gel and hydrothermal 
(Suchanek et al., 2018). The neutralization / precipitation route has variations. 

The precipitation reaction is the reaction between phosphate and calcium salts, (Valente, 
1999; Volkmer, 2006) while the neutralization reaction, called the Ratheje method, is the 
reaction between hydroxide and hydracid (Trommer, 2006; Mamani, 2009). Hayek and 
Newsely proposed the addition of ammonium hydroxide in the precipitation reaction 
(Valente, 1999; Volkmer, 2006). Both reactions can occur at room temperature or close 
to boiling (Trommer, 2006), however, it is necessary to control the concentrations of the 
reagents and the pH of the synthesis so that phase transformations do not occur during a 
thermal treatment (Trommer, 2006; Mamani, 2009). 

In this work, the wet route with pH control was used, using Rathje's neutralization 
methodology method with the adaptation of Hayek and Newsely to synthesize calcium 
phosphate, satisfying Equation (1) 

10 Ca OH  6H PO   8𝑁𝐻 𝑂𝐻 → Ca  PO OH 18H O    (1) 

 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 
In this work, the chicken’s eggshells of Gallus gallus hens were used as a precursor of 
calcium. The eggshells have CaCO3 as the main inorganic constituent element. They were 
washed with running water and detergent to remove external residues from the peel, dried, 
fragmented and burned in the muffle furnace, with a heating rate of 10 ºC / min, threshold 
temperature of approximately 1000 ºC for 2 h. The calcination process follows Equation 
(2). After burned, the eggshells were manually comminuted with pestle and gral and 
characterized by XRD in the Phillips diffractometer, model X'Pert MDP (X-ray tube with 
Cu K radiation), and analyzed qualitatively and quantitatively with the Profex 4.0 
program (Doebelin e Kleeberg, 2015). According to Fig. 2, it can be seen that the calcium 
oxide obtained, corresponds to PDF 04-007-9734 pattern, and is highly crystalline. 

CaCO   →∆  CO ↗  CaO          (2) 

The industrialized reagents were ammonium hydroxide (NH4OH) manufactured by 
Vetec, as a source of hydroxyls, and orthophosphoric acid (H3PO4) manufactured by 
Merck as a precursor to phosphorus. 
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Fig. 2 Diffractogram of the eggshell, according to PDF 04-007-9734 

Sample preparation 
Through the Rathje - Hayek and Newsely methodology, the reaction was in a wet route, 
of neutralization under constant agitation of calcium oxide in ultrapure water, with the 
progressive addition of orthophosphoric acid and adjustment for rigorous pH control with 
the addition of hydroxide ammonium. The reagents were adjusted to a Ca / P ratio = 1.67, 
the reactions were carried out under the temperatures of 40 and 80 ºC, with a pH between 
4.5 and 6.0. The samples aged for 1 hour. The filtration took place on filter paper and in 
the washing of the samples, ultrapure water was used, the samples were subsequently 
dried in an oven at 100 ºC for 12 h to remove the excess water. Comminution occurred 
manually with the pistil and gral. There was no subsequent heat treatment. 

Characterization 
The powders obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD) using a Panalytical 
Empyrean diffractometer, with a copper tube, with a voltage of 45 kV and a current of 40 
mA, a spinning-type sample port with a 1.0 s rotation time, with 2θ scan of the angles 
between 15 and 100,0055º. The step was 0.0001º. To perform the Rietveld refinement 
calculations to quantify the phases, Profex software (Doebelin e Kleeberg, 2015) version 
4.3 was used. Crystallite sizes were obtained using the Debye-Scherrer equation (Klug e 
Alexander, 1974): 

𝐿              (3) 

where L is the size of the crystallite, λ is the wavelength of the Cu radiation (λ = 0.154060 
nn), θ is the Bragg diffraction angle, and β is the width at half the plane of the diffraction 
plane (1 2 0) in which 2θ = 30.15, for both samples, and it’s where there is 100% relative 
intensity and is corrected as (Cullity, 1978): 

285



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

𝛽  𝛽 𝛽          (4) 

where βexp is the measured width and βstandard is the width of the standard sample, that 
is, the instrumental width. 

Characterization by scanning electron microscopy - SEM using the Equipment: EVO 
MA10 - Carl Zeiss, operated at 10kV. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The chosen route provided nanometric monetites, with needled morphology. The acidic 
reaction pH is responsible for the protonation of phosphoric acid and the stabilization of 
the ion HPO  (Antoniac, Iulian Vasile (University Politehnica of Bucharest, Bucharest 
e Daculsi, Guy (Nantes University, Nantes, 2016; Dorozhkin, 2016), thus generating 
monetite. Just as occurred in the hydrothermal technique (Jokić et al., 2011) whose pH 
around 5 was responsible for the appearance of the monetite. The samples were 
characterized by XRD with perfect refining fit with the ICSD 917 pattern (Catti, Ferraris 
e Filhol, 1977), demonstrating that all observed peaks can be attributed to the triclinic 
monetite phase in the space group P1, in order to imputate that a pure monetite was 
formed. In Fig. 3 are the diffractograms, the first one being superior to the synthesis at 40 
ºC and the bottom one to the synthesis at 80 ºC. In Table 1, there is the structural 
refinement of the obtained monetites, in both samples the calculations show the same 
results. In Table 2 are the comparisons of the lattice parameters between the monetite 
phases obtained and the ICSD 917 pattern, through which it is possible to observe how 
close the phosphates are. The average size of the calculated crystallite was 148 nm for the 
route at 80 ºC, while the synthesis at 40 ºC generated crystallites of 85.5 nm. It’s possible 
to conclude that, in fact, the lower synthesis temperature provided smaller crystals, when 
at 40 ºC the crystallite is nanometric, at 80 ºC the crystallite is 65.55% higher.  

 
Fig. 3 Diffractogram of the powders obtained. The first is to sample synthesized at 

40ºC, and the second was prepared at 80 ºC 
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Table 1 Results of the structural refinement of monetite 

 x y z 
Ca1 0,29470 0,43530 0,27190 
Ca2 0,17540 0,83730 0,66640 
P1 0,20770 0,37900 0,72070 
P2 0,29620 0,94360 0,20820 
O1 0,32340 0,33220 0,93730 
O2 0,35140 0,49190 0,63240 
O3 0,13900 0.18060 0,59640 
H1 0,00000 0,00000 0,00000 
H2 0,46050 0,25880 0,95060 

Table 2 Comparisons of the lattice parameters of the ICSD 917 file with the obtained 
powders 

Lattice 
parameters a b c α β γ 

Unit cell 
volume 

(Å³) 
ICSD 917 6,91000 6,62700 6,99800 96,3400 103,8200 88,3300 309,275084 

40 ºC 6,90672 6,63426 6,99496 96,2323 103,9374 88,4646 309,241169 
80 ºC 6,90772 6,63778 6,99553 96,2882 103,8974 88,4433 309,495634 

 

Fig. 4 and Fig. 5 present the images by scanning electron microscopy of the products of 
the neutralization reaction by which it is possible to identify a flake / leaf-like morphology 
with preferential orientation, in both samples. This morphology was previously reported 
by Sadat-Shojai (Sadat-Shojai et al., 2013) for calcium phosphates. 

 
Fig. 4 SEM microscopy with 15,000 x magnification of the sample synthesized at 40 ºC 
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Fig. 5 SEM micrograph with 15,000 x magnification of the sample synthesized at 80 ºC 

CONCLUSIONS 

In view of the results obtained, it is concluded that the use of chicken eggshells, in 
addition to being more ecologically sustainable, is highly viable as a substitute for 
commercial calcium oxide. The neutralization method, proposed by Rathje - Hayek and 
Newsely, is highly efficient to obtain anhydrous dicalcium phosphate, DPCA. High purity 
monetite and nanometric, with high crystallinity, with crystallite sizes of 89.5 and 148 
nm, flake / leaf shape morphology with preferential orientation, synthesized at a 
significantly lower temperature compared to the recurrent techniques was obtained, and 
that with lower temperature was possible to have a nanometric crystals. This methodology 
was also shown to be capable of reproducing monetites with unit cells with lattice 
parameters extremely close to the monetite used in the ICSD 917 file. 
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Abstract 

We introduce associated pseudo spherical partner, radial function and radial pseudo spherical 
function for a non-null Lorentzian space curve which does not lie on the pseudo sphere in 
Minkowski 3-space. We obtain some relation between Frenet apparatus of a non-null 
Lorentzian space curve and pseudo spherical Frenet apparatus of the associated pseudo 
spherical partner of the curve in Minkowski 3-space. Taking into consideration these relations, 
we find new results for curvature, torsion, radial function and radial pseudo spherical function 
of a non-null Lorentzian space curve with regard to the following cases; i) the arc length 
function of a non-null Lorentzian space curve is same as the arc length function of the 
corresponding associated pseudo spherical partner, ii) there is a constant angle between tangent 
vector field of a non-null Lorentzian space curve and the tangent vector field of the 
corresponding associated pseudo spherical partner, iii) there is a constant angle between 
principle normal vector field of a non-null Lorentzian space curve and the binormal vector field 
of the corresponding associated pseudo spherical partner, iv) The principle normal vector field 
of a non-null Lorentzian space curve is parallel with respect to the binormal vector field of the 
corresponding associated pseudo spherical partner. Lastly, we derive a necessary and sufficient 
condition for a non-null Lorentzian space curve in Minkowski 3-space is a rectifying curve.  

Keywords: Associated curve, pseudo spherical curve, geodesic curvature, curvature, torsion, 
rectifying curve. 

Özet  

Minkowski 3-uzayında yarı küre üzerinde yer almayan bir null olmayan Lorentz uzay eğrisinin 
bağlantılı yarı küresel çifti, radyal fonksiyonu ve radyal yarı küresel fonksiyonu tanıtıldı. Bir 
null olmayan Lorentz uzay eğrisinin Frenet elemanları ile Minkowski 3-uzayında eğrinin 
bağlantılı yarı küresel çiftinin yarı küresel Frenet elemanları arasında bir ilişki elde edildi. Bu 
ilişkileri dikkate alarak, aşağıdaki durumlara göre bir null olmayan Lorentz uzay eğrisinin 
eğrilik, burulma, radyal fonksiyon ve radyal yarı küresel fonksiyonu için yeni sonuçlar 
bulundu; i) bir null olmayan Lorentz uzay eğrisinin yay uzunluğu fonksiyonu ile karşılık gelen 
bağlantılı yarı küresel çiftinin yay uzunluğu fonksiyonunun aynı olması, ii) null olmayan  
Lorentz uzay eğrisinin teğet vektör alanı ile karşılık gelen bağlantılı yarı küresel çiftinin teğet 
vektör alanı arasında sabit bir açının olması, iii) null olmayan Lorentz uzay eğrisinin asli 
normal vektör alanı ile karşılık gelen bağlantılı yarı küresel çiftinin binormal vektör alanı 
arasında sabit bir açının olması, iv) null olmayan Lorentz uzay eğrisinin asli normal vektör 
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alanı, karşılık gelen bağlantılı yarı küresel çiftinin binormal vektör alanına göre paralel olma 
durumu. Son olarak, Minkowski 3-uzayında bir null olmayan Lorentz uzay eğrisinin rektifiyen 
eğri olması için gerekli ve yeterli bir koşul türetildi.  

Anahtar Kelimeler: Bağlantılı eğri, yarı küresel eğri, jeodezik eğrilik, eğrilik, burulma, 
rektifiyen eğri. 

 

INTRODUCTION  

This paper deals with the associated pseudo spherical partner of a non-null Lorentzian space 
curve. The curvature theory and characterization of space curves in Euclidean 3-space and 
Minkowski 3-space are very popular and important problem. So, there are many literatures 
dealing with curvature theory and characterization of space curves. Especially, some curves 
have attracted the attention of many researchers because of their geometric properties. For 
example, rectifying curve is space curve, where position vector always lies in its rectifying 
plane. The position vector of a rectifying curve is always in the direction of the Darboux vector. 
Therefore, rectifying curves can be interpreted kinematically as those curves whose position 
vector field determines the axis of instantaneous rotation at each point of the curve (Chen, 
2003). Ilarslan et al. (2003) have studied geometric properties and characterization of the 
rectifying curve in Minkowski 3-space. 
In Euclidean 3-space, for any regular space curve 𝑟 𝑠  with Frenet frame 𝛼 𝑠 ,𝛽 𝑠 , 𝛾 𝑠 , 
we can write 

�̅� 𝑠 𝑟 𝑠 𝜆 𝑠 𝛼 𝑠 𝜇 𝑠 𝛽 𝑠 𝜈 𝑠 𝛾 𝑠 . 
The curve �̅� 𝑠  is known generalized associated partner of 𝑟 𝑠 . For the curve �̅� 𝑠 , we have 

𝜆 𝑠  = 𝜅 𝑠 𝜇 𝑠 1, 
𝜇 𝑠  = 𝜅 𝑠 𝜆 𝑠 𝜏 𝑠 𝜈 𝑠 , 
𝜈 𝑠  = 𝜏 𝑠 𝜇 𝑠 , 

where  𝜅 𝑠  is the curvature and 𝜏 𝑠  is the torsion of 𝑟 𝑠  at s (Carmo (1976), Su et al. (1986)).   

In Euclidean 3-space, Liu et al. (2019) study associated spherical partner, radial function and 
radial spherical function for space curve which dosen’t lie on the sphere. Then, they give some 
relations for special curves and their associated spherical partners. Lastly, they get a new 
neccessary and sufficient condition for the rectifying curves. 

In this work, we give concept of associated pseudo spherical partner, radial function and radial 
pseudo spherical function for a non-null Lorentzian space curve which does not lie on the 
pseudo sphere in Minkowski 3-space. Then, we obtain some relation between Frenet apparatus 
of a non-null Lorentzian space curve and pseudo spherical Frenet apparatus of the associated 
pseudo spherical partner of the curve in Minkowski 3-space. With aid of these relations, we 
get new results for curvature, torsion, radial function and radial pseudo spherical function of 
some special non-null Lorentzian space curve and their associated pseudo spherical partners. 
Especially using pseudo spherical mate of a timelike curve, we get a new necessary and 
sufficient condition for the rectifying curves in Minkowski 3-space. 

 

PRELIMINARIES 
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We first briefly recall some general notions needed throughout the paper about non-null 
Lorentzian space curves, pseudo spherical curves and Minkowski 3-space. 

Let 𝐸  be Minkowski 3-space with the pseudo scalar product 

𝑢, 𝑣 𝑢 𝑣 𝑢 𝑣 𝑢 𝑣 , 

where  𝑢 𝑢 ,𝑢 ,𝑢 ,  𝑣 𝑣 , 𝑣 , 𝑣 ∈ 𝐸 . A vector 𝑢 in 𝐸  is said to be spacelike if     
𝑢,𝑢 0, or 𝑢 0, timelike if  𝑢,𝑢 0, lightlike (null) if 𝑢,𝑢  0 and 𝑢 0. 
Similarly, an arbitrary curve  𝑟 𝑟 𝑠  can be spacelike, timelike or lightlike (null), if all of its 
velocity vectors 𝑟′ 𝑠  are spacelike, timelike or lightlike (null), respectively, (Lopez, 2014).  

Let 𝑟: 𝐼 → 𝐸 , be a regular and non-null curve. The arc length parameter s of 𝑟 is determined 

such that ‖𝑟′ 𝑠 ‖ 1,  𝑟′ 𝑠 . At a point 𝑟 𝑠  of 𝑟, let 𝛼 𝑠 𝑟′ 𝑠  denote the unit 

tangent vector, 𝛽 𝑠  the unit principle normal vector and 𝜀 𝛾 𝑠 𝛼 𝑠 𝛽 𝑠  the unit 
binormal vector of 𝑟 such that  𝜀 𝛾 𝑠 , 𝛾 𝑠 . The Frenet formulas of the frame 
𝛼 𝑠 ,𝛽 𝑠 ,𝛾 𝑠  are given by 

      𝛼 𝑠 𝜀 𝜅 𝑠 𝛽 𝑠 , 

      𝛽 𝑠 𝜀  𝜅 𝑠 𝛼 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 𝛾 𝑠 ,    (1) 

      𝛾 𝑠 𝜀  𝜏 𝑠 𝛽 𝑠 , 

where 𝜀 𝛼 𝑠 ,𝛼 𝑠 , 𝜀 𝛽 𝑠 ,𝛽 𝑠 ,   𝜅 𝑠  is the curvature and 𝜏 𝑠  is the torsion 
of 𝑟 at s.  

We define the following notation given in (Liu, 2014) for Minkowski 3-space. 

Definition 2.1. The non-null curve lying on one of the hyperquadrics 

𝑟 𝑠
1

| 𝑟 𝑠 , 𝑟 𝑠 |
𝑟 𝑠 𝛽 𝑠  

is called associated curve of the curve 𝑟 𝑠  in 𝐸 .  

Remark 2.1. For the special case if the curve 𝑟 𝑠  has already lying on one of the 
hyperquadrics, we don’t use above definition as the notation of associated curve of the curve 
lying on one of the hyperquadrics in 𝐸 . In the next section, we will give a new definition of 
associated curve for the curve lying on a hyperquadric in 𝐸 . 

2.1 Pseudo Spherical Curves in Minkowski 3-space 

Let  𝑆 𝑟 𝑢 ∈ 𝐸 : 𝑢,𝑢  𝑎 , 𝑎 0  be a two dimensional pseudo-sphere which is 
also known as two dimensional de-Sitter space. If 𝑥 𝑠  is a pseudo spherical curve, then we 
have 𝑥 𝑠 , 𝑥 𝑠  𝑎 . We assume that 𝑎 1. For a non-null curve on pseudo sphere, we 
have the Darboux frame 𝛼 𝑠 , 𝑥 𝑠 ,𝑦 𝑠  with formulas 

      𝛼0 𝑠 𝜀 𝜅 𝑠 𝑦 𝑠 𝜀 𝑥 𝑠 , 

      𝑥 𝑠 𝛼0 𝑠 ,                                           (2) 

      𝑦 𝑠 𝜀 𝜅 𝑠 𝛼0 𝑠 , 

where 𝜀 𝛼0 𝑠 , 𝛼0 𝑠  and  𝜅 𝑠  is the geodesic curvature. 

Then we have 
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𝜅 1 𝜀 𝜅   and 𝜏 𝜀 . 

In the following we call the unit non-null pseudo spherical simply as the pseudo spherical 
curve. From Darboux formula, we have 

                                        𝑦 𝑠
,

𝑥 𝑠 𝜀 𝑥′′ 𝑠 .                            (3) 

Definition 2.2. The pseudo spherical curve 𝑦 𝑠  defined by (3) is called associated curve of 
the pseudo spherical curve.   

ASSOCIATED SPHERICAL PARTNER OF A NON-NULL LORENTZIAN SPACE 
CURVE 

As it is known, the non-null Lorentzian space curve in Minkowski 3-space and its associated 
pseudo spherical partner have various causal characters. So, we consider only the timelike 
curve and its associated pseudo spherical partner being timelike on pseudo sphere and the 
spacelike curve with the spacelike principal normal and its associated pseudo spherical partner 
being spacelike on pseudo sphere. 

Assume that 𝑟 �̅� : 𝐼 → 𝐸  is a non-null Lorentzian space curve in Minkowski 3-space and  

                                              
𝑓 �̅� | 𝑟 �̅� , 𝑟 �̅� |,
𝑟 �̅� 𝑓̅ �̅� 𝑥 �̅� 𝑓 𝑠 𝑥 𝑠

                                                 (4) 

where  𝑥 𝑠  is the pseudo spherical curve with arc length parameter s. 

Definition 3.1. The timelike pseudo spherical curve 𝑥 𝑠  defined by (4) is called associated 
spherical partner of the timelike space curve 𝑟 𝑠  in Minkowski 3-space. The function 𝑓̅ �̅� 𝑓 𝑠  is 
called radial function of the curve 𝑟 �̅� . The pseudo spherical curvature function 𝜅  of timelike 
pseudo spherical curve 𝑥 𝑠  is called radial pseudo spherical function of the curve 𝑟 �̅� . 

Let the timelike curve 𝑥 𝑠  be the associated spherical partner of the timelike curve 𝑟 �̅�  with 
the arc length parameter s. We assume that the timelike curve 𝑟 �̅�  is not a spherical curve so 
the function 𝑓 𝑠  is not a constant. So, we get from (4) 

                                                  𝛼 �̅�
̅

𝑓 𝑠 𝛼0 𝑠 𝑓′ 𝑠 𝑥 𝑠 .                                              (5) 

From (5), we can write 

                                                 𝛼 �̅� 𝛼0 𝑠 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑥 𝑠 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗                                                 (6) 

where 𝜗 is hyperbolic angel between the timelike vector 𝛼 �̅�  and the timelike vector 𝛼 𝑠 . 

If we compare (5) and (6), we get 

                                        
̅

𝑓 𝑓′  ,                                                   (7) 

                                                          tanh𝜗  ,                                                                   (8) 

                                                       𝜗′   .                                                                   (9) 

If we use (5), we obtain 
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                                  κβ
̅

𝜗 1 𝛼0𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗 𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 κ 𝑦𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 .                           (10) 

Taking into consideration (10), we can write  

β 𝛼0𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗 𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜙 

                                              𝛼0𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜙                                 (11) 

If we compare (10) and (11), we have 

                                                      𝜅
̅ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

,                                                       (12) 

                                     𝜅
̅

𝜗 1 𝑐𝑜𝑠𝜙 κ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑠𝑖𝑛𝜙,                                              (13) 

                                                     𝑡𝑎𝑛𝜙
𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

 .                                                                (14) 

From (6) and (11), we get 

                                 γ 𝛼 𝛽 𝛼0𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗 𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑦.                             (15) 

If we get derivative of (11), we obtain  

κα τγ
𝑑�̅�
𝑑𝑠

𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 ′𝛼0 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜙 ′𝑦 

                                           sinh𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑥 κ 𝑦 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙𝛼0 𝑠𝑖𝑛𝜙κ 𝛼0 .              (16) 

Then from (15) and (16) 

                                                          τ
̅

𝜙 κ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗.                                                         (17) 

If we use (13) and (17) with (7), we have 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜅

𝜗 1 𝑐𝑜𝑠𝜙 κ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑠𝑖𝑛𝜙

𝑓 𝑓′
,

𝜏
𝜙 κ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗

𝑓 𝑓′
.                               

 

So we get from (12),  

                
𝜅

𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗
,                        

𝜏
𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗

.                                                                                                   
             (18) 

Multiplying (11) with 𝑠𝑖𝑛𝜙 and (15) with 𝑐𝑜𝑠𝜙, we obtain 

𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜙γ 𝑠𝑖𝑛𝜙𝛽 

and if we multiply (11) with 𝑐𝑜𝑠𝜙 and (15) with 𝑠𝑖𝑛𝜙, we have 

                                    𝑐𝑜𝑠𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛𝜙γ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗𝛼0 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑥.                                            (19) 

From (6) and (19), we get 

𝛼 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝛼 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛𝜙γ  
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and 

𝑥 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗𝛼 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛𝜙γ . 

So, we give following proposition for summarize the above formulas and relations. 

Proposition 3.1.  Let 𝑟 �̅� : 𝐼 → 𝐸  be a timelike space curve with the arc length parameter �̅�, 
Frenet frame 𝛼 𝑠 ,𝛽 𝑠 ,𝛾 𝑠  and 𝑥 𝑠  the timelike associated spherical partner of 𝑟 �̅�  with 
arc length parameter 𝑠, pseudo spherical Frenet frame 𝛼 𝑠 , 𝑥 𝑠 ,𝑦 𝑠  in Minkowski 3-space. 
So, we have following equalities, 

                                         
𝛼 𝛼0𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑥𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗,                                      
𝛽 𝛼0𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜙,
𝛾 𝛼0𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗 𝑥𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑦,

                                (20) 

                                         
𝛼0 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝛼 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛𝜙γ ,
𝑥 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗𝛼 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛𝜙γ ,
𝑦 𝑐𝑜𝑠𝜙γ 𝑠𝑖𝑛𝜙𝛽,                                      

                                (21) 

           

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

̅
𝑓 𝑓′  ,                                                               

tanh𝜗 ,                                                                                                             

𝑡𝑎𝑛𝜃
𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

,                                                                                                   

𝜅
𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

,                           

𝜏
𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗

.                                                                                                
                                  

               (22) 

Remark 3.1. If 𝜙 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝜋, from (14) we have κ ≡ 0,  because of 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 0. So, from 
(15) and (2), 𝛾 𝑦 is constant vector and the timelike curve 𝑟 �̅�  is a planar curve. 

Now, we give above proposition for 𝑟 �̅�  spacelike curve with spacelike principle normal.  

Proposition 3.2. Let 𝑟 �̅� : 𝐼 → 𝐸  be a spacelike curve with spacelike principle normal with 
the arc length parameter �̅�, Frenet frame 𝛼 𝑠 ,𝛽 𝑠 ,𝛾 𝑠  and 𝑥 𝑠  the spacelike associated 
spherical partner of 𝑟 �̅�  with arc length parameter 𝑠, pseudo spherical Frenet frame 
𝛼 𝑠 , 𝑥 𝑠 , 𝑦 𝑠  in Minkowski 3-space. The vectors 𝛼 𝑠 , 𝑥 𝑠  and  𝑦 𝑠  are spacelike, 

spacelike and timelike vectors respectively. So, we have following equalities, 

                                    
𝛼 𝛼0𝑐𝑜𝑠𝜗 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜗,                                               
𝛽 𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜗 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜗 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜙 𝑦𝑠𝑖𝑛ℎ𝜙,       
𝛾 𝛼0𝑠𝑖𝑛𝜗 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜗 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜙 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜙𝑦,         

                                (23) 

                                     
𝛼0 𝑐𝑜𝑠𝜗𝛼 𝑠𝑖𝑛𝜗 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜙γ ,
𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜗𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜗 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜙𝛽 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜙γ ,
𝑦 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜙γ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜙𝛽,                            

                                     (24) 
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⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

̅
𝑓 𝑓′  ,                                                               

tan𝜗 ,                                                                                                             

𝑡𝑎𝑛ℎ𝜙
𝑐𝑜𝑠𝜗

,                                                                                                   

𝜅
𝑐𝑜𝑠𝜗 𝑐𝑜𝑠𝜗

,               

𝜏
𝑠𝑖𝑛𝜗

.                                                                                                
                                  

               (25) 

 

CURVES WITH SPECIAL ASSOCIATED PSEUDO SPHERICAL PARTNER 

In this section we take into consideration the above relations of some special non-null curves 
and their associated pseudo spherical partners. By using these relations we give some  
characterizations for these curves.  

Theorem 4.1. If the arc length parameter of a timelike curve is the same as its timelike 
associated pseudo spherical partner, the curve can be given as 

                                                  𝑟 𝑠 cosh 𝑠 𝑏 𝑥 𝑠 ,                                                   (26) 

where b is constant and 𝑥 𝑠  is the timelike associated pseudo spherical partner of  𝑟 𝑠 . The 
curvature function 𝜅 𝑠 , the torsion function 𝜏 𝑠  and the radial pseudo spherical function 
κ 𝑠  of  𝑟 𝑠  satisfy 

                                              
𝜅 𝜅 𝜏 𝜃 4,

𝜙
√

.                 
                                                      (27) 

Proof. Assume that the arc length parameter of the timelike curve 𝑟 𝑠  is the same as its 
timelike associated pseudo spherical partner 𝑥 𝑠 . So, from (7) or the first equation of (22), we 
write 

𝑓 𝑓′ 1. 

Then 𝑓 𝑠  can be given as 

𝑓 𝑠 cosh 𝑠 𝑏  

and we obtain (26). Taking into consideration 𝑓 𝑠  and (9), we get 𝜗 1.  So, from (18) we 
have 

                                          
𝜅 2𝑐𝑜𝑠𝜙 κ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑠𝑖𝑛𝜙 ,                

𝜏 𝜙 κ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗.                                                                
 

If we use these equalities, we get 

𝑐𝑜𝑠 𝜙𝜅 4,                                
𝑠𝑖𝑛 𝜙𝜅 κ 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜙                 

 

and 

𝜅 𝜅 𝜏 𝜙 4. 
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If we get derivative of  𝜅𝑐𝑜𝑠𝜙 2, we obtain 

𝜙
2𝜅′

𝜅√𝜅 4
. 

The following theorem can be prove similar as above method. 

Theorem 4.2. If the arc length parameter of a spacelike curve with spacelike principle normal 
is the same as its spacelike associated pseudo spherical partner, the curve 𝑟 𝑠  can be given as 

𝑟 𝑠 cos 𝑠 𝑏 𝑥 𝑠 , 

where b is constant and 𝑥 𝑠  is the spacelike associated pseudo spherical partner of  𝑟 𝑠 . The 
curvature function 𝜅 𝑠 , the torsion function 𝜏 𝑠  and the radial pseudo spherical function 
κ 𝑠  of  𝑟 𝑠  satisfy 

𝜅 𝜏 𝜙 𝜅 4,

𝜙
2𝜅′

𝜅√4 𝜅
.                 

 

Theorem 4.3. Assume that the tangent vector field of a timelike curve 𝑟 �̅�  with arc length 
parameter �̅� in Minkowski 3-space make a constant angle with the tangent vector field of its 
timelike associated pseudo spherical partner 𝑥 𝑠  with arc length parameter s. Then, the curve 
𝑟 �̅�  can be given as 

𝑟 �̅� 𝑎�̅�𝑥 �̅� 𝑒 𝑥 𝑠  

where a and b are constants and satisfy 𝑎√1 𝑏 𝑏. Also for the curvature function 𝜅 𝑠 , 
the torsion function 𝜏 𝑠  and the radial pseudo spherical function κ 𝑠  of  𝑟 𝑠 , we can give 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝜅 1 𝑏 𝑒 𝜅 𝑏 1 𝑏 𝑒 𝜅 1 1,

𝜏
𝜃

√1 𝑏 𝑒

𝑏 1 𝑏 𝑒 𝜅 1

√1 𝑏 𝑒
,                    

𝜙
𝜅 𝑏𝜅

𝜅 1 𝑏 𝑒 𝜅 1
.                                                     

 

Proof. Because of  the hyperbolic angle 𝜗 between the timelike tangent vector fields is 
constant, from (8), we can write 

𝑓′
𝑓

𝑏 

and get 

𝑓 𝑠 𝑒 . 

where b and 𝑐  are constants. Then, we get 𝑓 𝑓′ √1 𝑏 𝑒 . Also, from 

𝑑�̅�
𝑑𝑠

𝑓
𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

 

we obtain 
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�̅�
1

𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗
𝑒 𝑑𝑠 

and 

�̅�
𝑒𝑏 𝑠 𝑐1

𝑏𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗
𝑐  

where 𝑏 𝑡𝑎𝑛ℎ𝜗 and 𝑐 , 𝑐  are constants. If we put 𝑎 𝑏𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗, then we have 𝑎√1 𝑏 𝑏.  

From (18), we have 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜅

𝑐𝑜𝑠𝜙 κ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗𝑠𝑖𝑛𝜙

1 𝑏2𝑒𝑏 𝑠 𝑐

1

1 𝑏2𝑒𝑏 𝑠 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜙

κ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

1 𝑏2𝑒𝑏 𝑠 𝑐 𝑠𝑖𝑛𝜙
,            

𝜏
𝜙 κ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗

1 𝑏2𝑒𝑏 𝑠 𝑐
.                                                                                                            

 

Then by a direct calculation we obtain 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝜅 1 𝑏 𝑒 𝜅 𝑏 1 𝑏 𝑒 𝜅 1 1,

𝜏
𝜃′

√1 𝑏 𝑒

𝑏 1 𝑏 𝑒 𝜅 1

√1 𝑏 𝑒
,                    

𝜙′
𝜅′ 𝑏𝜅

𝜅 1 𝑏 𝑒 𝜅 1
.                                                     

 

Now, we rewrite above theorem for spacelike curve with spacelike principle normal without 
proof. 

Theorem 4.4. Assume that the tangent vector field of a spacelike curve with spacelike principle 
normal 𝑟 �̅�  with arc length parameter �̅� in Minkowski 3-space make a constant angle with the 
tangent vector field of its spacelike associated pseudo spherical partner 𝑥 𝑠  with arc length 
parameter s. Then, the curve 𝑟 �̅�  can be given as 

𝑟 𝑠 𝑎𝑠𝑥 𝑠 𝑒 𝑥 𝑠  

where a and b are constants and satisfy 𝑎√1 𝑏 𝑏. Also for the curvature function 𝜅 𝑠 , 
the torsion function 𝜏 𝑠  and the radial pseudo spherical function κ 𝑠  of  𝑟 𝑠 , we can give 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝜅 𝑏 1 1 𝑏 𝑒 𝜅 1 𝑏 𝑒 𝜅 1,

𝜏
𝜙′

√1 𝑏 𝑒

𝑏 1 1 𝑏 𝑒 𝜅

√1 𝑏 𝑒
,                        

𝜙′
𝜅′ 𝑏𝜅

𝜅 1 1 𝑏 𝑒 𝜅
.                                                     

 

Theorem 4.5. Let 𝑟 �̅� : 𝐼 → 𝐸  be a timelike space curve with the arc length parameter �̅� and 
𝑥 𝑠  the timelike associated pseudo spherical partner of 𝑟 �̅�  with arc length parameter 𝑠 in 
Minkowski 3-space. Then the position vector field of the associated curve 𝛽  of  𝑟 �̅�  make a 
constant angle 𝜙 with the position vector field 𝑦 of the associated curve of 𝑥 𝑠  if and only if 
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the curvature function 𝜅, the torsion function 𝜏, radial function 𝑓 and the radial pseudo spherical 
function κ  of  𝑟 �̅�  satisfy 

𝜏
𝜅

𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑓′
𝑓

, 

or 

𝜅 𝑓2 𝑓′2 𝑠𝑖𝑛 𝜙𝜅 𝜏 . 

Proof. If we get  

Г 𝜏 , 

then (18) is rewrite as below 

                            
𝜅

𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗
,

Г
𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗

.                                                                               
                      (28) 

From (28), if we make necessary calculation, we get  

𝑓2 𝑓′
2

𝑠𝑖𝑛 𝜙𝜅 𝜅 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜗, 

Г 𝑓 𝑓 𝜅𝑔
2𝑠𝑖𝑛ℎ2𝜗. 

If we subtract the second equation from the first equation, we obtain 

𝜅 𝑓2 𝑓′
2

𝑠𝑖𝑛 𝜙𝜅 𝜏 . 

By (8), (28) and a direct calculation, we obtain 

Г
𝜅

𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑓′
𝑓

. 

Since 𝜙 is constant, we get desired equality.  

Also, we can rewrite above theorem for spacelike curve with spacelike principle normal 
without proof. 

Theorem 4.6. Let 𝑟 �̅� : 𝐼 → 𝐸  be a spacelike curve with spacelike principle normal with the 
arc length parameter �̅� and 𝑥 𝑠  the spacelike associated pseudo spherical partner of 𝑟 �̅�  with 
arc length parameter 𝑠 in Minkowski 3-space. Then the position vector field of the associated 
curve 𝛽  of  𝑟 �̅�  make a constant angle 𝜙 with the position vector field 𝑦 of the associated 
curve of 𝑥 𝑠  if and only if the curvature function 𝜅, the torsion function 𝜏, radial function 𝑓 
and the radial pseudo spherical function κ  of  𝑟 �̅�  satisfy 

𝜏
𝜅

𝑠𝑖𝑛ℎ𝜙
𝑓′
𝑓

, 

or 

𝜅 𝑓2 𝑓′
2

𝑠𝑖𝑛ℎ 𝜙𝜅 Г2 . 
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Theorem 4.7. Let 𝑟 �̅� : 𝐼 → 𝐸  be a timelike space curve with the arc length parameter �̅�, 
Frenet frame 𝛼 𝑠 ,𝛽 𝑠 ,𝛾 𝑠  and 𝑥 𝑠  the timelike associated pseudo spherical partner of 
𝑟 �̅�  with arc length parameter 𝑠, pseudo spherical Frenet frame 𝛼 𝑠 , 𝑥 𝑠 ,𝑦 𝑠  in 
Minkowski 3-space. If 𝛽 𝑠  is parallel with respect to 𝑦 𝑠 , the curve 𝑟 �̅�   can be written as 

                                                           𝑟 𝑠 𝑟 𝑠 𝑥 𝑠 ,                                              (29) 

and the curvature function 𝜅, the torsion function 𝜏 and the radial pseudo spherical function κ  
of  𝑟 �̅�  satisfy 

𝑎 𝜅 𝜅 𝜅 𝜏 ,                   
𝜏 �̅�
𝜅 �̅�

𝑎�̅� 𝑏 tanh 𝑠 𝑐
 

where 𝑎 0, b and c are constants. 

Proof. Because 𝛽 is parallel with respect to 𝑦, we have 𝜗 1 0 and 𝜙  𝑚𝑜𝑑 𝜋. So, 𝜗
1 and 𝜗 𝑠 𝑐, c is integral constant. From (8) or the first equation of (22), we obtain 

𝑡𝑎𝑛ℎ𝜗
𝑓′
𝑓

𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗
𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

sinh 𝑠 𝑐
cosh 𝑠 𝑐

. 

So, 

𝑓 𝑠
1

acosh 𝑠 𝑐
 

and 

𝑑�̅�
𝑑𝑠

1
a𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑠 𝑐

. 

From last equality, we get 

𝑎�̅� 𝑏 tanh 𝑠 𝑐  

where b is integral constant. Lastly, (18) becomes 

⎩
⎨

⎧𝜅
κ 𝑐𝑜𝑠ℎ𝜗

𝑎 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑠 𝑐
,          

𝜏
κ 𝑠𝑖𝑛ℎ𝜗

𝑎 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑠 𝑐
.         

 

Then by a direct calculation, we get desired results. 

With the aid of above theorem and notions of associated curve of a timelike curve and pseudo 
spherical curve, we can give following corollary for new characterization of the rectifying 
curves in Minkowski 3-space. 

Corollary 4.8. A timelike curve with a timelike rectifying plane and a spacelike position vector 
in Minkowski 3-space is rectifying curve if and only if its associated curve is coincide with the 
associated curve of its timelike associated spherical partner.  
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Abstract 

The principal normal and co-Darboux image of a unit speed curve in Minkowski 3-space 𝐸  
are discussed. In this study firstly the concepts of clad helix and g-clad helix given as a new 
curve in Euclidean space are introduced in Minkowski 3-space 𝐸  according to their principle 
normal images lying on the pseudo sphere or the pseudo hyperbolic space. If the principle 
normal image of a unit speed curve lying on the pseudo sphere or the pseudo hyperbolic space 
is a cylindrical helix, then the curve is expressed by a clad helix, if the principle normal image 
curve is a slant helix, then the curve is called a g-clad helix. The unit speed curve in Minkowski 
3-space 𝐸  is characterized according to whether the co-Darboux image is part of a circle or a 
cylindrical helix. By using these characterizations and taking into consideration causal 
character of the curve, we obtain the results that the curve is a cylindrical helix if and only if 
its evolute is a slant helix and the curve is a slant helix if and only if its involute is a cylindrical 
helix. In addition, we find that the curve is a slant helix if and only if its evolute is a clad helix 
and the curve is a clad helix if and only if its involute is a slant helix. 

Keywords: Slant helix, clad helix, g-clad helix, evolute and involute of a curve. 

 

Özet  

𝐸  Minkowski 3-uzayda birim hızlı bir eğrinin asli normal ve co-Darboux görüntüsü tartışıldı. 
Bu çalışmada öncelikle Öklid 3-uzayda yeni bir eğri olarak verilen clad helis ve g-clad helis 
kavramları asli normal göstergelerinin pseudo küre ya da pseudo hiperbolik uzay üzerinde 
bulunmasına göre 𝐸  Minkowski 3-uzayda tanıtıldı. Pseudo küre ya da pseudo hiperbolik uzay 
üzerinde bulunan birim hızlı bir eğrinin asli normal göstergesi bir silindirik helis ise o zaman 
eğri clad helis olarak ifade edilirken eğrinin asli normal göstergesi slant helis ise o zaman eğri 
bir g-clad helis olarak isimlendirilir. 𝐸  Minkowski 3-uzayda birim hızlı bir eğri co-Darboux 
görüntüsünün bir çemberin parçası ya da bir silindirik helis olmasına göre karakterize edilir. 
Bu karakterizasyonları kullanarak ve eğrinin kozsul karakterini göz önüne alarak bir eğrinin 
silindirik helis olması için gerek ve yeter şartın onun evolutünün bir slant helis olduğunu ve 
eğrinin slant helis olması için gerek ve yeter şartın onun involütünün bir silindirik helis olduğu 
sonuçlarına ulaştık. Ayrıca eğrinin slant helis olması için gerek ve yeter şartın onun evolütünün 
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bir clad helis olduğu ve eğrinin bir clad helis olması için gerek ve yeter şartın onun involütünün 
bir slant helis olduğunu bulduk. 

 

Anahtar Kelimeler: Slant helis, clad helis, g-clad helis, bir eğrinin evolutü ve involutü. 

 

INTRODUCTION  

Helices are characterized by their constant curvature and torsion in Euclidean and Minkowski 
3- spaces. A considerable amount of work has been done on helices in geometry so far. 
Especially, cylindrical helices have a geometric invariant that the ratio of curvature to torsion 
is constant and have long been studied in the field of differential geometry. Izumiya and 
Takeuchi (2004) have defined slant helix as the generalization of cylindrical helices. Kula and 
Yaylı (2005) investigate spherical images the tangent indicatrix and binormal indicatrix of a 
slant helix. Öztekin and Tatlıpınar (2012) study the spherical image of the principal normal 
indicatrix of slant helices in Euclidean and Minkowski 3-space. Recently, Takahashi, and 
Takeuchi (2014), defined the notions of clad and g-clad helices which are generalizations of 
the notion of helices and found the geometric invariants of clad and g-clad helices. In Euclidean 
3-space, a curve 𝛾  is defined as clad helix if the spherical image of the unit principle normal 
image of 𝛾 is a part of a cylindrical helix in 2-dimensional sphere and 𝛾 is defined as g-clad 
helix if the spherical image of the unit principle normal image of 𝛾 is a part of a slant helix in 
2-dimensional sphere (Takahashi and Takeuchi, 2014, Takahashi, 2019).  

The concept of clad and g-clad helix is firstly considered by Kaya et al. (2019) in Minkowski 
3-space. They give some characterizations of timelike clad helices and g-clad helices with the 
condition 𝜅 𝑠 0 in terms of the alternative frame apparatus. In this paper, we focus on the 
characterization of non-null clad and g-clad helices by constructing new frame with Darboux 
and co Darboux vector field. While the unit principal normal image of a unit speed curve γ lies 
on the 2-dimensional sphere in Euclidean 3-space, the unit principal normal image of γ is 
located on the hyperquadrics known as 2-dimensiınal pseudo sphere and 2-dimensional pseudo 
hyperbolic space in Minkowski 3-space. For this reason, we obtain the characterizations by 
considering the causal characters of the curves in Minkowski 3-space.  

If the tangent vector fields of a couple unit speed curves γ and 𝛼 are perpendicular each other, 
then 𝛼 is called the involute of γ (γ is called the evolute of 𝛼). The evolute and involute of a 
unit speed curve in Minkowski 3-space are seperately studied by the causal character of the 
curve (Bukcu and Karacan, 2007, 2009; Bilici and Çalışkan, 2011). Öztekin and Tatlıpınar 
(2012) obtain that the involute of the unit speed spacelike slant helix with a timelike principal 
normal is a unit speed spacelike helix with timelike principal normal in Minkowski 3-space. In 
this paper, we give some relations slant, cylindirical and clad helices in Minkowski 3-space by 
using the evolute and involute equations of a non-null curve. 

PRELIMINARIES 

Let 𝛾: 𝐼 → 𝑅 , be a regular and non-null curve. The arclength parameter s of 𝛾 is determined 

such that ‖𝛾 𝑠 ‖ 1,  𝛾 𝑠 𝒅

𝒅𝒔
. At a point 𝛾 𝑠  of 𝛾, let 𝑡 𝑠 𝛾′ 𝑠  denote the unit 

tangent vector, 𝑛 𝑠  the unit principle normal vector and 𝜀 𝑏 𝑠 𝑡 𝑠 𝑛 𝑠  the unit 
binormal vector of 𝛾. The Serret-Frenet formulas of the frame 𝑡 𝑠 ,𝑛 𝑠 , 𝑏 𝑠  are given by 
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    𝑡 𝑠 𝜀 𝜅 𝑠 𝑛 𝑠  

    𝑛 𝑠 𝜀  𝜅 𝑠 𝑡 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 𝑏 𝑠     (1) 

    𝑏 𝑠 𝜀  𝜏 𝑠 𝑛 𝑠 , 

where 𝜀 𝑡 𝑠 , 𝑡 𝑠 , 𝜀 𝑛 𝑠 ,𝑛 𝑠 ,  𝜀 𝑏 𝑠 , 𝑏 𝑠 ,  𝜅 𝑠  is the curvature 
and 𝜏 𝑠  is the torsion of 𝛾 at s. For any unit speed curve 𝛾, we define Darboux and co Darboux 
vector fields 

  𝐷 𝑠  |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 | / (𝜏 𝑠  t(s)+ 𝜅 𝑠 𝑏 𝑠 ) 

and 

  𝐷 𝑠  |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 | / ( 𝜀  𝜅 𝑠 𝑡 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 𝑏 𝑠 )  

along 𝛾 under the condition 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Note that |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 |
|𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 |. Then we have the following formula 

  𝑛′ 𝑠 |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 | / 𝐷 𝑠      
 𝐷 ′ 𝑠 |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 | / 𝜀 𝜀 𝑛 𝑠 𝜀 𝜀 𝜎 𝑠 𝐷 𝑠   (2) 

  𝐷′ 𝑠 |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 | / 𝜀 𝜎 𝑠 𝐷 𝑠 , 

where 𝜀  |𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 |/𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠  1. 

CHARACTERIZATION OF CLAD AND G-CLAD HELICES 

Let 𝛾 be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then 𝛾 is a slant helix if and only if  

     𝜎 𝑠
|  |

′ 𝑠     (3) 

is a constant function (see, Ali and Lopez, 2011). If 𝜎 𝑠 ≡ 0, then we have ≡ 0. It follows 

that 𝛾 is a cylindirical helix. A non-null curve 𝛾 with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0 is a clad helix if 
the unit principle image of 𝛾 lying on the 2-dimensional pseudo sphere 𝑆  or the 2-dimensional 
pseudo hyperbolic space 𝐻  is a part of cylindirical helix in hyperquadrics  𝑆  or  𝐻 . 

Proposition 1.  Let 𝛾 𝑠  be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then 𝛾 𝑠  is a 
clad helix if and only if 

    𝜑 𝑠
 

𝑠     (4) 

is a constant function.  

Proof. Let β(s) be the unit principle normal image of 𝛾 𝑠  at the point s. Then β(s) is a timelike 
curve on 2-dimesinal pseudo sphere 𝑆  because 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. We respectively 
denote K(s) and T(s) as the curvature and the torsion of the pseudo spherical image of the unit 
principle normal n(s). By a straightforward computation, we have 

  𝐾 𝑠 1 𝜎 (s),     𝑇 𝑠
 

𝑠 .   

It follows that  
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    𝜑 𝑠 𝑠
 

𝑠 .   

Thus, β(s) is a part of a cylindrical helix in 𝑆 , that is, 𝛾 𝑠  is clad helix if and only if 𝜑 𝑠  is 
a constant function. 

The following proposition can be prove similar as above method. 

Proposition 2.  Let 𝛾 𝑠  be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then 𝛾 𝑠  is a 
clad helix if and only if 

    𝜑 𝑠
 

𝑠     (5) 

is a constant function. Here 𝛽 𝑠  is the unit principle normal image of 𝛾 𝑠  and 𝜀 1 is 

the sign of the unit binormal vector field of 𝛽 𝑠 . 

If 𝜑 𝑠 ≡ 0, then we have 𝜎 𝑠 ≡ 0. It follows that  𝛾 is a non-null slant helix. A curve 𝛾 with 
𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0 is called a g-clad helix if the unit principle image of  𝛾 lying on a 
hyperquadric is a part of a slant helix in 2- dimensional the pseudo sphere 𝑆  or the 2-
dimensional hyperbolic space 𝐻 . The we have the following characterization of helices. 

Proposition 3.  Let 𝛾 𝑠  be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then 𝛾 𝑠  is a g-
clad helix if and only if 

    Ψ 𝑠
 | |

𝑠    (6) 

is a constant function.  

Proof. Let β(s) be the unit principle normal image of 𝛾 𝑠  at the point s. Since 𝜀  𝜅 𝑠
𝜀 𝜏 𝑠 0, β(s) is a timelike curve on 2-dimesinal pseudo sphere 𝑆  . We respectively denote 
K(s) and T(s) as the curvature and the torsion of the pseudo spherical image of the unit principle 
normal n(s). Then, we have 

  𝐾 𝑠 1 𝜎 (s),     𝑇 𝑠
 

𝑠  

and | 𝐾 𝑠 𝑇 𝑠 | 1 𝜎 |1 𝜑 |. We consider that �̅� denotes the arclength 
parameter of the pseudo spherical image of unit principle normal n(s). Then we get 

    
̅ ‖𝑛′ 𝑠 ‖   𝜀  𝜅 𝜀 𝜏 .   (7) 

By using (3) and (7), we obtain  

  Ψ 𝑠
| |

′ 𝑠
 | |

𝑠 .   

Thus, β(s) is a part of a slant helix in 𝑆 ,  that is, 𝛾 𝑠  is a g-clad helix if and only if Ψ 𝑠  is a 
constant function. 

The following proposition can be prove by similar method as the proof of Proposition 3. 
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Proposition 4.  Let 𝛾 𝑠  be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then 𝛾 𝑠  is a g-
clad helix if and only if 

   Ψ 𝑠
 | |

𝑠    (8) 

is a constant function. Here 𝛽 𝑠  is the unit principle normal image of 𝛾 𝑠  and 𝜀 1 is 

the sign of the unit binormal vector field of 𝛽 𝑠 . 

Now, we consider co-Darboux image of a unit speed curve. 

Proposition 5.  Let 𝛾 𝑠  be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then co-Darboux 
image of 𝛾 𝑠  is a cylindirical helix if and only if Ψ 𝑠  is a constant function.  

Proof. We firstly suppose that 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Let β(s) be the co Darboux image 
image of 𝛾 𝑠  at the point s. Since 𝛽 𝑠 ,𝛽 𝑠 1, 𝛽 𝑠  is a spacelike curve on 2-
dimesinal pseudo hyperbolic space 𝐻 . Then β(s) is a spacelike curve. We respectively denote 
K(s) and T(s) as the curvature and the torsion of the pseudo hyperbolic image of the co Darboux 
vector 𝐷 𝑠 . Then, we have from (2) 

  𝐾 𝑠 |1 𝜑 𝑠 | ,   𝑇 𝑠
 | |

𝑠 . 

It follows that  

  𝑠  
 | |

𝑠 Ψ 𝑠 . 

It implies that the pseudo hyperbolic image of co Darboux vector 𝐷 𝑠  is a part of a cylindrical 
helix in 𝐻  if and only if Ψ 𝑠  is a constant function.  For the case of 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀  𝜏 𝑠
0,  we can complete the proof using the same methodology. Thus we have that a curve 𝛾 with 
𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0 is a g-clad helix if and only if co Darboux image of 𝛾 is a part of a 
cylindrical helix on a hyperquadric. 

Corollary 1.  Let 𝛾 𝑠  be a unit speed curve with 𝜀  𝜅 𝑠 𝜀 𝜏 𝑠 0. Then 𝛾 is a clad 
helix if and only if 𝐷  lying on a hyperquadric is a part of a circle. 

Proof. From proof of Proposition 5, we see the co Darboux image of  𝛾 on 𝑆  or 𝐻  is a part 
of circle if and only if Ψ 𝑠  is a constant function. 

A NEW CHARACTERIZATION OF CLAD AND SLANT HELICES 

In this section, we investigated how to construct examples of clad helices in Minkwski 3-space 
𝐸 . Let 𝛾 𝑠  and α(s) be unit speed curves. If the tangent vector of the curve 𝛾 𝑠  at the point 
𝛾 𝑠  passes through the tangent of the curve α(s) at the point α(s) and the tangent vector of 
𝛾 𝑠  is orthogonal to tangent vector of α(s) then α(s) is called a evolute of 𝛾 𝑠  or 𝛾 𝑠  is called 
involute of α(s). 

Now we consider that 𝛾 𝑠  is a unit speed spacelike curve with spacelike principle normal. Let 
𝛼 𝑠  be a evolute of 𝛾 𝑠 , then (𝛼 𝛾 𝑠  =𝜆 𝑠 𝑛 𝑠 𝜇 𝑠 𝑏 𝑠  is respectively spacelike 
and timelike if  𝜆 𝑠 𝜇 𝑠  and 𝜆 𝑠 𝜇 𝑠 . So, we have  
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 𝛼 𝑠
 𝛾 𝑠 𝑛 𝑠 tanh 𝜙 𝑠 𝑐 𝑏 𝑠 𝑖𝑓  𝜆 𝑠 𝜇 𝑠

𝛾 𝑠 𝑛 𝑠 coth 𝜙 𝑠 𝑐 𝑏 𝑠 𝑖𝑓  𝜆 𝑠 𝜇 𝑠
, (9) 

where 𝜙 𝑠 𝑐 𝜏 𝑠 𝑑𝑠. If 𝛾 𝑠  is a spacelike curve with timelike principle normal, then 
the evolute of 𝛾 𝑠  is given by 

 𝛼 𝑠
 𝛾 𝑠 𝑛 𝑠 tanh 𝜙 𝑠 𝑐 𝑏 𝑠 𝑖𝑓  𝜆 𝑠 𝜇 𝑠

𝛾 𝑠 𝑛 𝑠 coth 𝜙 𝑠 𝑐 𝑏 𝑠 𝑖𝑓  𝜆 𝑠 𝜇 𝑠
, (10) 

where 𝜙 𝑠 𝑐 𝜏 𝑠 𝑑𝑠. If 𝛾 𝑠  is a timelike curve, then the evolute of 𝛾 𝑠  is given by 

  𝛼 𝑠 𝛾 𝑠 𝑛 𝑠 tan 𝜙 𝑠 𝑐 𝑏 𝑠 ,   (11) 

where 𝜙 𝑠 𝑐 𝜏 𝑠 𝑑𝑠. 

Then we can give the following characterizations. 

Theorem 1. Let 𝛾 𝑠  be a timelike curve in Minkowski 3-space 𝐸 . Then we have the 
following ideas  

i) 𝛾 𝑠  is a cylindrical helix if and only if its evolute is a spacelike slant helix with a 
timelike principle normal, 

ii) 𝛾 𝑠  is a slant helix if and only if its involute a cylindrical helix. 
iii) 𝛾 𝑠  is a slant helix if and only if its evolute is a spacelike clad helix with a timelike 

principle normal, 
iv) 𝛾 𝑠  is a clad helix if and only if its involute is a slant helix. 

Proof. First, we investigated (i). Let 𝛾 𝑠  be a timelike curve in Minkowski 3-space 𝐸  and 
𝛼 𝑠  is an evolute of 𝛾 𝑠 . Then 𝛼 𝑠  is given by (11). Let �̅� be the arc length parameter of  
𝛼 𝑠 . Then we get 

   
̅

tan 𝜙 𝑠 𝑐 |sec 𝜙 𝑠 𝑐 |.   (12) 

In addition, we can see from 

 < 𝛼 𝑠 ,𝛼 𝑠   tan 𝜙 𝑠 𝑐 sec 𝜙 𝑠 𝑐 0, 

𝛼 𝑠  is a spacelike curve and we can easily see that 𝛼 𝑠  has a spacelike binormal vector field. 
We denoted K(s) and T(s) the curvature and the torsion of 𝛼 𝑠 , respectively. Then,  

 𝐾 𝑠
 

,   𝑇 𝑠 .  (13) 

Substituting (12) and (13) into (3), we get 

    𝜎 𝑠
̅

, 

where 𝜎 𝑠  is invariant of slant helix of 𝛼 𝑠 . Therefore, we can see that 𝛾 𝑠  is a cylindrical 
helix if and only if its evolute is a spacelike slant helix with timelike principle normal. By the 
same method as in the proof of (i), we can prove (ii).  
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 Now, we focus on the proof of (iii). Substituting (12) and (13) into (5), we get 

   𝜑 𝑠 𝜀
 | |

𝑠 𝜀 𝜎 𝑠 , 

where 𝜑 𝑠  is invariant of clad helix of 𝛼 𝑠 . By the same method as in the proof of (iii), we 
can prove (iv). 

Theorem 2. Let 𝛾 𝑠  be a spacelike curve with a spacelike principle normal in Minkowski 3-
space 𝐸 . Then we have the following ideas  

i) 𝛾 𝑠  is a cylindrical helix if and only if its evolute is a spacelike slant helix with 
spacelike principle normal, 

ii) 𝛾 𝑠  is a slant helix if and only if its involute a cylindrical helix, 
iii) 𝛾 𝑠  is a slant helix if and only if its evolute is a spacelike clad helix with spacelike 

principle normal, 
iv) 𝛾 𝑠  is a clad helix if and only if its involute is a slant helix, 

Proof. First, we investigated (i). Let 𝛾 𝑠  be a spacelike curve with a spacelike principle 
normal in Minkowski 3-space 𝐸  and 𝛼 𝑠  an evolute of 𝛾 𝑠 . Then 𝛼 𝑠  is given by (9). Let 
�̅� be the arc length parameter of  𝛼 𝑠 . Then we get 

    
̅

tanh 𝜙 𝑠 𝑐 sech 𝜙 𝑠 𝑐 .  (14) 

In addition, we can see from 

 < 𝛼 𝑠 ,𝛼 𝑠   tanh 𝜙 𝑠 𝑐 sech 𝜙 𝑠 𝑐 0, 

𝛼 𝑠  is a spacelike curve. We denoted K(s) and T(s) the curvature and the torsion of 𝛼 𝑠 , 
respectively. Then,  

 𝐾 𝑠
 

,   𝑇 𝑠
 

.   (15) 

Substituting (14) and (15) into (3), we get 

    𝜎 𝑠
| | ̅

,    (16) 

where 𝜎 𝑠  is invariant of slant helix of 𝛼 𝑠 .  

Therefore, we can see that 𝛾 𝑠  is a cylindrical helix if and only if its evolute is a spacelike 
slant helix with spacelike principle normal. By the same method as in the proof of (i), we can 
prove (ii). Now, we focus on the proof of (iii). Substituting (15) and (16) into (5), we get 

  𝜑 𝑠 𝜀
| | | |

𝑠 𝜀 𝜎 𝑠 , 

where 𝜑 𝑠  is invariant of clad helix of 𝛼 𝑠 . By the same method as in the proof of (iii), we 
can prove (iv). 

By using same methodology as Theorem 1 and Theorem 2, we have the following theorem.  
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Theorem 3. Let 𝛾 𝑠  be a unit speed spacelike curve with a timelike principle normal in 
Minkowski 3-space 𝐸 . Then we have the following ideas  

i) 𝛾 𝑠  is a cylindrical helix if and only if its evolute is a timelike slant helix, 
ii) 𝛾 𝑠  is a slant helix if and only if its involute a cylindrical helix, 
iii) 𝛾 𝑠  is a slant helix if and only if its evolute is a timelike clad helix, 
iv) 𝛾 𝑠  is a clad helix if and only if its involute is a slant helix, 
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Abstract 

Soft set theory was proposed by Russian researcher Molodtsov as a powerful mathematical approach 
for dealing with uncertainty and decision-making problems. Studies on this theory, which does not have 
a long history,are progressing rapidly. The theory has many practical applications in various fields such 
as engineering, economics, medicine and social science. Many mathematicians have investigated soft 
set theory in some algebraic and topological structures. Another important concept underlying this study 
is quasigroups. Quasigroups have many applications, in areas such as topology, geometry, cryptology 
and theory of fuzzy and rough sets, etc. Presenting a soft topological approach to guasigroups, this study 
is to throw light on the new notion of soft topological quasigroups. By examining the relations between 
soft quasigroups and soft topological quasigroups, some important characterizations are also 
established.  

Keywords: Soft set, soft quasigroup, topological quasigroup, soft topological quasigroup.  

Özet  

Esnek küme teorisi, Rus araştırmacı Molodtsov tarafından belirsizlik ve karar verme 
problemlerinin çözümü için güçlü bir matematiksel yaklaşım olarak önerildi. Uzun bir geçmişi 
olmayan bu teori üzerine yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. Teorinin mühendislik, ekonomi, tıp 
ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda birçok pratik uygulaması vardır. Birçok matematikçi 
bazı cebirsel ve topolojik yapılarda yumuşak küme teorisini araştırmıştır. Bu çalışmanın altında 
yatan bir diğer önemli kavram ise kuasigruplardır. Kuasigruplar kavramı topoloji, geometri, 
kriptoloji, bulanık ve kaba kümeler teorisi gibi alanlarda birçok uygulamaya sahiptir. 
Kuasigruplara esnek topolojik bir yaklaşım sunan bu çalışma, esnek topolojik kuasigrup 
kavramına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, esnek kuasigruplar ve esnek topolojik 
kuasigruplar arasındaki ilişkileri inceleyerek, bazı önemli karakterizasyonlar oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Esnek küme, esnek kuasigrup, topolojik kuasigrup, esnek topolojik 
kuasigrup. 
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1  Introduction 

Quasigroups are algebraic structures which are nonassociative generalizations of groups [3]. 
The theory of quasigroups initiated over two centuries ago in a study to prove Euler’s 
hypothesis that there does not exist certain pairs of mutually orthogonal Latin squares . 
Recently, quasigroups has a rich prospect for applications in algebra, topology, 
noncommutative geometry, mathematical physics [13-15]. 

Another theory combined with quasigroup theory is soft sets. Soft set theory is a powerfull 
mathematical approach initiated by Molodtsov to resolve the uncertainties that exist in some 
sophisticated problems in engineering, economics, social sciences and medical science etc [1]. 
This theory is applicable to all areas of mathematics and many studies on it have been carried 
out rapidly [4-11]. Nowadays, the relations between quasigroups and soft sets are investigated. 
The definition of soft quasigroups was given by Oyem and et.al. and some important results 
were presented [16]. 

In this study, our main goal is to introduce the concept of soft topological quasigroups by 
combining the topological quasigroups and soft set theory on suitable base. Also, we propose 
the definition of soft topological subquasigroups and investigate some of their properties. 

2  Preliminaries  

In this section, we recall several definitions and results about soft sets and topological 
quasigroups for the integrity of this work. For more details, the reader is refered to 1,2 . 

Let 𝒰 be an initial universe set and ℳ be a set of parameters. Let 𝑃 𝒰  denotes the power set 
of 𝒰 and 𝒜 ⊂ℳ. 

Definition 2.1 1  A soft set over 𝒰 is a pair Պ,𝒜  together with a mapping Պ:𝒜 ⟶ Թ 𝒰 . 

In general, a soft set over 𝒰 can be considered as a parameterized family of subsets of the 
universe 𝒰.  

Definition 2.2 2  A soft set Պ,𝒜  over 𝒰 is called a null soft set denoted by 𝛷, if Պ 𝜀 ∅ 
for all 𝜀 ∈ 𝒜.   

Definition 2.3 2  A soft set Պ,𝒜  over 𝒰 is called an absolute soft set denoted by 𝒜, if 
Պ 𝜀 𝒰 for all 𝜀 ∈ 𝒜.   

Definition 2.4 8  The support of a soft set Պ,𝒜  is described as the set  

 𝑆𝑢𝑝𝑝 Պ,𝒜 𝜀 ∈ 𝒜 | Պ 𝜀 ∅ . 

If 𝑆𝑢𝑝𝑝 Պ,𝒜  is not equal to the empty set, then Պ,𝒜  is said to be non-null.  

We now give the following generalizations for the nonempty family Պ ,𝒜  |𝛼 ∈ 𝐼  of 
soft sets over the common universe 𝒰.  

Definition 2.5 10  The  restricted intersection of the family Պ ,𝒜 | 𝛼 ∈ 𝐼  is a soft set 
Պ,𝒜 ∩ ∈ Պ ,𝒜  such that 𝒜 ⋂ ∈ 𝒜 ∅ and Պ 𝜀 ⋂ ∈ Պ 𝑎  for all 𝜀 ∈
𝒜 .  
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Definition 2.6 10  The restricted union of the family Պ ,𝒜  | 𝛼 ∈ 𝐼  is a soft set Պ,𝒜
⋃ℛ ∈ Պ ,𝒜  such that 𝒜 ⋂ ∈ 𝒜 ∅ and Պ 𝜀 ⋃ ∈ Պ 𝜀  for all 𝜀 ∈ 𝒜 .  

Definition 2.7 10  The ∧ intersection of the family Պ ,𝒜 | 𝛼 ∈ 𝐼  is a soft set    
Պ,𝒜 ∧ ∈ Պ ,𝒜  such that 𝐴 𝛱 ∈ 𝒜  and Պ 𝜀 ∈ ⋂ ∈ Պ 𝜀  for all 
𝜀 ∈ ∈ 𝒜 .  

Now, we recall the concepts of quasigroups and topological quasigroups. 

Definition 2.8 12  A quasigroup Զ, ⋅  is a closed binary system with the conjugate 
operations /,\ on the set Զ  by 𝑐/𝑏 𝑎 iff 𝑎𝑏 𝑐 iff 𝑎\𝑐 𝑏 for 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ Զ.  

By abuse of notation, we will write Զ to mean the quasigroup Զ,⋅ .  

Definition 2.9 12  Let Զ,⋅  be a quasigroup and 𝒮 be a non-empty subset of  Զ. Then 𝒮 is 
said to be a subquasigroup if  𝒮,⋅  is itself a quasigroup.  

Let us review the notion of soft quasigroups which is defined as follows: 

Definition 2.10 16  For a non-null soft set Պ,𝐴  over the quasigroup Զ, Պ,𝐴  is called a 
soft quasigroup over Զ if  Պ 𝜀  is a subquasigroup of  Զ  for all 𝜀 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 Պ,𝐴 .  

Definition 2.11 12  A triple Զ,⋅, 𝜏  is a topological quasigroup if Զ is a quasigroup and 
multiplication in Զ and each of its conjugates are continuous in both variables with respect to 
the same topology 𝜏.  

From now on, the product topology on Զ Զ and the topology 𝜏 on Զ will be considered. 

3  Soft Topological Quasigroups  

In this section, we will propose the notion of soft topological quasigroups by considering soft 
sets and quasigroups with a topological perspective. 

Let us introduce the definition of topological quasigroups as follows: 

Definition 3.1 Let 𝜏 be a topology on the quasigroup  Զ. Let Պ:𝒜 ⟶Թ Զ  be a mapping, 
where Թ Զ  is the set of all subquasigroups of Զ, and 𝒜 is the set of parameters. Then, a soft 
topological quasigroup over Զ is a structure Պ,𝒜, 𝜏  satisfying the conditions: 

𝐢. 𝐹 𝜀  is a subquasigroup of Զ for all 𝜀 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 Պ,𝒜 ; 

𝐢𝐢. The operations ⋅, /, \ ∶ Պ 𝜀 Պ 𝜀 ⟶ Պ 𝜀  are continuous with respect to the topologies 
induced by 𝜏 𝜏 and 𝜏 for all 𝜀 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 ℱ,𝒜 . 

It is not hard to see that if Զ is a topological quasigroup, the condition 𝐢. is sufficient in order 
to called the pair Պ,𝒜  as a soft topological quasigroup. Indeed, the soft topological 
quasigroup Պ,𝒜  can be considered as a parameterized family of subquasigroups of the 
topological quasigroup Զ.  

Theorem 3.2 Every soft quasigroup on a topological quasigroup is a soft topological 
quasigroup.   
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Proof. Let Զ be a topological quasigroup with the topology 𝜏 and Պ,𝒜  be a soft quasigroup 
over Զ. Evidently, Պ 𝜀  is a subquasigroup of Զ for all 𝜀 ∈ 𝒜. Morever, Պ 𝜀  is a topological 
subquasigroup of Զ with recpect to the topologies induced by 𝜏 𝜏 and 𝜏 for all 𝜀 ∈ 𝒜. So, 
Պ,𝒜, 𝜏  is a soft topological quasigroup over Զ.  

In such a case, we shall say that  

Remark 3.3 Each soft quasigroup Զ can be transformed into a soft topological quasigroup by 
equipping Զ with discrete or indiscrete topology. But generally soft quasigroup need not be a 
soft topological quasigroup.  

Theorem 3.4 Let Պ ,𝒜 , 𝜏  | 𝛼 ∈ 𝐼  be a non-empty family of soft topological quasigroups 

over Զ. 

𝐢. The restricted intersection of the family Պ ,𝒜 , 𝜏  |𝛼 ∈ 𝐼  with ⋂ ∈ 𝒜 ∅ is a soft 
topological quasigroup over Զ  if it is non-null. 

𝐢𝐢. The ∧ intersection ∧ ∈ Պ ,𝒜 , 𝜏  is a soft topological quasigroup over Զ if it is non-
null.   

Proof. i. The restricted intersection of the family Պ ,𝒜 , 𝜏   |𝛼 ∈ 𝐼  with ⋂ ∈ 𝒜 ∅ 
given by the soft set ∩ ∈ Պ ,𝒜 , 𝜏 Պ,𝒜, 𝜏  such that ⋂ ∈ Պ 𝜀  for all 𝜀 ∈ 𝒜. Let 
𝜀 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 Պ,𝒜 . By construction, ⋂ ∈ Պ 𝜀 ∅ so that Պ 𝜀 ∅ for all 𝛼 ∈ 𝐼. Since 
Պ ,𝐴 , 𝜏   |𝛼 ∈ 𝐼  is a non-empty family of soft topological quasigroups over Զ, we obtain 

that Պ 𝜀  is a topological subquasigroup of Զ for all 𝛼 ∈ 𝐼. Then, ⋂ ∈ Պ 𝜀  is a topological 
subquasigroup of Զ. Therefore, Պ,𝒜, 𝜏  is a soft topological quasigroup over Զ. 

𝐢𝐢. Denote Պ,𝒜, 𝜏 ∧ ∈ Պ ,𝒜 , 𝜏  for a non-empty family Պ ,𝒜 , 𝜏   |𝛼 ∈ 𝐼  of soft 
topological quasigroups over Զ. Take 𝜀 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 Պ,𝒜 . By the argument, ⋂ ∈ Պ 𝜀 ∅ 
which implies Պ 𝜀 ∅ for all 𝛼 ∈ 𝐼 and 𝜀 ∈ ∈ 𝐴 . Thus, Պ 𝜀  is a topological 
subquasigroup of ℋ for all 𝛼 ∈ 𝐼 such that their intersection a topological subquasigroup of Զ 
too. So, we have that Պ,𝒜, 𝜏  is a soft topological quasigroup over Զ. 

3.1  Soft Topological Subquasigroups 

Definition 3.5  Let Պ,𝒜, 𝜏  be a soft topological quasigroup over Զ. Then, 𝜓,ℬ, 𝜏  is 
called a soft topological subquasigroup of Պ,𝐴, 𝜏  if it satisfies the following conditions: 

𝐢. ℬ ⊆ 𝒜, 

𝐢𝐢. 𝜓 𝑏  is a subquasigroup of  Պ 𝑏  for all 𝑏 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝜓,ℬ , 

𝐢𝐢𝐢. The operations ⋅, /, \ ∶  𝜓 𝑏 𝜓 𝑏 ⟶ 𝜓 𝑏  are continuous with respect to the 
topologies induced by 𝜏 𝜏 and 𝜏 for all 𝑏 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝜓,ℬ .   

Example 3.6 Assume that Պ,𝒜, 𝜏  is a soft topological quasigroup over Զ. It is easy to verify 
that Պ|ℬ ,ℬ, 𝜏  is a soft topological subquasigroup of Պ,𝒜, 𝜏  if ℬ ⊆ 𝒜.  

The following is now an immediate consequence of the above definition.  
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Theorem 3.7 If 𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft topological subquasigroup of Պ,𝒜, 𝜏  and Խ,𝒞, 𝜏  is a soft 
topological subquasigroup of 𝜓,ℬ, 𝜏 , then Խ,𝒞, 𝜏  is the soft topological subquasigroup of 
Պ,𝒜, 𝜏 .  

Proof. Straightforward.  

Theorem 3.8 Let Պ,𝒜, 𝜏  and 𝜓,ℬ, 𝜏  be two soft topological quasigroups over Զ. Then 
𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft topological subquasigroup of Պ,𝒜, 𝜏  if 𝜓,ℬ  is a soft subset of Պ,𝒜 .   

Proof. Suppose that Պ,𝒜, 𝜏  and 𝜓,ℬ, 𝜏  are two soft topological quasigroups over Զ. So, if 
𝜓,ℬ  is a soft subset of ℱ,𝐴 , we obtain ℬ ⊆ 𝒜 and 𝜓 𝑏 ⊆ Պ 𝑏  for all 𝑏 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝜓,ℬ . 

Hence, 𝜓 𝑏  is a topological subquasigroup of Պ 𝑏  with respect to the topology induced by 
𝜏. As a result, 𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft topological subquasigroup of Պ,𝒜, 𝜏 .  

Theorem 3.9 Let Պ,𝒜, 𝜏  be a soft topological quasigroup over Զ and 𝜓,ℬ, 𝜏  be a soft 
topological subquasigroup of Պ,𝐴, 𝜏 . 

𝐢. The restricted intersection of Պ,𝒜, 𝜏  and 𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft topological subquasigroup of 
ℱ,𝐴, 𝜏  if it is non-null. 

𝐢𝐢. The restricted union of Պ,𝒜, 𝜏  and 𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft topological subquasigroup of 
Պ,𝒜, 𝜏  if it is non-null.  

Proof. We only prove 𝐢., and the proof of 𝐢𝐢. is similar. Assume that 𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft 
topological subquasigroup of Պ,𝒜, 𝜏  over Զ. If it is non-null, then ℬ ⊆ 𝒜 and 𝜓 𝑏  is a 
topological subquasigroup of Պ 𝑏  with respect to the topology induced by 𝜏 for all 𝑏 ∈
𝑆𝑢𝑝𝑝 𝜓,ℬ . So it is easy to see that 𝒜 ∩ℬ ⊆ 𝒜 and 𝜓 𝑏 ∩ Պ 𝑏  is also a topological 
subquasigroup of Պ 𝑏  with respect to the topology induced by 𝜏 for all 𝑏 ∈ 𝑆𝑢𝑝𝑝 𝜓,ℬ . 
Consequently, the restricted intersection Պ,𝒜, 𝜏 ∩ 𝜓,ℬ, 𝜏  is a soft topological 
subquasigroup of Պ,𝒜, 𝜏 . The proof is complete. 
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Özet 
 
Kent ortamının stresinden, yüksek binalarından, trafiğinden ve gürültüsünden sıkılmış olan 
insanlar doğa ve doğal yaşam ortamlarına yönelmektedirler. İnsanların doğaya olan özlemi 
günden güne artış göstermektedir. Kentlerde azalan yeşil ve doğal alanlar insanları doğal 
güzelliklerinin hakim olduğu alanlara sürüklemektedir. Günümüzde kaliteli yaşamın temel 
gereksinimlerinden biri olan rekreasyon kaynakları giderek çeşitlenmektedir.  Örneğin, bir 
bölgenin flora ve fauna özelliği, jeolojik yapısı ve kültürel özellikleri çeşitlilik sunmaktadır. 
Son zamanlarda yaşadığımız salgın sürecinin de etkisi ile insanlar çevreye ve yerel kültürlere 
daha duyarlı hale gelmiştir. Doğal mekanları tercih edenler sabit bir ilçe veya köye yerleşmek 
yerine taşınabilir yaşam mekanlarını oluşturan karavanları tercih etmektedirler. Dolayısı ile 
karavan park edilecek alanlar için uygun ortamlar bulmak oldukça zorlaşmaktadır. Deniz 
kıyısında çadır alanlarının olduğu mekanlar karavan alanı olarak kullanılmaktadır. Fakat, 
doğa turizmine elverişli bir çok bölgede karavan kamp alanı bulunmamaktadır. Kırsal 
alanlarda güvenilir ve uygun alanlar tasarlamak o bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına 
katkı sağlamaktadır. Doğal güzelliklerinin olduğu alanlarda planlanan karavan park 
alanlarının uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Yapılacak peyzaj planlama ve 
tasarım çalışmalarında alanın estetik, fonksiyonel ve görsel özellikleri dikkate alınması 
gerekmektedir. Doğayı koruyarak yaşamak, bölgeyi keşfetmek, biyolojik çeşitliliği korumak, 
kültürel ve tarihi değerleri korumak önem taşımaktadır. İyi planlanmamış ve iyi 
düzenlenmeyen rekreasyon faaliyetleri içeren karavan kamp alanlarının bozulması, doğanın 
tahrip edilmesi itici bir faktör olmakta ve bu alanların ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini 
tehlikeye atabilmektedir. Bu çalışmada, rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında, 
karavan kamp alanları için uygun alanların nasıl olması gerektiği, uygun ölçülerde park 
alanlarının tasarlanması ve uygulanabilecek peyzaj tasarımları için öneriler geliştirilecektir.  
Anahtar kelimeler: Karavan kamp alanı, Peyzaj tasarımı, Rekreasyon faaliyetler, Doğa 
turizmi 
 
Abstract 
 
People who are tired of the stress of the urban environment, high buildings, traffic and noise 
tend to nature and natural living environments. People's longing for nature is increasing day 
by day. Decreasing green and natural areas in cities are dragging people to areas where 
natural beauties prevail. Nowadays, recreation resources, one of the basic requirements of 
quality life, are increasingly diversified. For example, the flora and fauna feature, geological 
structure and cultural characteristics of a region offer diversity. With the effect of the 
epidemic process we have experienced recently, people have become more sensitive to the 
environment and local cultures. Those who prefer natural spaces prefer caravans that create 
portable living spaces instead of settling in a fixed district or village. Therefore, it is very 
difficult to find suitable environments for the areas where the caravan will be parked. The 
spaces with tent areas on the sea shore are used as caravan areas. However, there aren’t 
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caravan camping areas in many areas suitable for nature tourism. Designing safe and suitable 
areas in rural areas contributes to the economic development of that region.  
The caravan parking areas planned in areas with natural beauties should be designed 
appropriately. The aesthetic, functional and visual features of the area should be taken into 
account in the landscape planning and design works to be done. It is important to live by 
protecting nature, to explore the region, to preserve biological diversity, and to preserve 
cultural and historical values. The deterioration of the caravan camping areas that contain 
poorly planned and improperly organized recreational activities, the destruction of nature is a 
driving factor and can jeopardize the continuity of the ecosystem services of these areas. n 
this study, within the scope of developing recreational activities, suggestions will be 
developed for how the suitable areas for caravan camping areas should be, how to design park 
areas in appropriate dimensions and landscape designs that can be applied.  
 
Keywords: Caravan camping area, Landscape design, Recreation activities, Nature tourism 
 

GİRİŞ 

Son yıllarda dünya nüfusunun hızla artması, yeşil alanların azalması, insanların doğaya olan 
özlemin artması nedeni ile kırsal alanlara ya da doğal alanlara ilgi artış göstermektedir. Kent 
ortamının stresinden, yüksek binaların varlığından, trafiğinden ve gürültüsünden sıkılmış olan 
insanlar doğa ve doğal yaşam ortamlarına yönelmektedirler.  Tarihi ve kültürel değerlere 
sahip alanları görme isteğinin yanısıra doğal alanların hakim olduğu alanlar tercih edilen 
alanlar içerisinde yer almaktadır. Böylelikle turizm etkinliğine bağımlılık gelişmiştir.  
 Turizmdeki dinamik yapıyı körükleyen ve yaşanan herhangi bir olumsuzluğun turizme olan 
etkilerini derinleştiren en önemli unsurların başında küreselleşme gelmektedir. Özellikle 
küreselleşmenin bir unsuru olarak gelişen ulaştırma ve iletişim teknolojileri meydana gelen 
krizlerin etkilerinde zaman ve mekan gibi unsurlara bağlılığı en aza indirmektedir  (Buhalis ve 
Law, 2008; Paraskevas ve diğerleri, 2013; Del Chiappa ve Baggio, 2015, Şengel ve ark., 
2020). 
Turizm etkinliğini etkileyen önemli faktörlerden birisi  insanların mutlu olacakları ve doğal 
ortamlarda vakit geçirmek istemeleridir.  Bu kapsamda doğal ortamların hakim olduğu alanlar 
veya artan talepten dolayı istenilen özelliklere sahip alanlarda daralmalar meydana 
gelmektedir. Turizm çeşitliliği ve turistik alanlar ile ilgili yapılmış birçok akademik  
çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle doğal zenginliğin yoğun olduğu, doğanın tahrip 
edilmediği daha önce keşfedilmemiş mekanlarda konaklama ile ilgili birçok sıkıntılar önemli 
bir şekilde hissedilmiştir. Konaklama için tercih edilen yerlerde kalmak amacı ile yerleşim 
mekanının bulunmaması en önemlisi ise güvenlik önlemleridir.  Günümüzde kaliteli yaşam 
alanlarının bulunduğu, temel gereksinimlerimizden olan rekreasyon alanları giderek çeşitlilik 
göstermektedir.  Özellikle, flora ve faunanın zengin olduğu, tarihi ve kültürel değerlerin 
hakim olduğu alanlar çeşitlilik göstermesi,  o alana olan talebi arttırmaktadır. Ülkemizde az 
sayıda bulunan bungalov yada orman evlerinin sayısı oldukça az bulunmaktadır. Ve 2019 
yılından bu yana devam eden Covid 19 salgınının tüm dünyada artış göstermesi, toplu olarak 
yaşama salgın riskinin arttırması endişesi ile aranan çadırlar, bungalov yada orman evlerinin 
sayılarının ne kadar  yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Karşılaşılan sorunlar insanları yeni 
arayışlara yönlendirmiştir. Doğal mekanları tercih edenler sabit bir ilçe veya köye yerleşmek 
yerine taşınabilir yaşam mekanlarını oluşturan karavanları tercih etmektedirler.  
İlk organize kamping Amerika’da (The Gunnery), 1861 yılında, ilk tatil amaçlı kamplar da 
1874 yılında tesis edilmiştir. 1876 yılında ilk özel kamp, 1885 yılında ilk YMCA kampı (tüm 
yaş gruplarından, tüm gelir ve eğitim seviyelerinden insanlara hizmet eden kamplar), 1900 
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yılında ilk genç erkekler kampı organize edilmiştir. Kampçılığa ait ilk el kitabı rekreatif 
kampçılığın kaşifi Thomas Hiram Holding tarafından 1908 yılında yazılmıştır. 1910 yılında 
Amerikan Kamp Birliği (ACA) kurulmuş, 1912 yılında ilk kız kampı organize edilmiştir. 
1941 de ilk gençlik kampları birliği kurulmuş ve 1948 yılında ilk kamp standartları 
uygulanmaya başlanmıştır. İlk kez 1996 yılında akredite olmuş kamplarda konaklamak için 
bir ödemenin yapılmasına dair anlaşma yapılmıştır. 1997’den itibaren kamp alanlarının 
çocukların gelişimi üzerine etkilerini araştıran ilk çalışmalar yapılmaya başlanmıştır 
(Acacamps, 2008; Washingtonfamily, 2008; Talkcamping, 2008). 
Dolayısı ile kamp ve karavan alanının ne kadar önemli olduğu zamanla daha da anlaşılmıştır.  
Bununla beraber kamp için karavan makanlarında park sorunu gündeme gelmiştir. Deniz 
kıyısında çadır alanlarının olduğu mekanlar karavan alanı olarak kullanılmaktadır. Fakat, 
doğa turizmine elverişli bir çok bölgede karavan kamp alanı bulunmamaktadır.  Kırsal 
alanlarda güvenilir ve uygun alanlar tasarlamak o bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına 
katkı sağlamaktadır.  Doğal güzelliklerinin olduğu alanlarda planlanan karavan park 
alanlarının uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.  Yapılacak peyzaj planlama ve 
tasarım çalışmalarında alanın estetik, fonksiyonel ve görsel özellikleri dikkate alınması 
gerekmektedir. Doğayı koruyarak yaşamak, bölgeyi keşfetmek, biyolojik çeşitliliği korumak, 
kültürel ve tarihi değerleri korumak önem taşımaktadır.  İyi planlanmamış ve iyi 
düzenlenmeyen rekreasyon faaliyetleri içeren karavan kamp alanlarının tasarlanması, doğanın 
tahrip edilmesi itici bir faktör olmakta ve bu alanların ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini 
tehlikeye atabilmektedir. 
 Bu çalışmada, rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında, karavan kamp alanları 
için uygun alanların nasıl olması gerektiği, uygun ölçülerde park alanlarının tasarlanması ve 
uygulanabilecek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu çalışmada karavan alanı proje plan ve 
tasarım konusunda dikkat edilmesi kurallar hakkında bilgi verilmektedir.  
 
KARAVAN ALANI 
İnsanların doğaya olan özlemleri nedeni ile doğa güzelliklerinin, tarihi ve kültürel değerlerin 
yüksek olduğu mekanlarda karavan ve çadır alanlarına ihtiyaç duymaktadır.   Karavan başına 
en az 200x600m ebatlarında karavan park alanı bırakılması gerekmektedir.  Karavanları 
otomobil ile taşıyanlar için otomobil park alanına ihtiyaç duyulmaktadır.  Karavan alanı 
peyzaj proje plan ve tasarımlarında dikkat edilmesi gerekenler: 
 Güvenlik için giriş kontrol noktası, yönetim binası, rekreasyon alanları, doğa eğitim 

merkezi, bilgilendirme birimleri, kamp alanları (çadır, karavan, bungalov, orman 
dinlenme evi), kuş gözlem üniteleri, tabelalar, yağmur barınakları; ve tur rotalarında; 
teras, dinlenme durakları ve durma istasyonları vb.   

 Kamp ve piknik aktivitelerinin gerçekleştirildiği alanlar karayolları güzergahları ve 
yakın çevreleri, kent girişleri, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerler ve 
genellikle kampçıların kendi imkanlarıyla geceleme, yeme içme, dinlenme, eğlence ve 
spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az 30 ünitelik karavan, çadır, bungalov gibi 
tesislerin bulunabileceği alanlar olmalıdır. 

 Konaklama için ayrılan alanlarda ünite başına en az 3 kişiyi barındırabilen çadır, 
karavan, motokaravan, bungalovdan oluşur. Kampçı ünitesi başına hesaplanacak olan 
alan 70 -100 m2 olmalı ve komşu ünitelerden tercihen küçük bir yeşillikle ayrılmalıdır. 

 Kampingde kişi başına günlük 30 (Otuz) litre içme suyu (yemek pişirmek, içmek için) 
sağlanmalıdır. Ayrıca tuvaletler, duşlar, lavabolar ve bulaşık eviyeleri için yeterli su 
bulunmalıdır. Her 25 ( Yirmibeş ) kampçı ünitesi için gideri olan bir bahçe tipi musluk 
kamping alanı içinde uygun yerlerde bulunmalıdır. Her 10 (On) kişi için en az bir 
lavabo bulunmalı. Bu lavabolar kolay temizlenebilen, hijyenik malzemeden genelde 
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porselenden üretilmiş olmalıdır. Bu lavaboların konumu en yakın kampçı ünitesine 
100 (Yüz) metreden uzakta olmamalıdır.  

 

 
Anonim, 2021.     Anonim, 2021a   
  
 

 Turizm faaliyeti içerisinde değerlendirilen rekreasyon faaliyetleri için gelen insanlar, 
tercih ettikleri bölgenin rahatlığını, güvenilirliğini ve doğal güzelliklerinden büyük 
mutluluk duymakta ve tekrar bu bölgeye gelmek istemektedirler.  

 Kamp ve piknik alanı kullanımı için gerekli olan bungalov, çadır, karavan vb. 
konaklama alanları, günübirlik kullanıma uygun piknik alanları, giriş, wc, duş, mutfak, 
büfe, satış birimleri, çöp toplama alanları, otopark ve farklı etkinlik alanları yeterli 
büyüklükte ve uygun yer seçimi yapılarak konumlandırılmalıdır. Alanın mevcut bitki 
örtüsü mümkün olduğunca korunarak yapısal elemanlar getirilmelidir.  

 Seçilen donatı elemanları çevrenin doğal yapısına uygun olmalı doğa ile bütünlük 
sağlamalıdır.  Yönlendirme tabelaları, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, piknik 
masaları, çeşme, oturma birimleri gibi donatı elemanlarına yer verilebilir.  Planlama 
ve tasarım çalışmalarına konu olan kamp ve piknik alanı faaliyete başladıktan sonra 
iyi bir yönetim ve düzenli bakım çalışmaları gerektirmektedir.  

 Gelen ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması ve kullanılan yapısal elemanların 
uzun ömürlü olması açısından ziyaretçilerin gelişinden sonra düzenli bakım 
çalışmaları yapılmalıdır. Alanın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından alana 
kullanım sınırlaması getirilebilir. Tasarım sırasında ekolojiye zarar vermeden uygun 
bitki türleri ile alan zenginleştirilebilir. Mevcut bitki türlerinin korunmasına özen 
gösterilmelidir. 

 Bunlarla birlikte orman alanlarında, bitki örtüsünün zarar görmemesi, habitat kaybının 
yaşanmamasına yönelik konaklama imkânı sunulmalıdır.  

 Ayrıca iklim, röliyef, jeolojik yapı, su rejimi, topografya ve peyzajın olumsuz olarak 
değişmemesine yönelik tasarımlar gerçekleştirilmelidir.  

 

BİTKİSEL MATERYAL SEÇİMİ 

Doğal mekanı etkin kılan tasarımların başında bitkisel tasarım gelmektedir. Kamp alanlarında 
kullanılacak bitkilerde aranan özellikler şu şekilde sıralanabilir; 

 Bölgenin iklim şartlarına uygun, özellikle doğal bitki türlerinin seçimine, 
 Özel bakım gerektirmeyen bitki türlerinin tercih edilmesine,  
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 Arı çok çekmeyen, daha çok çiçeksiz bitki kullanımına, 
 Dikenli türlerin kullanılmamasına, 
 Sinek ve böcek türlerini çeken meyve ağaçlarının kullanılmamasına, 
 Genelde yüksek gövdeli, yaprak döken ağaçların kullanılmasına, 
 Karavan park alanlarında, kimsenin birbirinden rahatsız olmamasına yada gizlilik 

oluşturmak için ağaç altlarında çit bitkisi kullanılmasına, 
 Polen oranı yüksek ağaç, çalı türlerinin kullanılmasına, 
 Zehirli olmayan bitki türlerinin kullanımına  

 
özen gösterilmelidir.  

Gerek  kampa alanlarının tasarlanması gerekse bitkisel materyal seçimi olsun doğaya özdeş 
planlama yapılması alana olan ilginin arttırılmasını sağlayacaktır.  

SONUÇ 

Ülkemizde genellikle rekreasyon faaliyetleri için seçilen alanlarda planlamadan yapılan 
uygulamalar ve yapılması gereken bakım çalışmaları yeterince başarılı olamamaktadır. Artan 
talepler nedeni ile doğa koruma ile ilgili olarak gereken önlemler yeterince alınmaması 
durumunda doğanın bozulmasına ve tahrip edilmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bakım 
koşullarının yetersizliği düzenlenmesi mümkün olmayan olaylarla yüzleşmemize neden 
olmaktadır. Kamp alanlarında doğa ve doğal değerler ön plandadır. El değmemiş doğal 
alanlar genelde kırsal alanlarda yer almaktadır. Önemli rekreaktif dış mekân etkinliğine 
yönelik kamping, çadır ve karavan alanları için mekân seçimi, ekolojinin sürdürülebilir olması 
amacı ile plan ve projeler uygun olarak tasarlanmalıdır. Bahsedilen kriterler ile düzenlenen 
mekânların tercih olanağını arttıracaktır. Bu düzenlemeler ülke ekonomisine katkı 
sağlanacaktır.  

Konaklama mekânlarında, özellikle sakin ve dinlenme imkânı sağlayan kamp turizmi, 
karavan turizm vb. doğa ile uyumlu turizm çeşitlerine bir yönelimin olanağı düşünülmelidir. 
Zhu ve Deng (2020) yaptıkları ampirik araştırmada Çinlilerin doğa temelli turizmi tercih 
ettiklerini tespit etmişlerdir (Şengel ve ark., 2020). Yapılan araştırmalar neticesinde 
günümüzde doğal güzelliklerin hâkim olduğu kırsal alanlara eğilimin arttığı belirlenmiştir.  

Karavanlar istenilen yerlere gitmek ve konaklama imkanı sunması nedeni ile doğal 
güzelliklerin olduğu yerlerin yanında deniz, kum ve güneş merkezli alanlarda tercih edilen 
mekanlar arasındadır. O nedenle deniz yakın çevrelerinde karavan alanı planlamak 
gerekmektedir.  

Sonuç olarak, karavan ve çadır alanlarının yanısıra bungalov ve orman evleri için düşünülen 
mekanlarda doğal kaynaklar korunarak, ekolojiye zarar vermeden, insanlara güvenli mekanlar 
sunmak tasarım ve planlamanın vazgeçilmez değerlerindendir.  
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Özet 
 
Ulaşım, köyler, kentler, ülkeler arasında ya da yerleşim yerleri içinde bir yerden bir yere 
gidişgelişi sağlayan mekanlar olarak tanımlanmaktadır. Ulaşım ağları çevresinde dinamik, 
ekolojik ve estetik değer taşıyan ağaç ve çalı türlerinin uygunluğu önemlidir. Bir il, ilçe veya 
köy girişlerinin peyzaj tasarımları, insanlar üzerinde olumlu etki yaratmakta ve yerleşim 
mekanına bakış açısını değiştirmektedir. Kentsel yol ağaçlandırma çalışmalarında bitkilerin 
ya da kullanılan canlı materyalin estetik ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra ekolojik 
özellikleri ve yetişme koşulları ile ele alınması bu çalışmaların sürdürülebilirliği bağlamında 
gereklidir. Özellikle, küresel iklim değişikliğinin hakim olduğu son yıllarda artan sıcaklık, 
kuraklık ve susuzluk doğal bitki kullanımına yönelik çalışmaları arttırmaktadır. Doğal 
bitkilerin bölgesel alanlara göre farklılık göstermesi peyzaj tasarımında kullanım alanını 
arttırmaktadır. Tasarım çalışmalarında odunsu bitkilerin tür sayısının fazla ve uzun ömürlü  
olması nedeniyle kullanım alanı geniştir. Odunsu bitkilerin çoğu birden fazla amaçla 
kullanılabilecek potansiyele sahiptir.  Rosaceae ve Elaeagnaceae familyasından olan bitki 
türleri Niğde Kentinde yoğun olarak bulunmaktadır. Karasal iklimin hakim olduğu Niğde 
Kenti’nde tasarım alanlarında kullanılacak bitki türleri çeşitlilik göstermemektedir. Bu 
çalışmada, Niğde kentinde doğal olarak gelişen Prunus mahaleb, Prunus dulcis, Rosa canina 
ve Eleagnus angustifolia L. peyzajda kullanım olanağının saptanması için sahip olduğu 
estetik ve görsel, fonksiyonel, sosyokültürel ve ekolojik özellikleri değerlendirilmiştir. 
Meyvesi, çiçekleri ve yaprakları ile etkili olan belirlenmiş olan türlerin peyzaj tasarım 
çalışmalarında tercih nedenleri belirlenmiştir. Bitkilerin sahip olduğu formlar fonksiyonel 
kullanımını etkilemektedir. Araştırmada yerinde gözlem, ölçüm ve fotoğraflama metodu 
kullanılmıştır. Niğde kentinde doğal olarak yetişen bu türlerin tanıtılması ve kentsel yol 
tasarım çalışmalarında kullanım alanlarının genişletilmesini ve türlerin sürekliliğinin 
sağlanması amaçlanmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Karayolları peyzaj tasarımı, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik, Niğde 
 
Abstract 
Transportation is defined as places that provide a movement from one place to another within 
villages, cities, countries or settlements. The suitability of tree and shrub species with 
dynamic, ecological and aesthetic value around the transportation networks is important. 
Landscape designs of a city, district or village entrance create a positive effect on people and 
change the perspective of the settlement. In urban road afforestation studies, it is necessary to 
consider the aesthetic and functional characteristics of the plants or living material used, as 
well as their ecological characteristics and growing conditions, in the context of the 
sustainability of these studies. Especially, in recent years, when global climate change 
prevails, increasing temperature, drought and thirst have increased the studies on natural plant 
use. The fact that the natural plants differ according to the regional areas increases the usage 
area in landscape design. Tasarım çalışmalarında odunsu bitkilerin tür sayısının fazla ve uzun 
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ömürlü  olması nedeniyle kullanım alanı geniştir. Odunsu bitkilerin çoğu birden fazla amaçla 
kullanılabilecek potansiyele sahiptir.  Plant species belonging to Rosaceae and Elaeagnaceae 
family are densely found in Niğde City. The plant species to be used in the design areas in the 
city of Niğde, where the terrestrial climate is dominant, does not vary. In this study, Prunus 
mahaleb, Prunus dulcis, Rosa canina and Eleagnus angustifolia L., which develop naturally in 
the city of Niğde, have been evaluated for their aesthetic and visual, functional, sociocultural 
and ecological characteristics in order to determine the possibility of use in the landscape. The 
preference reasons of the determined species that are effective with their fruits, flowers and 
leaves in landscape design studies have been determined. The forms that plants have affect 
their functional use. In the research, on-site observation, measurement and photography 
method was used. It is aimed to introduce these species that grow naturally in the city of 
Niğde, to expand their usage areas in urban road design studies and to ensure the continuity of 
the species. 
 
Keywords:  Highways landscape design, Biodiversity, Sustainability, Niğde 
 
GİRİŞ 
 
Son zamanlarda şehirlerin hızlı gelişmesi ile, insanlar ekolojik çevre üzerinde olumsuz etki 
oluşturmuştur. İnsanlar çevreye zarar verdikçe küresel ısınma, hava kirliliği, artış göstermekte 
yeşil alan miktarları azalmaktadır.  Aynı zamanda yerleşim mekanları arasında yeşil alan 
oluşturulmasının yanı sıra ulaşım sağlayan yol kenarları veya rejüjlerin uygun bitkilerle 
kaplanması ekoloji üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Geleneksel tasarımlardan uzaklaşmak 
doğa ile uyumlu yeşil alan tasarımları insanlara sağlıklı ve kaliteli yaşam sunmaktadır.  
Kentlerde tasarlanan yeşil alanlarda bitkisel materyal olarak ağaçlar ve çalılar 
kullanılmaktadır. Ağaçlar insanların toplu yaşam anlayışına geçmesi ile başlamıştır. Kentsel 
mekanlarda yerleşim alanlarının artması ile daha çok ağaçlık alanlara gereksinim 
duyulmuştur.  
Kentsel mekanların can damarlarını kent içi yollar, bulvarlar ve refüler oluşturmaktadır. 
Özellikle kentin girişinde yer alan ağaçlar veya yol planlamaları, ilk defa kente gelen 
ziyaretçiler üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır.  
Kentin yol planlamasına verilen önem 17 yüzyıla kadar dayanmaktadır. Atasoy (2002)’un 
yaptığı çalışmada, 17. yy ait belgelerde İstanbul bahçelerinde servi ağaçları ile diğer ağaçların 
karışık bir şekilde bulunduğundan bahsetmektedir. Saray bahçelerinin çok geniş servi, şimşir, 
defne, mersin ağaçlarının karışık biçimde dikildiği, hiçbir zaman bulunmadığı, yollar 
oluşturulup, bu yollar boyunca çiçekler ve gelişigüzel ekilmiş mevsimlik lahana, salatalık, 
ıspanak, kavun, karpuz gibi her tür sebzenin yer aldığından bahsetmektedir.  
Kent yollarının bitkilendirmesi estetik ve fonksiyonel özellikleri nedeni ile kullanım 
alanlarının genişletilmesi doğayı olumlu etkilemektedir.  
Otoyollarda, trafiğin yoğun olduğu alanlarda, kavşaklarda ve endüstriyel aktivitelerin 
çevrelerinde hava kirliliği fazladır. Doğaya katkı sağlayabilmek için kirliliğin yoğun olduğu 
alanlarda bitkilendirme çalışmaları önemlidir. Yapılacak bitkisel tasarımlar ekolojinin 
korunmasına destek vermesinin yanı sıra sosyal, ekonomik ve doğanın sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır.  
 
Kent ortamlarında bitkilendirme 
Kent alanlarında nüfus arttıkça kaliteden uzak yeşil alanların zayıf olduğu yerleşim 
mekanlarında birçok problem gündeme gelmektedir. Karmaşık, düzensiz ve plansız yollar 
trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Gürültü kirliliği, park sorunu başlıca sorunlardandır. 
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Aynı zamanda uygun olmayan bitkisel tasarımlar gerek yayaları gerekse sürücüleri rahatsız 
etmektedir.   
Uygun planlanan ve tasarlanan yol bitkilendirme çalışmaları ile insan ve doğa arasında bir 
harmoni oluşturmaktadır.  Kent ortamlarında yol kenarlarında son zamanlarda artış gösteren 
bisiklet yolları ve kaldırımlarda yapılacak olan bitkisel tasarımlar insanlar için eğlenceli, spor 
(yürüme) ortamlar sunmaktadır. 
  
Yolların tasarım ilkeleri: 
Yerleşim alanlarını çevreleyen yollarda bitki seçimi insan ve çevrenin uyum içerisinde 
gelişmesi için önemlidir. Gereksiz yolların azaltılması yeşil alanlar için daha çok yeşil alan 
imkanı sunmaktadır. Yollarda yapılacak bitkisel tasarımlarda şunlara dikkat edilmelidir; 
 Yol güzergahı, hakim rüzgar yönü ile paralel olmalı, hava sirkülasyonunu 

bozmamasına yönelik tasarımlar geliştirilmeli (yerleşim mekanları arasında hava 
sirkülasyonu sağlayacak şekilde), 

 Güneş yönü dikkate alınmalı, sürücüler seyahat sırasında güneşten rahatsız olmamalı, 
 Yaya ve bisiket yollarının tasarlanmasında önem verilmeli, bu yollar insanların daha 

fazla kullanımına olanak sağlarken, gaz emisyonlarının artmasına engel olunur, 
 Bitkilerin ve yeraltı suların yağmur sularından yararlanılabilmesi için geçirgen asfalt 

yada geçirgen döşemeler kullanılmalıdır. 
Tasarım sırasında tercih edilen bitkilerde dikkat edilecek özellikler, bitkiler arasında süreklilik 
sağlanacağı gibi sürücüler veya yaylar için güzel ortamlar sunulur. 
Yolların peyzaj tasarımı açısından değerlendirilmesinde, ulaşım alanlarında yapılacak bitkisel 
tasarımlar, insan ve doğa arasında bir uyum oluşturmasının yanısıra bitkisel tasarımlar alanın 
görsel kalitesinin artmasını sağlar. Uygun bitkilerle düzenlenmiş yollar, bir kente giriş 
alanında yapılmış olan bitkisel yol tasarımları gelen yabancıların kent  üzerinde olumlu etki 
yaratmaktadır.  
 
Bitkilendirme ile; 
Ekolojik peyzaj tasarımlarının temel yapısını bitki topluluğu oluşturmaktadır. Bitkisel 
tasarımlar yerleşim alanlarında, mikroklima,  sağlıklı ve rahat ortam, mental yorgunluğun 
azalması ve psikolojik olarak rahatlama sağlamaktadır.  
Bitkisel tasarımlar ile ses perdesi oluşturulmasını,  tozların tutulmasında sterilizasyon 
ortamları oluşturulur. 
Bitkiler ile yollar ve insanların kullandığı kaldırım alanlarının ayrılmasını sağlar. Ağaçlı olan 
alanlarda bitki çevresinde oluşturulan toprak alanlar yağmur suyunun olumlu bir şekilde 
tutulmasına olanak sağlamaktadır.  
 
Bitkisel Materyal seçimi 
Yol tasarımlarında, estetik ve görsel açıdan etki bırakan ağaç ve çalılar, kullanıldığı alanlarda 
biçim, doku, renk, yapı ve ölçü özellikleri ile ilgi çekmektedir. Tasarlanan yol 
güzergahlarında kullanılan bitkilerin kısa süre içerisinde tam olgunluğa erişmesi, hava 
kirliliğine karşı dayanıklılığının maksimum olması ve hastalık ve zararlılara karşı 
dayanıklılıklarının en üst seviyede olması beklenilmektedir. Seçilen bitki türlerinin yol 
güzergahına göre sürücülerin rahatsız olmayacağı şekilde kullanılması tavsiye edilmektedir.  
Yolların peyzaj düzenlenmesinde, sürücüye mesafe kontrolünü yapabilme imkanını sağlamak, 
her dönemeçte ve devamında çarpıcı özelliklere sahip (renk, doku) bitki türlerinin 
kullanılması gerekmektedir.  Uzun mesafeli yollarda, tek düze devam eden bitkisel tasarımlar 
sürücü için hem tehlikeli hem de sıkıcı olmaktadır. Kullanılan yolların rahat ve zevk verici 
duruma getirilebilmesi, ani frenlere neden olacak tasarımlardan kaçınılması gerekmektedir. 
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Tercih edilen bitki türlerinin formlarının değişken olması seyahatin zevkini ve ilginçliğini 
arttırmaktadır.  
Bitkilendirme, sürücüleri yönlendirici nitelikte ve yolun trafik hızına uygun olmalıdır. Hız 
yollarında bitkilendirmenin algılanması için uzun aralarla farklı bitkiler kullanılırken, düşük 
hız yollarında daha kısa aralıklarla farklı bitkiler kullanılabilir (Ay, 2012). 
Sürücülere rahat bir yol güzergahı sağlama, uygun bitki türlerinin seçimi ekolojiyi olumlu 
etkilemektedir. Tercih edilen bitki türlerinin bulunduğu çevre koşullarına uygun olması, 
bakım koşullarının az olması beklenilmektedir.  Bu nedenledir ki yolların geçtiği alanlarda 
kullanılacak bitki türlerinin o bölgenin doğal bitkilerinin olmasına özen gösterilmelidir.   
 
Refüjlerde bitki kullanımı 
Çok şeritli yolların birbirinden ayrılması refüjlerle sağlanmaktadır. Kent içerisinde refüj 
genişlikleri bazen çok dar tutulması nedeni ile bitki dikimi gerçekleştirilememektedir. Güvenli 
ve bitkilendirilebilir refüjler oluşturmak için en az 1.20 m. lik refüjler uygundur. Ay (2012) 
yaptığı çalışmada, sol dönüş cepli refüjlerin minimum 4,00 m olması gerektiği 
belirtilmektedir. Refüjlerde, bitkisel materyalin tercihinde, sürücülerin görüş alanını 
etkilemeyecek ve tehlike oluşturmayacak türlerinin seçimi önemlidir. 
 
Ekolojik Açıdan Bitki Türlerinin Değerlendirilmesi 
Doğal yerli ağaç ve çalı türlerinin tasarımlarda kullanımı var olan türlerinin korunmasını, 
sürdürülebilirliği sağlamak mümkün olacaktır. Doğal olan türlerin yerini tamamen bölge için 
yabancı ya da ithal olan bir bitki örtüsü ile değiştirmek için hiçbir neden yoktur. Doğal 
bitkiler bulunduğu bölgenin özelliklerini yansıtır ve yaban yaşamı için daha uygun habitatlar 
sunar. Doğal olmayan bitkilerin kullanımı özel bakıma ihtiyaç duyar bu nedenle maliyeti 
artırır. Ekolojik dengenin korunması, bitki çeşitliliğinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile 
doğal bitki kullanımını fonksiyonel özelliklere göre değerlendirilmelidir. 
Bu amaçla Niğde ve çevresinde doğal olarak yetişen Prunus mahaleb, Malus floribunda, Rosa 
canina ve Eleagnus angustifolia L.türlerinin peyzajda kullanım alanları değerlendirilmiştir. 
Daha önce planlanmış yol güzergahında kullanılmış olan Prunus mahaleb ile yeni tasarlanmış 
yollarda kullanılan bitki türlerinin kıyaslaması yapılmıştır. Prunus mahalebin kullanıldığı 
yolda daha estetik ortamlar oluşturulmuştur.  
Bitki türlerinin özellikleri 
 
Eleagnus angustifolia L. 
Türkçesi, Çalıgaga,   Kuş iğdesi,   Pışat,   Puşat, Yabani iğde 
Elaeagnaceae familyasından olan İğde,  7-8m boy yapmaktadır. Bitki, peyzajda Cephelerde, 
kent parklarında, mahalle parklarında, meydanlarda kullanılır. Gürültü, rüzgar perdesi için 
uygun bir bitkidir. Koku özelliği kötü kokuları perdelemek amacıyla kullanılır. Nisan-Mayıs 
aylarında çiçeklenir, Gümüşi ve sarı renkte kokuludur (Resim 1). 
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Resim 1. Elaeagnus angustifolia  

Prunus mahaleb 

Türkçesi: Mahlep, İdris 

Rosaceae familyasından olan mahlep 8-10 m boy yapabilir. Tek ve gruplar halinde yol 
şevlerinin sağlamlaştırılmasında, bozuk ekosistemlerin yeniden kazanılmasında kullanılabilir. 
Mart-Nisan aylarında gösterişli olmayan beyaz çiçek açarlar (Resim 2).   

     

Resim 2. Prunus mahaleb 
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Malus floribunda  

Türkçesi: Japon Süs Elması 

Rosaceae familyasından olan süs elması 3-12 m’ye kadar boy yapabilir. Cephelerde, kent 
parklarında, mahalle parklarında, meydanlarda, yol kenarlarında kullanılmaktadır. Yoğun, 
pembe gösterişli çiçekleri Nisan-Mayıs aylarında açmaktadır (Resim 3).  

    

Resim 3. Malus floribunda 

Rosa canina 

Türkçesi: Kuşburnu, Yabangülü, itburnu, itgülü, gülelması, yiric 

Rosaceae familyasından olan Rosa canina, 1-3,5m boy yapabilir. Park Bahçe Budanabilir Çit 
Tek veya gruplar halinde çiçek parterlerinde, kenar tarhlarında, meyve bahçeleri ile kap içinde 
balkon, teras ve çatı bahçelerinde, yol kenarlarında, orta refüjlerde ve erozyon kontrol 
çalışmalarında kullanılabilir. Fidanları anaç olabilir. İlkbaharda başlayıp yaz boyunca açık ya 
da koyu pembe renkte çiçek açmaktadır (Koçan, 2010).   Ağaçların ve Rosa canina’nın sahip 
olduğu formlar ve ulaştıkları büyüklükler, egzoz gazlarına olan dayanıklıkları yol bitkisi 
olarak kullanımı olanağını arttırmaktadır. Ayrıca strüktürleri peyzajda ayırma, koruma, 
kuşatma ve tamamlama elemanı olarak tercih edilebilir (Resim 4). 
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Resim 4. Rosa canina 

Ağaçlarla yapılan bitkilendirmelerin perdeleme özelliği ve çok uzak mesafelerden 
bakıldığında, çalılara göre görüşü kesmesi ve dolayısıyla engellemesi, görünüşlerin çok sıkı 
bir şekilde kontrol edilebilme imkanını yaratır. Özellikle gözleyen kişilerin hareketlerine bağlı 
olarak değişen görünümlerin kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bitkilendirmedeki 
boşluklarla bazı yerlerde çerçeve yaratarak bazı yerlerde de manzara görünümlerini açarak, 
gözleyen kişilerin merağını arttırır ve bu noktalara bakışı yönlendirir (Anonim, 2021).  
Gizlilik yaratılması yada koku perdesi oluşturulması gereken yerlerde ağaç ve çalıların 
birlikte kullanımı alanı etkin kılmaktadır.  
Bahsedilen bitki türlerinin bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun olması nedeni ile 
peyzaj onarım çalışmalarında kullanımı avantaj oluşturmaktadır.  

SONUÇ 
 
Son yıllarda küresel ısınmanın etkisinin artması, su kaynaklarının azalması, yeşil alanların 
azalması, insanların doğaya olan özlemin artması, sosyo-kültürel yapıdaki gelişmelere bağlı 
olarak kırsal ve kentsel alanlarda planlama ve tasarım çalışmalarına ağırlık verilmektedir.  
Tercih edilecek bitkilerin ise; fazla bakım koşulları gerektirmeyen ve fazla su istemeyen 
özellikle doğal süs bitkisi türlerinin olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  Ancak ihtiyaç 
duyulan süs bitkilerin temin edilmesi, yeterli sayıda ulaşılması ve uygun fiyatlarda 
bulunmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle doğal bitkilere olan talep artış 
göstermektedir.  
Çalışmamda da anlatıldığı gibi doğal olan türlerden süs etkisi ve fonksiyonel özelliği olan 
Prunus mahlep, Malus floribunda, Elaeagnus angustifolia ve Rosa canina türleri seçilmiştir. 
Doğal olması yol kenarlarında kullanılma özelliğine sahip olması, peyzaj planlama ve tasarım 
projelerinde tercih edilmesi mümkün bitkilerdendir. Bu bitkilerin kullanılabilirliğinin 
artırılması ile ekolojiye katkı sağlamanın yanısıra, türlerin sürekliliği sağlanacaktır.  
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Özet  

Covid-19 pandemisi ile birlikte zorlaşan çalışma koşulları, sağlık çalışanlarının fiziksel, sosyal 
ve psikolojik sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Bu araştırmada Covid-19 pandemisi 
sürecinde sağlık çalışanlarının algılanan stres ve duygusal tükenme düzeylerinin incelenmesi 
ve algılanan stresin duygusal tükenme üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 
nicel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Ankara il merkezinde görev yapan 
sağlık çalışanları olarak belirlenmiştir. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır.  
Araştırma verileri, Google Forms aracılığıyla hazırlanan anket formu ile çevrimiçi olarak 
toplanmıştır. Anket formu katılımcıları tanımlayıcı bilgiler, algılanan stres ölçeği (Cohen vd., 
1983) ve duygusal tükenme ölçeğinden (Maslach ve Jackson, 1981) oluşmaktadır. Araştırma 
verileri 01 Şubat–26 Şubat 2021 tarihleri arasında 173 katılımcıdan elde edilmiş ve SPSS 22 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklere ilişkin frekans 
analizi, ölçeklerin geçerliliği açıklayıcı faktör analizi, güvenilirliği Cronbach’s Alpha katsayısı, 
normal dağılım Skewness ve Kurtosis değerleri, demografik özelliklere göre araştırma 
değişkenlerindeki farklılıklar t-testi ve Anova testleri, değişkenler arasındaki ilişki korelasyon 
analizi, algılanan stresin duygusal tükenme üzerine etkisi regresyon analizi ile tespit edilmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre kadın sağlık çalışanlarının algıladıkları stres ve duygusal tükenme 
düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Katılımcıların yaş gruplarına 
göre ise 21-29 yaş grubunun algıladıkları stres düzeyi diğer yaş gruplarından daha yüksek 
olduğu, duygusal tükenme düzeyleri açısından ise 51 ve üzeri yaş grubunun diğer gruplardan 
daha düşük olduğu bulunmuştur. Duygusal tükenme düzeyleri; acil tıp teknisyenlerinin diğer 
meslek gruplarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mesleki tecrübeleri 1-10 yıl olan 
sağlık çalışanlarının duygusal tükenme düzeyleri, diğer çalışma yılı gruplarından daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucu ise sağlık çalışanlarının 
algıladıkları stres, duygusal tükenme düzeyleri üzerinde pozitif yönde önemli etkisi 
bulunduğudur. Sağlık çalışanlarının strese neden olan faktörlerin tespit edilmesi ve bu stres 
kaynaklarına karşı önlemler alınması gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Covid-19, algılanan stres, duygusal tükenme, sağlık çalışanları. 

Abstract 

Difficult working conditions along with the Covid-19 pandemic cause healthcare professionals 
to experience physical, social, and psychological problems. The purpose of this study is to 
examine the perceived stress and emotional exhaustion levels of healthcare professionals in 
Covid-19 pandemic process and determine the effect of perceived stress on emotional 
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exhaustion. The study was designed as quantitative. The universe of the study was determined 
as the healthcare professionals working in Ankara city center. Convenience sampling method 
was used in the study. The research data were collected through online survey form prepared 
on Google Forms. The survey form consists of descriptive information, perceived stress scale 
(Cohen et al., 1983) and emotional exhaustion scale (Maslach and Jackson, 1981). The research 
data were obtained from 173 participants between 1st February and 26th February, 2021 and 
analyzed through SPSS 22 program. Demographic qualities of participants were determined 
through frequency analysis; validity of the scales was determined through explanatory factor 
analysis; reliability of the scales was determined through Cronbach’s Alpha coefficient; normal 
distribution was determined through Skewness and Kurtosis values; the differences in research 
variables according to demographic qualities were determined through t-test and Anova test; 
the correlation between variables was determined through correlation analysis and the effect of 
perceived stress on emotional exhaustion was determined through regression analysis. 
According to the findings, it was determined that the perceived stress and emotional exhaustion 
levels of female healthcare professionals are higher than male. According to the age groups of 
the participants, it was found that the perceived stress level of the 21-29 age groups was higher 
than the other age groups, and the emotional exhaustion level of the 51 and over age group was 
lower than the other groups. It was determined that emotional exhaustion levels of emergency 
medical technicians were higher than other professional groups. It was concluded that the 
emotional exhaustion levels of healthcare professionals with 1-10 years of professional 
experience were higher than other working year groups. Another result of the study is that it 
has a significant positive effect on the perceived stress and emotional exhaustion levels of 
healthcare professionals. It is necessary to determine the factors that cause stress for healthcare 
professionals and to take measures against these stress sources.  

Keywords: Covid-19, perceived stress, emotional exhaustion, healthcare professionals. 

 

GİRİŞ 

Yeni korona virüs hastalığı (Covid-19), 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkarak dünya 
geneline yayılmıştır. İnsandan insana bulaşan ve ölümcül olan Covid-19 salgını, 11 Mart 2020 
tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 19 Nisan 2020 
tarihi itibariyle Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 140 milyondan fazla vaka ve 3 milyondan 
fazla ölüm gerçekleşmiştir (WHO, 2021). Türkiye’de ise yaklaşık 4,2 milyon vaka görülmüş 
ve 35 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). Covid-19 
pandemisi sürecinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanları olmuştur. DSÖ 
tarafından sağlık çalışanlarının enfekte olma risklerinin çok yüksek olduğu ve Covid-19 
enfeksiyonlarının %14’ünün sağlık çalışanlarında görüldüğü açıklamıştır (WHO, 2020). 
Dünya genelinde Eylül 2020 tarihi itibariyle 7000’den fazla sağlık çalışanının Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir (Amnesty International, 2020). Türkiye’de 
ise 19 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 405 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir 
(TTB, 2021). Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları, kendilerinin, ailelerinin ve iş 
arkadaşlarının hastalığa yakalanmaları hatta hayatlarını kaybetmeleri önemli stres ve endişeye 
yol açmaktadır. 

Covid-19 pandemisi, kişilerin sağlığını bedensel olduğu kadar ruhsal açıdan da tehdit 
etmektedir. Pandeminin başlangıcında virüsün neden olduğu fiziksel etkiler üzerine 
odaklanılırken son zamanlarda ruh sağlığına yönelik etkileri incelenmektedir. Pandemi sona 
erdiğinde telafisi mümkün olmayan kalıcı psikolojik etkileri olması muhtemeldir (Bozkurt vd., 
2020; Wu vd., 2020). Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanları üzerinde; yüksek vaka sayıları 
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nedeniyle artan iş yükü ve yoğunluk gibi çalışma koşullarının zorlaşmasının yanı sıra; 
yakınlarına bulaştırma korkusu, kendini izole etme, artan tükenmişlik, yorgunluk, uykusuzluk, 
kaygı, endişe, stres gibi olumsuz psikolojik etkileri bulunmaktadır (Yüncü ve Yılan, 2020; 
Vinkers vd., 2020).  

Stres, organizmanın olumlu veya olumsuz, gerçek veya algılanan çeşitli uyaranlara tepkisidir 
(Trifunovic vd., 2017; Dantzer ve Kelley, 1989). Koolhaas ve diğerleri (2011) stresin, bir 
çevresel uyaranın, organizmanın doğal düzenleme kapasitesini aştığı ve özellikle de 
öngörülemezlik ve kontrol edilemezlik içeren durumlarda ortaya çıktığını belirtmektedir. 
Strese neden olan çevresel uyaranlar kısa süreli, uzun süreli veya tekrarlayan olabilir ve her 
durumda vücutta değişikliklere neden olurlar. Stresörlerin kısa vadeli etkilerinin belirli 
faydaları vardır. Ancak strese uzun süreli maruz kalınması ve yüksek stres düzeyleri, zihinsel 
ve davranışsal bozuklukların yanı sıra, diğer fiziksel bozukluklara ve ciddi sağlık sorunlarının 
gelişmesine neden olabilmektedir (Trifunovic vd., 2017; Dantzer ve Kelley, 1989).  

Sağlık çalışanları, stresli bir ortamda görevlerini yerine getirmektedir. İşteki stres seviyeleri, 
bireyin uzun bir süre başa çıkma yeteneğini aştığında, tükenmişlik ortaya çıkabilmektedir 
(Koolhaas vd., 2011). İşle ilgili kronik stres faktörlerine uzun süreli bir tepki türü olarak 
tükenmişlik (Maslach vd., 2001), çalışanların hem psikolojik hem de fiziksel stres yaşadığı 
sağlık hizmetlerinde özel bir öneme sahiptir (Piko, 2006). Tükenmişlik, uzun vadeli talep ve 
kaynak dengesizliği ve dolayısıyla uzun süreli iş stresi nedeniyle ortaya çıkan adaptasyonun 
son aşaması olarak düşünülebilir. Freudenberger (1974) tükenmişliği, bireylerin kademeli 
olarak enerjilerinin tükenmesi ve çok çeşitli zihinsel ve fiziksel semptomların eşlik ettiği 
motivasyon ve bağlılık kaybı yaşamaları sonucunda ortaya çıkan yorgunluk olarak ifade 
etmiştir. Tükenmişlik, normal bireylerde; sıkıntı, azalmış etkinlik duygusu, azalan motivasyon, 
işyerinde işlevsiz tutum ve davranışların gelişimi ile birlikte görülen yorgunluk ile karakterize 
edilen kalıcı, olumsuz, işle ilgili bir ruh hali olarak tanımlanmıştır. Bu psikolojik durum yavaş 
yavaş gelişir ve uzun süre fark edilmeden kalabilir (Ruotsalainen vd., 2014). Stresten farklı 
olarak tükenmişlik durumunda, bireylerin dışarıdan yardım almadan veya çevresel bir yeniden 
düzenleme olmadan, hayata uyum sağlaması mümkün değildir (Brill, 1984).  

Tükenmişlik, başka insanlarla birlikte çalışan bireylerde ortaya çıkabilen duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve azalmış kişisel başarı boyutlarından oluşan psikolojik bir sendromudur. 
Tükenmişlik sendromunun önemli bir yönü artan duygusal tükenme hisleridir. Duygusal 
tükenme, tükenmişliğin temel bireysel stres boyutunu temsil eder ve kişinin duygusal ve 
fiziksel kaynaklarından mahrum kalma duygularının ifadesidir. Tükenmişlik sendromunun bir 
başka yönü de duyarsızlaşmanın gelişmesidir. Duyarsızlaşma, tükenmişliğin kişilerarası 
boyutunu temsil eder ve kişinin müşterileri hakkında olumsuz, alaycı tutumlar ve duygular 
göstermesine neden olabilir. Tükenmişlik sendromunun üçüncü boyutu olan azalan etkililik 
veya başarı bileşeni, tükenmişliğin öz değerlendirme boyutunu temsil eder. Çalışanın işyerinde 
yetersizlik, başarı ve üretkenlik eksikliği hissetmesine neden olur (Maslach vd., 2001; Maslach 
vd., 1997). Tükenmişliğin bu üç boyutu, işyerindeki farklı koşullar ile ilişkili olabilmektedir. 
Genel olarak, tükenme ve duyarsızlaşma, aşırı iş yükü ve sosyal çatışma sonucunda ortaya 
çıkma eğilimindeyken; azalmış kişisel başarı, işi yapmak için gerekli olan kaynakların 
eksikliğinden ortaya çıkan bir verimsizlik duygusudur (Maslach, 2003).  
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Bu araştırmada, içinden geçtiğimiz zor Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının 
algıladıkları stres ve duygusal tükenme düzeylerinin belirlenmesi ve stresin duygusal tükenme 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmada, açıklayıcı ve kesitsel türde nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
verileri Google forms ile oluşturulan çevrimiçi anket formu ile toplanmıştır. Anket formu; 
katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgiler, Algılanan Stres Ölçeği, Duygusal Tükenme 
Ölçeklerinden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Algılanan Stres Ölçeği, Cohen, Kamarck 
ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilmiş ve Eskin ve arkadaşları (2013) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekte 5 ifade yer almaktadır. Duygusal Tükenme Ölçeğinde ise 
Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Tükenmişlik Ölçeğinin, duygusal tükenme 
boyutunda yer alan 4 ifade kullanılmıştır. Her iki ölçek 5’li Likert (hiç katılmıyorum-tamamen 
katılıyorum) tipindedir.  

Araştırmanın evrenini Ankara il merkezinde görev yapan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 
Araştırmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmış, 175 gönüllü katılımcıdan dönüş 
alınabilmiştir. Yapılan inceleme sonrasında iki katılımcının tüm ifadelere aynı katılım 
düzeyinde işaretleme yaptığı tespit edilmiş olduğundan, analiz dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla 
araştırmada, 173 sağlık çalışanından elde edilen veriler analiz edilmiştir.  

Araştırma verilerinin analizinde SPSS.22 programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik 
özellikleri frekans analizi, ölçeklerin geçerliliği açıklayıcı faktör analizi ve ölçeklerin 
güvenilirliği Cα katsayısı ile incelenmiştir. Verilerin normal dağılım Skewness ve Kurtosis 
değerleriyle, demografik özelliklere göre araştırma değişkenlerindeki farklılıklar, t-testi ve 
Anova testleri ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde korelasyon 
analizi ve algılanan stresin duygusal tükenme üzerine etkisinin belirlenmesinde regresyon 
analizleri kullanılmıştır. Araştırmada güven aralığı %95 ve anlamlılık düzeyi <0,05 olarak 
alınmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılanların; %72,8’i kadın, %35,3’ü 40-49 yaş aralığında olup ortalama yaş 
39,42±9,41 bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların, %45,7’si hemşire ve %31,8’i 11-20 yıl 
aralığında mesleki tecrübeye sahiptir (Tablo 1). 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 

Cinsiyet  Yaş (ort= 39,42; ss=9,41 min=23, max=60) 

Kadın 126 72,8 20-29 36 20,8 

Erkek 47 27,2 30-39 47 27,2 

Meslek 40-49 61 35,3 

Doktor 29 16,8 50 yaş ve üzeri 29 16,8 

Hemşire 79 45,7 Çalışma Yılı 

Acil Tıp Teknisyeni 19 11,0 1-10 49 28,3 

Anestezi Teknikeri 33 19,1 11-20 55 31,8 

Sağlık Memuru 13 7,5 21-30 46 26,6 

Toplam 173 100 31 ve üzeri 23 13,3 

Ölçeklerin geçerliği açıklayıcı faktör analizi (AFA), güvenilirlikleri ise Cronbach’s Alpha (Cα) 
Katsayısı ile değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği için Cα>0.70 
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kabul edilmiştir (Nunnally ve Bernstein, 1994). Yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizlerinin 
sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeklerin AFA ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Algılanan Stres Ölçeği 
Faktör 
Yükleri 

Yapılması gereken şeylerle başa çıkamadığımı düşünüyorum. ,846 
Problemlerin üstesinden gelinemeyecek kadar biriktiğini hissediyorum. ,821 
Hayatımdaki önemli olayları kontrol edemediğimi hissediyorum. ,811 
Kişisel sorunlarımı ele alma yeteneğime güven duymadığımı hissediyorum. ,797 
Her şeyin yolunda gitmediğini hissediyorum. ,784 
Özdeğer= 3,298; Açıklanan toplam varyans oranı=65,961; KMO= ,819; Bartlett's Test of Sphericity= 
420,128; p=0,000; Cronbach’s Alpha= 0,870 

Duygusal Tükenme Ölçeği 
Faktör 
Yükleri 

Yaptığım işten dolayı tükendiğimi hissediyorum. ,915 
Sabah kalktığımda, yeni bir iş gününe başlamak zorunda olduğum zaman yorgunluk 
hissediyorum. 

,892 

İş gününün sonunda kendimi tükenmiş hissediyorum. ,877 
İşimden soğuduğumu hissediyorum. ,846 
Özdeğer= 3,116; Açıklanan toplam varyans oranı= 77,974; KMO= ,839; Bartlett's Test of Sphericity= 
447,630; p=0,000; Cronbach’s Alpha= 0,904 

Algılanan stres ölçeğine uygulanan AFA sonuçlarına göre, tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 
Ölçeğin tek faktörlü yapısı toplam varyansın %65,961’ini açıklamıştır (KMO = 0,819, χ 2 = 
420,128, df = 10, p=0,000). Ölçekte yer alan ifadelerin faktör yükleri; 0,846 ile 0,784 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin Cα katsayısı 0,870 olup yüksek güvenilirliğe sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Duygusal tükenme ölçeğine uygulanan AFA sonuçlarına göre de tek faktörlü bir 
yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin tek faktörlü yapısı toplam varyansın %77,974’ünü 
açıklamaktadır (KMO = 0,839, χ 2 = 447,630, df = 6, p=0,000). Ölçekte yer alan ifadelerin 
faktör yükleri; 0,915 ile 0,846 aralığında değişmektedir. Ölçeğin Cα katsayısı 0,904 olup 
yüksek güvenilirliğe sahiptir (Tablo 2).  

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin; minimum, maksimum, ortalama, standart sapma, 
Skewness ve Kurtosis değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Katılımcıların algılanan stres ölçeğine 
verdikleri puanların ortalaması 2,67±0,837 ve duygusal tükenme ölçeğine verdikleri puanların 
ortalaması 3,39±1,10’dur. Ortalamaların değerlendirilmesinde beşli Likert tipli ölçeklere 
yönelik kesim noktaları (4/5=0,80) kullanılmıştır. Buna göre, katılımcıların algılanan stres ve 
duygusal tükenme düzeylerinin “orta” olduğu görülmüştür. Normallik varsayımında, algılanan 
stres ölçeğinin Skewness değeri 0.615, Kurtosis değeri 0.085 bulunmuştur. Duygusal tükenme 
ölçeğinin ise Skewness değeri -0.150, Kurtosis değeri -1.142’dir. Her iki ölçeğin Skewness ve 
Kurtosis değerleri ±1,500 arasında olduğu için araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği 
kabul edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Tablo 3. Ölçeklere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
Ölçekler n Min Max Mean SS Skewness Kurtosis 
Algılanan Stres Ölçeği 173 1,00 5,00 2,67 ,837 ,615 ,085 
Duygusal Tükenme Ölçeği 173 1,00 5,00 3,39 1,10 -,150 -1,142 

Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre, algılanan stres ve duygusal tükenme durumları 
arasındaki ilişkinin sonuçları tablo 4’te görülmektedir. Katılımcıların cinsiyetine göre algılanan 
stres ve duygusal tükenme ölçeklerinin puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark (p<0,05) bulunmuştur. Bulgulara göre; kadın katılımcılar (2,74±0,88) erkeklerden 
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(2,47±0,68) daha yüksek stres algılamakta ve benzer olarak daha yüksek duygusal tükenme 
hissetmektedirler (kadınlar:3,53±1,06; erkekler:2,99±1,10). 

Tablo 4. Algılanan Stres ve Duygusal Tükenme Ölçeklerinin ortalama puanlarının demografik 
değişkenlere göre incelenmesi 

  Algılanan Stres (ort±ss) Duygusal Tükenme (ort±ss) 
Cinsiyet Kadın 2,74±0,88 3,53±1,06 
 Erkek 2,47±0,68 2,99±1,10 
 t 2,107 2,968 
 p 0,038 0,003 
Yaş 20-29 2,98±0,89 3,79±1,04 
 30-39 2,67±0,78 3,49±1,08 
 40-49 2,48±0,72 3,25±1,17 
 50 yaş ve üzeri 2,68±1,00 2,99±0,87 
 F 2,765 3,504 
 p 0,044 0,017 
Meslek Doktor 2,52±0,78 3,19±1,07 
 Hemşire 2,73±0,86 3,48±1,03 
 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) 2,71±0,70 3,94±1,07 
 Anestezi Teknikeri 2,67±0,91 3,12±1,19 
 Sağlık Memuru 2,52±0,90 3,07±1,15 
 F 0,456 2,452 
 p 0,768 0,048 
Çalışma Yılı 1-10 2,85±0,86 3,85±1,01 
 11-20 2,63±0,74 3,13±1,04 
 21-30 2,42±0,77 3,26±1,21 
 31 ve üzeri 2,85±1,02 3,26±0,92 
 F 2,652 4,528 
 p 0,050 0,004 

Katılımcıların yaş gruplarına göre algılanan stres ve duygusal tükenme ölçeklerinin puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,05) bulunmuştur. Farklılığın 
kaynağının belirlenmesine yönelik Post-hoc testi yapılmıştır. Ölçeklerin varyansları homojen 
olduğundan, Post-hoc testlerinden LSD testi yapılarak grup farklılıkları incelenmiştir. 
Katılımcıların yaşlarına göre, algılanan stres değişkenindeki farklılığın kaynağının 20-29 yaş 
grubunun olduğu görülmüştür. 20-29 yaş grubundaki sağlık çalışanlarının algılanan stres 
düzeyleri (2,98±0,89) diğer yaş gruplarından daha yüksektir. Katılımcıların yaşlarına göre 
duygusal tükenme değişkenindeki farklılığın kaynağının ise; 50 ve üzeri yaş grubunda olduğu 
görülmüştür. 50 ve üzeri yaş grubunda olan sağlık çalışanlarının duygusal tükenme düzeyleri 
(2,99±0,87) diğer yaş gruplarından daha düşüktür (Tablo 4).   

Katılımcıların mesleklerine göre algılanan stres ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark (p>0,05) bulunmazken, duygusal tükenme ölçeklerinin puan ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,05) tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağının 
belirlenmesine yönelik Post-hoc testi yapılmıştır. Ölçeklerin varyansları homojen olduğundan, 
LSD testi kullanılmıştır. Katılımcıların mesleklerine göre duygusal tükenme değişkenindeki 
farklılığın kaynağının acil tıp teknisyenleri olduğu görülmüştür. Acil tıp teknisyenlerinin 
duygusal tükenme düzeyleri (3,94±1,07) diğer meslek gruplarından daha yüksek bulunmuştur 
(Tablo 4).   

Katılımcıların çalışma yıllarına göre; algılanan stres ölçeği puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark (p>0,05) bulunmazken; duygusal tükenme ölçeklerinin puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,05) tespit edilmiştir. Farklılığın 
kaynağının tespit edilmesine yönelik Post-hoc testlerinden, LSD yapılmıştır (varyanslar 
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homojendir). Katılımcıların çalışma yıllarına göre duygusal tükenme değişkenindeki farklılığın 
kaynağının, 1-10 yıl grubunda olan sağlık çalışanları olduğu görülmüştür. Çalışma süresi, 1-10 
yıl olan sağlık çalışanlarının duygusal tükenme düzeyleri (3,85±1,01) diğer gruplardan daha 
yüksektir (Tablo 4).   

Tablo 5. Algılanan stres ile duygusal tükenme değişkenlerine ilişkin korelasyon analizi 
Değişkenler Duygusal Tükenme 

Algılanan Stres 
Pearson Correlation 0,481** 

Sig. (2-tailed) 0,000 
**p<0,01, *p<0,05 

Katılımcıların, algıladıkları stres ve duygusal tükenme durumları arasındaki ilişki Pearson 
korelasyon analizi ile incelenmiştir (Tablo 5). Analiz sonucunda algılanan stres ile duygusal 
tükenme değişkenleri arasında (r= 0,481, p<0.01) pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Korelasyon analizi ile değişkenler arasında anlamlı ilişkinin belirlenmesinin 
ardından regresyon analizine geçilmiştir. 

Tablo 6. Algılanan stresin duygusal tükenme üzerine etkisine yönelik regresyon analizi  

Değişkenler 
Duygusal Tükenme2 

β p t F R R2 
Costant 1,704 ,000 6,942 51,508 0,481 0,231 
Algılanan Stres1 0,630 ,000 7,177 

1: Bağımsız değişken, 2: Bağımlı değişken 

Algılanan stresin duygusal tükenme üzerine etkisine yönelik kurulan basit doğrusal regresyon 
modeli, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=51,508, p<0.01). Regresyon analizine göre, 
algılanan stres duygusal tükenme üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir (β=0,630, p<0.01). Algılanan stresin +1 birim artması duygusal tükenmenin 0,630 
birim artacağı anlaşılmaktadır. Bağımlı değişken olan duygusal tükenmenin açıklanmasında 
algılanan stresin önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Algılan stres, duygusal tükenmedeki 
değişimin %23,1’ini (R2= 0,231) açıklayabilmektedir (Tablo 6).  

TARTIŞMA 

Covid-19 pandemisi süreci sağlık çalışanlarının; iş yükünü artırmakta, çalışma koşullarını 
zorlaştırmakta, kendilerinin, ailelerinin ve meslektaşlarının zarar görmesi psikolojik olarak 
olumsuz etkilemektedir. Pandeminin kontrol altına alınamaması, aşılamada istenilen düzeye 
erişilememesi ve tekrar eden pikler de sağlık çalışanlarını pandemi ile mücadelelerini 
zorlaştırmaktadır.  

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının algılanan stres ve duygusal tükenme düzeylerinin 
“orta” olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusuna benzer olarak Akalın ve 
Modanlıoğlu (2021) Covid-19 sürecinde yoğun bakım çalışanlarının, duygusal tükenme 
boyutunda orta düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını tespit etmişlerdir. Kannampallil ve 
arkadaşları (2020) da Covid-19 pandemisi sırasında bakımın ön saflarında yer alan sağlık 
çalışanları enfekte hastalara maruz kalmaları, stres ve tükenmişlik seviyelerinin artmasına 
neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca, maruz kalmayan grupla karşılaştırıldığında, maruz 
kalan grup daha yüksek bir stres ve tükenmişliğe sahip olduğunu bildirmişlerdir. Lenzo ve 
diğerleri (2021) tarafından yapılan araştırmada Covid-19 pandemi sürecinde sağlık 
çalışanlarının yaklaşık %10’unun orta ile aşırı şiddetli depresyon, anksiyete ve stres 
semptomları bildirmiştir. Alnazly ve diğerleri (2021) tarafından yapılan araştırmada ise 
Ürdünlü sağlık çalışanları arasında Covid-19 salgını sırasında katılımcıların %35’i ciddi 
şekilde stres yaşadıklarını belirtmişlerdir. Windarwati ve diğerleri (2021) Covid-19 pandemisi 
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sürecinde sağlık çalışanlarında strese neden olan faktörleri; personel eksikliği, meslektaşlarını 
stresli veya korkmuş olduğunu görmek, iş arkadaşlarının hastalık için tedavi edildiğini veya 
virüsten öldüğünü görmek, yeterli önlemlerin alınmadığını düşünmek, virüsü ailesine veya 
arkadaşlarına bulaştırma korkusu, görevlerinizi yerine getirmek ve kişisel güvenliğinizi 
korumak arasında çelişki hissetmek olarak tespit etmiştir. Dolayısıyla araştırma bulguları, 
literatürde yer alan diğer çalışma bulguları ile paraleldir. 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından kadınların erkeklerden, gençlerin yaşlılardan, 
mesleki tecrübeleri az olanların mesleki olarak daha çok tecrübeli olanlardan daha yüksek stres 
algıladıkları ve daha yüksek duygusal tükenme hissettikleri saptanmıştır. Araştırmaya katılan 
sağlık çalışanlarının mesleklerine göre algılanan stres düzeyleri arasında farklılık bulunmazken 
duygusal tükenme düzeyleri acil tıp teknisyenlerinin diğer meslek gruplarından daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Yine Elbay ve diğerleri (2020) tarafından sağlık çalışanları üzerinde 
yapılan araştırmada kadın, genç, bekar, daha az iş tecrübesine sahip olanlar ve ön saflarda 
çalışan sağlık çalışanlarının depresyon, anksiyete ve stres yaşadıkları tespit edilmiştir. Yang ve 
arkadaşları (2015) da benzer olarak 25 yaşın altındaki sağlık çalışanlarının, beş yıldan az 
deneyime sahip olanların ve yıllık geliri en düşük olanların en yüksek stres ve tükenmişlik 
düzeylerini bildirdiklerini ortaya koymaktadır (Yang vd., 2015). Araştırmalar, demografik 
özelliklerin birçoğunun tükenmişlikle ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak, bireysel özelliklerin 
tükenmişlik ile ilişkisi durumsal faktörler kadar büyük olmadığı, dolayısıyla tükenmişliğin 
bireysel olandan çok sosyal bir fenomen olduğuna yönelik veriler bulunmaktadır (Maslach vd., 
2001). 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise, Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının 
algıladıkları stres ile duygusal tükenme düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu ve 
algılanan stresin duygusal tükenmeyi artırdığıdır. Mattei ve diğerleri (2017) tarafından yapılan 
araştırmada sağlık çalışanlarının iş ile ilgili yönetilmesi zor çeşitli stres faktörlerine sürekli 
olarak maruz kalmalarının yüksek tükenmişliğe neden olduğunu bildirmişlerdir. İş stresinin, 
özellikle bireylerin üstesinden gelemeyeceklerini hissettikleri ve rol çatışması, örgütsel politika 
ve iş güvensizliği gibi kariyer gelişimlerini engellemeye yönelik yaşadıkları stresin bireyler ve 
kuruluşlar üzerindeki olumsuz etkisi bulunmaktadır (Deng vd., 2019). Özellikle pandemi 
sürecinde aşırı iş yükü ve Covid-19’a yakalanma korkusunun sağlık çalışanlarının tükenmişliği 
üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır (Yakut vd., 2020). Tükenmişliğin bir stres olgusu olduğu 
düşünüldüğünde, duygusal tükenme bileşeni, diğer iki bileşenden daha fazla stresle ilişkili 
sağlık çıktılarını öngörmektedir (Maslach vd., 2001). Rössler (2012) stres ve tükenmişlik, 
işlerinin kalitesi ve etkinliği üzerinde bir etkiye sahip olduğunu belirterek; sağlık çalışanlarının 
işle ilgili streslerinin yönetiminin, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kritik öneme sahip 
olduğunu ifade etmektedir (Rössler, 2012).  

SONUÇ  

Araştırma sonucunda, sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisi sürecinde yoğun stres 
yaşadıkları ve yaşadıkları stresin tükenmişliğe neden olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık 
çalışanları arasında bu faktörlerin yoğunluğu gruplar arasında farklılık göstermektedir. 
Özellikle meslekte yeni olan sağlık çalışanları, genç yaşta olanlar, kadınlar ve hastalar ile daha 
yakından çalışmak durumunda olan gruplarda pandeminin olumsuz etkileri daha da 
yoğunlaşabilmektedir. Bu gruplarda stres ve tükenmişliğe neden olan unsurların belirlenmesi 
ve önlemler alınmasının, bir süre daha devam edeceği öngörülen pandemi sürecinde, sağlık 
çalışanlarının iş yaşamı kalitesini artıracağı düşünülmektedir.    

338



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

 

KAYNAKÇA 

1. Akalın B, Modanlıoğlu A 2021. “Covid-19 Sürecinde Yoğun Bakımda Çalışan Sağlık 
Profesyonellerinin Duygu-Durum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi,” 
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12 (2): 346-352. 

2. Alnazly E, Khraisat OM, Al-Bashaireh AM, Byrant CL 2021. “Anxiety, Depression, Stress, 
Fear and Social Support During COVID-19 Pandemic among Jordanian Healthcare 
Workers,” Plos One, 16 (3): e0247679. doi: 10.1371/journal.pone.0247679. 

3. Amnesty International 2020. “Global: Amnesty analysis reveals over 7,000 health workers 
have died from COVID-19,” https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-
analysis-7000-health-workers-have-died-from-covid19/ Erişim Tarihi: 19.04.2021. 

4. Bozkurt Y, Zeybek Z, Aşkın R 2020. “Covid-19 Pandemisi: Psikolojik Etkileri ve 
Terapötik Müdahaleler,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (37): 
304-318. 

5. Brill PL 1984. “The Need for an Operational Definition of Burnout,” Family & Community 
Health, 6 (4): 12-24. doi: 10.1097/00003727-198402000-00005. 

6. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R 1983. “A Global Measure of Perceived Stress,” 
Journal of Health and Social Behavior, 24 (4): 385-396. doi: 10.2307/2136404. 

7. Dantzer R, Kelley, KW 1989. “Stress and Immunity: An Integrated View of Relationships 
between the Brain and the Immune System,” Life Science, 44 (26): 1995-2008. doi: 
10.1016/0024-3205(89)90345-7. 

8. Deng J, Guo Y, Ma T, Yang T, Tian X 2019. “How Job Stress Influences Job Performance 
among Chinese Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study,” Environmental Health and 
Preventive Medicine, 24: 1-11. doi: 10.1186/s12199-018-0758-4. 

9. Eskin M, Harlak H, Demirkıran F, Çiğdem D 2013. “Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye 
Uyarlanması,” Yeni/New Symposium Journal, 51 (3): 132-140. 

10. Freudenberger HJ 1974. “Staff Burn-Out,” Journal of Social Issues, 30 (1): 159-165. 
11. Kannampallil TG, Goss CW, Evanoff BA, Strickland JR, McAlister RP, Duncan J 2020. 

“Exposure to COVID-19 Patients Increases Physician Trainee Stress and Burnout,” Plos 
One, 15 (8): e0237301. doi: 10.1371/journal.pone.0237301. 

12. Koolhaas JM, Bartolomucci A, Buwalda B, de Boer SF, Flügge G, Korte SM, . . . Fuchs E 
2011. “Stress Revisited: A Critical Evaluation of the Stress Concept,” Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews, 35 (5): 1291-1301. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.02.003. 

13. Lenzo V, Quattropani MC, Sardella A, Martino G, Bonanno GA 2021. “Depression, 
Anxiety, and Stress Among Healthcare Workers During the COVID-19 Outbreak and 
Relationships with Expressive Flexibility and Context Sensitivity,” Frontiers in 
Psychology, 12: 623033. doi: 10.3389/fpsyg.2021.623033. 

14. Maslach C. 2003. “Job Burnout: New Directions in Research and Intervention,” Current 
Directions in Psychological Science, 12 (5): 189-192. doi: 10.1111/1467-8721.01258. 

15. Maslach C, Jackson SE, 1981. “The measurement of experienced burnout,” Journal of 
Occupational Behaviour, 2: 99-113. doi: 10.1002/job.4030020205. 

16. Maslach C, Jackson SE, Leiter M 1997. “The Maslach Burnout Inventory Manual,” in 
Evaluating Stress: A Book of Resources, Zalaquett CP, Wood RJ, Eds, The Scarecrow 
Press, Palo Alto, 191-218 pp. 

17. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP 2001. “Job Burnout,” Annual Review of Psychology, 
52: 397-422. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.397. 

18. Mattei A, Fiasca F, Mazzei M, Necozione S, Bianchini V 2017. “Stress and Burnout in 
Health-Care Workers after the 2009 L’Aquila Earthquake: A Cross-Sectional 
Observational Study,” Frontiers in Psychiatry, 8: 1-8. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00098. 

339



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

19. Nunnally JC, Bernstein IH 1994. Psychometric Theory (Third Edition). New York: 
McGraw-Hill. 

20. Piko BF 2006. “Burnout, Role Conflict, Job Satisfaction and Psychosocial Health among 
Hungarian Health Care Staff: A Questionnaire Survey,” International Journal of Nursing 
Studies, 43 (3): 311-318. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.05.003. 

21. Rössler W 2012. “Stress, Burnout, and Job Dissatisfaction in Mental Health Workers,” 
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262 (Suppl 2): 65-69. 
doi:10.1007/s00406-012-0353-4. 

22. Ruotsalainen JH, Verbeek JH, Mariné A, Serra C 2014. “Preventing Occupational Stress 
in Healthcare Workers,” Cochrane Database of Systematic Reviews, 1-115. doi: 
10.1002/14651858.CD002892.pub3. 

23. T.C. Sağlık Bakanlığı. 2021. “Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu” Covid-19 Bilgilendirme 
Platformu: https://covid19.saglik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 19.04.2021. 

24. Tabachnick BG, Fidell L 2013. Using Multivariate Statistics (Six Edition). Boston: 
Pearson. 

25. Trifunovic N, Jatic Z, Kulenovic AD 2017. “Identification of Causes of the Occupational 
Stress for Health Providers at Different Levels of Health Care,” Medical Archives, 71 (3): 
169-172. doi: 10.5455/medarh.2017.71.169-172. 

26. TTB  2021. “siyahkurdele.com,” Türk Tabipler Birliği: https://siyahkurdele.com/ Erişim 
Tarihi: 19.04.2021. 

27. Vinkers CH, Almelsvoort TV, Bission JI, Branchi I, Cryan JF, Domschke K, . . . van der 
Wee NJ 2020. “Stress Resilience during the Coronavirus Pandemic,” 
Neuropsychopharmacology, 35: 12-16. doi: 10.1016/j.euroneuro.2020.05.003. 

28. WHO 2020. “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-
19 14 December 2020,” World Health Organization: https://www.who.int/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19---14-december-2020. Erişim Tarihi: 19.04.2021. 

29. WHO 2021. “WHO Coronavirus (COVİD-19) Dashboard,” World Health Organization: 
https://covid19.who.int/. Erişim Tarihi: 19.04.2021. 

30. Windarwati HD, Ati NA, Paraswati MD, IImy SK, Supianto AA, Rizzal AF, . . . Supriati 
L 2021. “Stressor, Coping Mechanism, and Motivation among Health Care Workers in 
dealing with Stress due to the COVID-19 Pandemic in Indonesia,” Asian Journal 
Psychiatry, 56: 102470. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102470. 

31. Wu PE, Styra R, Gold WL 2020. “Mitigating the Psychological Effects of COVID-19 on 
Health Care Workers,” CMAJ, 192 (17): 459-460. doi: 10.1503/cmaj.200519. 

32. Yakut E, Kuru Ö, Güngör Y 2020. “Sağlık Personelinin Covid-19 Korkusu ile 
Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Aşırı İş Yükü ve Algılanan Sosyal Desteğin Etkisinin 
Yapısal Eşitlik Modeliyle Belirlenmesi,” EKEV Akademi Dergisi, 24 (83): 241-262. 

33. Yang S, Meredith P, Khan A 2015. “Stress and Burnout among Healthcare Professionals 
Working in a Mental Health Setting in Singapore,” Asian Journal of Psychiatry, 15: 15-20. 
doi: 10.1016/j.ajp.2015.04.005. 

34. Yeni Elbay R, Kurtulmuş A, Arpacıoğlu S, Karadere E 2020. “Depression, Anxiety, Stress 
Levels of Physicians and Associated Factors in Covid-19 Pandemics”. Psychiatry 
Research, 290: 113130. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113130. 

35. Yüncü V, Yılan Y 2020. “COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin 
İncelenmesi: Bir Durum Analizi,” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Ek Sayı): 
373-402. 

340



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM ‐ VI 

�

CİPS AMBALAJLARININ SATIN ALMAYA ETKİSİ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA 
 

THE EFFECT OF CHIPS PACKAGING ON PURCHASE: A QUANTITATIVE 
RESEARCH 

 
Asst. Prof. İhsan EKEN 1  

1 İstanbul Medipol University, School of Communication, Radio, Television and Cinema 
Department, İstanbul, Turkey 

ORCİD: ID/ 0000-0002-0401-8545 
Abstract 

The design of the packaging also affects the consumers' decision to purchase that product, as well 
as the benefits of the protection, reuse, storage and transportation of the products from the first 
time the packages were introduced to the present and even the future. The design of the packaging 
is a critical element in creating a brand identity for that product. The first point that consumers pay 
attention to when purchasing a product is the name of the product and the packaging of the product. 
For this reason, packaging is vital in creating an identity. Consumers are exposed to many different 
brands and packaging in stores while shopping or purchasing products. One of the most important 
factors that accelerate the decision-making process of consumers here is packaging. Packaging is 
an important element that differentiates from competitors and sells the product. There are many 
factors in the purchasing process. One of the factors that make the purchasing process is our 
emotional decisions. One of the most important tasks of packaging designers is to create an 
emotional bond between consumers and the product. In the scope of the study, the effects of chips 
packaging on consumer purchasing behavior will be examined. In the scope of the study, products 
of the Fritolay brand will be used in the examination of chips packaging. Fritolay and Turkey is 
one of the world's largest brand chips. Fritolay includes Doritos, Lay's, Ruffles, Cheetos, Çerezza 
and Rocco (Frito Lay). The aim of the study is to investigate to what extent consumers pay 
attention to package designs before purchasing the product. The method of the study is screening 
research, one of the quantitative research methods. Questionnaire method was used to collect data 
in screening studies. The survey with consumers was conducted online due to the pandemic. The 
universe of the study consists of 573 consumers. The sample of the study is purposeful sample. 
Within the scope of the study, it was observed that especially consumers attach importance to 
packaging design while purchasing products and they purchase products in this direction. It has 
also been found that the packaging of products plays an important role in marketing for brands. 

Keywords: Packaging, Chips, Purchasing 

 

Özet  

Ambalajlar ilk ortaya çıktığından zamandan itibaren günümüze hatta geleceğe değin ürünlerin 
korunması, tekrar kullanılması, depolanması ve nakliyesi gibi faydalarının olduğu gibi aynı 
zamanda ambalajların tasarımı da tüketicilerin o ürünü satın alma kararını da etkilemektedir. 
Ambalajın tasarımı o ürünün bir marka kimliği oluşturulmasında kritik bir unsurdur. Tüketicilerin 
ürün satın alırken ilk dikkat ettiği nokta ürünün ismi ve ürünün ambalajıdır. Bu sebeple bir kimlik 
oluşturmada ambalaj hayati öneme sahiptir. Tüketiciler alışveriş yaparken ya da ürün satın alırken 
mağazalarda birçok farklı markaya ve ambalaja maruz kalmaktadır. Tüketicilerin burada karar 
verme sürecini hızlandıran en önemli etkenlerden birisi ise ambalajdır. Ambalaj rakip ürünlerden 
farklılaşarak, ürünün satışını gerçekleştiren önemli bir unsurdur. Satın alma süreci içerisinde 

341



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM ‐ VI 

�

birçok unsur bulunmaktadır. Satın alma sürecini gerçekleştiren unsurlardan birisi ise de duygusal 
kararlarımızdır. Ambalaj tasarımcıların en önemli görevlerinden bir tanesi de tüketiciler ile ürün 
arasındaki duygusal bağı oluşturma da önemli bir unsur olarak görev alırlar. Çalışma kapsamında 
cips ambalajlarında, tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma 
kapsamında cips ambalajlarının incelenmesinde Fritolay markasının ürünleri kullanılacaktır. 
Fritolay Dünya’nın ve Türkiye’nin en büyük cips markalarından biridir. Fritolay bünyesinde 
Doritos, Lay’s, Ruffles, Cheetos, Çerezza ve Rocco bulunmaktadır (Frito Lay). Çalışmanın amacı 
cips ambalaj tasarımlarının tüketicilerin ürünü satın almadan önce ambalaj tasarımlarına ne ölçüde 
önem verdiklerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın yöntemi nicel araştırma 
yöntemlerinden tarama araştırmalarıdır. Tarama araştırmalarında verilerin toplanmasında anket 
metodu kullanılmıştır. Tüketicilerle yapılan anket pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak yapılmıştır. 
Çalışmanın evrenini 573 tüketici oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise amaçsal örneklemdir. 
Çalışma kapsamında özellikle tüketicilerin ürün satın alırken ambalaj tasarımına önem verdikleri 
ve bu doğrultuda ürün alımı yaptıkları görülmüştür. Aynı zamanda markalar açısından ürünlerin 
ambalajının pazarlama açısından önemli bir rol oynadığı da tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Ambalaj, Cips, Satın Alma 

 

1. GİRİŞ 

Ambalaj, ürünün, içeriğini ve çevresini koruyan, taşınma ve depolanmasını,satısını, 
kullanılmasını kolaylaştıran, ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir 
malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir (Tek, 1999). Başka bir ifade 
ambalaj ürünü rakip ürünlerden ayıran unsurdur (Baydaş & Yaşar, 2018). Ambalajlar teknolojik 
imkanlar ve tüketicilerin ihtiyaçlarına göre her geçen gün gelişip değişerek tüketicilerin hizmetine 
sunulmaktadır. Ambalaj ürünün son haliyle tüketiciye sunulan halidir. Bu sebeple tüketicilerin 
satın almalarını etkileyecek en önemli yapılardan birisini oluşturmaktadır. Özellikle günümüzde 
tüketim alışkanlıklarıyla beraber ambalaj tasarımları tüketiciler içinde ayrıca önemlidir. Bunun 
yanında tüketicilerin plansız alışverişlerinde ambalaj ürün tercihlerinde (Gökalp, 2007) çok 
önemlidir. 

Değişen tüketici alışkanlıkları markaların ambalaj tasarımlarına verdiği önemi de arttırmıştır. 
Özellikle tüketiciler ürünlerin ambalajlarına göre de satın alma eylemlerinde bulunabilmektedir. 
Özellikle değişen ve gelişen teknolojinin ambalajlar da kullanılması pazarlama açısından da 
önemli bir hale gelmiştir. Ambalaj üzerinde kullanılan tipografik yazı öğeleri, kullanılan madde 
(plastik, bez, karton vb.), renk gibi unsurların kullanılması tüketiciler açısından markanın 
konumlandırılması açısından da ayrıca önemlidir. Başka bir ifade ile ambalaj tasarımında ürüne 
uygun seçilen renkler, yazılar vb. unsurlar ürünü çekici kıldığı gibi tüketicileri de olumlu yönde 
etkiler (Pektaş, 1993). Özellikle günümüzde markalar kullandıkları renk ve ambalajın maddesi 
gibi özellikler sayesinde tüketiciler tarafından bilinerek, markaların logoları ve isimleri gibi 
unsurları çıkartılsa dahi tüketicilerin zihninde kalarak, tüketiciler tarafından satın 
alınabilmektedir. Ambalaj bu açıdan incelendiğinde özellikle markaların bilinirliliği ve müşteri 
tarafından bir tercih sebebi olabilmesi açısından da ayrıca önemli bir yere sahiptir. Kişiler satın 
alma davranışını gerçekleştirirken ilk ambalaj ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu açıdan incelendiğinde ambalaj tasarımı ve ambalaj tasarımında kullanılan maddeler, hem 
markalar hem de tüketici açısından önemli bir yere sahiptir. Tüketiciler, ambalaj tasarımını 
öncelikle yüz yüze alışveriş gerçekleştirirken bakkal, market, süpermarket gibi yerlerde karşı 
karşıya gelmektedir, bazı zamanlarda ise çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği alışverişlerde 
kullanılan ürünün görseli sayesinde tüketicilerin satın almalarını etkileyebilmektedir. Bu açıdan 
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ambalaj tasarımı ve ambalajın görseli ürünün satın alınabilmesini etkilemektedir. Başka bir 
değişle ambalajları, ürünlerini dışarda konuşarak ürünlerini pazarlayan insanlara benzetebiliriz. 
Bu açıdan incelersek ambalajlar sadece ürünlerin depolanmasını, korunmasını, bir yerden başka 
bir yere taşınmasını sağlayan özelliklerin dışında satın almayı etkileyen en önemli faktörlerden 
biri olarak görebilmektedir. Bu açıdan incelendiğinde, kıyafet nasıl bir insanın dış görünüşünü 
etkiliyorsa, ambalaj da ürünün dış görünüşünü etkilemektedir. 
 
Çalışma da kullanılan yöntem; nicel araştırma metotlarından biri olan tarama araştırmalarıdır. 
Tarama araştırmalarında veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 
verilerin toplanması çevrimiçi anket yoluyla gerçekleşmiştir. Çalışmada %95 güvenirlilik 
seviyesine göre evreni temsilen asgari örneklem büyüklüğü kullanılmıştır. Çalışmaya 573 birey 
katılmıştır. Çalışmada Çelik (2019)’in geliştirdiği “Ürün Ambalajlarının Tüketici Satın Alma 
Kararlarına Etkisi: Torku Bisküvi ve Çikolata Ürünleri Örneği” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın 
amacı cips ambalaj tasarımlarının tüketicilerin ürünü satın almadan önce ambalaj tasarımlarına ne 
ölçüde önem verdiklerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma dahilinde sekiz hipotez 
belirlenmiştir. Bunlar: Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri yaşa göre anlamlı bir 
farklılık gösterir. Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri yaşa göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri eğitime göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri eğitime göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri cips tüketmelerine göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri cips tüketmelerine göre anlamlı bir 
farklılık gösterir. Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık vardır. Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
vardır. Hipotezler dahilinde çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

2. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 
Çalışmanın yöntemi sosyal bilimlerde en çok kullanılan araştırma yöntemlerinden biri olan nicel araştırma 
desenlerinden tarama araştırmasıdır (Gürbüz ve Şahin, 2016). Çalışma kapsamında tarama araştırmalarında 
veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında bireylere daha kolay, daha 
hızlı ulaşabilmek ve dünyada devam eden pandemi şartları sebebiyle bireylerle yapılan anket çevrimiçi 
olarak yapılmıştır. Çevrimiçi olarak yapılan anketler surveymonkey programı vasıtasıyla sosyal medya 
uygulamaları ve elektronik mail yöntemiyle bireylere ulaşılarak yapılmıştır. Sosyal bilimlerde en çok 
kullanılan güvenirlik seviyelerinden birisi %95 güvenirlilik seviyesidir. %95’lik güvenirlilik seviyesine 
göre 250 bin kişilik bir insan topluluğunu kapsayan bireylerin asgari örneklem büyüklüğü 384 kişidir 
(Gürbüz ve Şahin, 2016).  Çalışma 1 Nisan 2021 – 10 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma 
kapsamında araştırmaya 573 birey katılmıştır. Araştırma bu şekilde incelendiğinde an az asgari örneklem 
büyüklüğünden fazladır. Başka bir ifade ile çalışmaya asgari örneklem büyüklüğünden daha fazla birey 
katılmıştır. Çalışmanın evrenini 18 ve 18 yaşından büyük belirli aralıklarda cips tüketen bireyler 
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 18 yaşından küçük bireyler göreceli olarak daha fazla cips tükettiği 
varsayılsada bu kişilerde onam formu ve ebeveynlerinden izin alma gibi sebeplerden dolayı 18 yaşından 
küçük bireyler araştırma evrenine dahil edilmemiştir. Çalışma da bireylerin seçiminde örneklem şekli olarak 
olasılıklı olmayan örneklem modellerinden biri olan amaçsal örneklem modeli kullanılmıştır. Amaçsal 
örneklem, çalışmanın hedefi doğrultusunda en uygun insanların örnekleme dahil edilmesi olarak 
açıklanabilir (Gürbüz & Şahin, 2018). Çalışmanın amacı cips ambalaj tasarımlarının tüketicilerin ürünü 
satın almadan önce ambalaj tasarımlarına ne ölçüde önem verdiklerinin araştırılması amaçlanmaktadır.  
 
Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan anket formunda yer alan tüm ifadeler Halil İbrahim 
Çelik tarafından geliştirilen “Ürün Ambalajlarının Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi: Torku 
Bisküvi ve Çikolata Ürünleri Örneği” ölçeğinden alınmıştır (2019). Çalışma kapsamında 18 
maddeden oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçek 5’li likert tipi bir ölçektir. Çalışma da kullanılan 
ölçekte yer alan seçenekler; “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, 
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“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. Ölçeğin; ambalaja yönelik algı ve ambalaj 
tasarımı olmak üzere toplamda iki alt boyutu bulunmaktadır. Çalışmanın Cronbach Alfası ,940’dür.  
 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

Çalışma kapsamında cinsiyet değişkeni açısından homojen bir grup oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Araştırma bulguları incelendiğinde çalışmaya katılan bireylerden 353’ü erkek, 220’si kadındır. 
Erkeklerin yüzdesel oranı %61.6 iken kadınların yüzdesel oranı ise %38.4’dür. 

Tablo 1. Demografik Bilgiler 

Yaş 
18-24 231 40,3 
25-30 134 23,4 
31-40 100 17,5 
41-50 83 14,5 
51 ve üzeri 25 4,4 
Toplam 573 100,0 
Eğitim durumu 
İlköğretim 27 4,7 
Ortaöğretim 66 11,5 
Lise 151 26,4 
Ön lisans 133 23,2 
Lisans 145 25,3 
Yüksek lisans 43 7,5 
Doktora 8 1,4 
Toplam 573 100,0 
Cips tüketme sıklığı 
Her gün 110 19,2 
Haftada birkaç kere 222 38,7 
Haftada 1 kere 99 17,3 
Ayda 1-2 kez 104 18,2 
Daha seyrek 38 6,6 
Toplam 573 100,0 

 

Çalışmaya katılan bireyleri yaşları incelendiğinde 231 bireyin 19-24 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. 19-24 yaş aralığındaki bireylerin yüzdesel oranı ise %40,3’dür. Çalışmaya katılan 
bireylerden 134’ü 25-30 yaş aralığındadır. Bu yaş aralığındaki bireylerin yüzdesel oranı ise 
%23,4’dür. Çalışmaya katılan bireylerden 83’ü 41-50 yaş aralığındadır. 41-50 yaş grubundaki 
bireylerin yüzdesel oranı ise %14,5’dir. Çalışmanın yaş açısından son değişkeni olan 51 ve üzeri 
yaş grubunda olan bireylerin sayısı ise 25’dir. Bu yaş grubundaki bireylerin yüzdesel oranı ise 
%4,4’dür. Çalışmaya katılan bireylerin eğitim durumları incelendiğinde 151 bireyin lise mezunu 
olduğu görülmektedir. Bu eğitim grubunda yer alan bireylerin yüzdesel oranı ise 26,4’dür. 
Çalışmaya katılan bireylerden 145’i lisans mezunudur. Lisans mezunu olan bireylerin yüzdesel 
oranı ise %25,3’dür.  Çalışmaya katılan bireylerden 133’ü ön lisans mezunudur. Ön lisans mezunu 
olan bireylerin yüzdesel oranı ise %23,2’dir. Çalışmaya katılan bireylerden 66’sı orta öğretim 
kurumu mezunudur. Bu durumda mezun olan bireylerin yüzdesel oranı ise %11,5’dir. Çalışmaya 
katılan bireylerden 43’ü yüksek lisans mezunudur. Yüksek lisans mezunu olan bireylerin yüzdesel 
oranı ise %7,5’dir. Çalışmaya katılan bireylerden 27’si ilkokul mezunudur. İlkokul mezunu olan 
bireylerin yüzdesel oranı ise %4,7’dir. Son olarak çalışmaya katılan bireylerin eğitim durumları 
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kategorisi incelendiğinde doktora mezunu olan bireylerin sayısı 8 iken yüzdesel oranı %1,4’dür. 
Çalışmaya katılan bireylerin cips tüketme sıklığı incelendiğinde 222 bireyin haftada birkaç kere 
cips tükettiklerini belirtmişlerdir. Bu kategoride yer alan bireylerin yüzdesel oranı ise %38,7’dir. 
Çalışmaya katılan bireylerden 110’u her gün cips tüketmektedir. Her gün cips tüketen bireylerin 
yüzdesel oranı ise %19,2’dir. 104 birey ayda 1-2 kez cips tüketmektedir. Bu kategoride yer alan 
bireylerin yüzdesel oranı ise %18,2’dir. Çalışmaya katılan bireylerden 99’u haftada bir kere cips 
tükettiklerini belirtmişlerdir. Haftada bir kere cips tüketen bireylerin yüzdesel oranı ise %17,3’dür. 
Çalışmaya katılan bireylerden 38’i daha seyrek şekilde cips tüketmektedirler. Bu şekilde cips 
tüketen bireylerin yüzdesel oranı ise %6,6’dır. 
 
Tablo 2. Ölçeğe ait ortalama ve standart sapma değerleri 

  Mean S.D. N 
Ambalaja 
yönelik algı 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlı olması 
önemlidir. 

4,2496 0,79257 573 

Frito lay ürünlerinin ambalajlarının üzerindeki 
bilgileri okurum. 

4,0244 0,92900 573 

Frito lay ürünlerinin ambalajlı olması ürünün fiyatını 
yükseltir. 

3,7208 1,20265 573 

Frito lay ürünlerinin ambalajı güzel olduğu için, bir 
ürüne fazladan para ödeyebilirim. 

3,2007 1,40299 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajında 
kullanılan malzeme kalitesine dikkat ederim. 

3,9197 1,04472 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajının, onu 
diğer ürünlerden ayıran en önemli faktör olduğuna 
inanırım 

3,5358 1,22654 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajının formu, 
kolay taşımaya elverişli olmalıdır. 

4,0052 0,95436 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajında üretim 
ve tüketim tarihinin olması önemlidir. 

4,4101 0,74400 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajında bulunan 
kullanım talimatı tüketiciyi bilgilendirir 

4,1972 0,77179 573 

Ambalaj 
tasarımı 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarının rengi 
tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemektedir. 

3,9668 0,97016 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarında 
tüketiciyi bilgilendiren açıklamaların olması 
tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileme tedir. 

4,0366 0,94261 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin çikolata ürünlerinin 
ambalajlarının kolay taşınabilir olması ürünü satın 
alma kararımı etkilemektedir. 

3,8901 1,05783 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarının 
saklama yerlerine kolaylıkla yerleştirilmesi satın 
alma kararımda etkilidir 

3,8255 1,02123 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarının ürünü 
koruması tüketicilerin satın alma davranışlarını 
etkilemektedir 

4,1449 0,87003 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarının 
malzemesi satın alma kararımı etkiler. 

3,8150 1,07286 573 
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Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarının 
görüntüsünün çekiciliği satın alma kararında 
etkilidir. 

3,9511 0,98114 573 

Frito Lay (Doritos) ürünlerinin ambalajlarında ürüne 
ilişkin miktar bilgilerinin anlaşılır ve kolay 
okunabilir olması tercihimi etkiler. 

4,0489 0,95037 573 

Frito Lay (Doritos) ambalajlarında ürüne ilişkin fiyat 
bilgilerinin anlaşılır ve kolay okunabilir olması. 

4,2129 0,83417 573 

 
Çalışmaya ait değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de yer almaktadır.  
Çalışmaya ait değişkenlerken en yüksek ortalama sahip değişkenin “Frito Lay (Doritos) 
ürünlerinin ambalajında üretim ve tüketim tarihinin olması önemlidir.” sorusudur. Bu sorunun 
ortalama değeri 4,4101’dir. Çalışmaya ait değişkenlerken en düşük ortalama sahip değişkenin 
“Frito lay ürünlerinin ambalajı güzel olduğu için, bir ürüne fazladan para ödeyebilirim.” sorusudur. 
Bu sorunun ortalama değeri 3,2007’dir 
 
Çalışmaya katılan bireylerin yaşları ile ambalaja yönelik algı / ambalaj tasarımına ait görüşleri 
hakkında 0.05 anlamlılık oranında bir farklılık olup olmadığı araştırılmaktadır. Her alt başlığa ait 
farklı soru sayısına sahip başlıklarda 5’li likert tipi ölçek kullanılarak görüşleri toplanmıştır. 
Çalışmaya 573 birey katılmıştır. Çalışmaya ait hipotezler aşağıdadır. 
H1: Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H2: Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

Tablo 2. Yaş değişkenini üzerinden gruplararası farklılar 

Alt 
Başlık 

Yaş N Mean Std. 
Deviation 

M.S. F P 

Ambalaja 
yönelik 
algı 

18-24 231 3,8221 0,66268 1,836 1,352 0,001 
25-30 134 4,0680 0,64944 
31-40 100 3,7756 0,87232 
41-50 83 3,8956 0,57036 
51 ve 
üzeri 

25 4,2133 0,54141 

Toplam 573 3,9182 0,67948 
Ambalaj 
tasarımı 

18-24 231 3,9583 0,68555 1,833 3,401 0,005 
25-30 134 4,1509 0,61833 
31-40 100 3,8556 0,91985 
41-50 83 3,8233 0,75380 
51 ve 
üzeri 

25 4,1956 0,63528 

Toplam 573 3,9880 0,74178 
 

Yaş değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre bireylerin yaşları ile ambalaja yönelik algı hakkındaki 
görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (F(1,836) = 1.352, p<.05). Hipotez sonucunda 
farklılığı yaratan grupları incelemek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre farklılığın 25-30 ile 
51 ve üzeri yaş grubundaki bireylerden kaynaklandığı görülmüştür; bireylerin yaşları ile ambalaja 
tasarımı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (F(1,833) = 3.401, p<.05). 
Hipotez sonucunda farklılığı yaratan grupları incelemek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre 
farklılığın 25-30 ile 51 ve üzeri yaş grubundaki bireylerden kaynaklandığı görülmüştür. 
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Çalışmaya katılan bireylerin eğitimleri ile ambalaja yönelik algı / ambalaj tasarımına ait görüşleri 
hakkında 0.05 anlamlılık oranında bir farklılık olup olmadığı araştırılmaktadır. Her alt başlığa ait 
farklı soru sayısına sahip başlıklarda 5’li likert tipi ölçek kullanılarak görüşleri toplanmıştır. 
Çalışmaya 573 birey katılmıştır. Çalışmaya ait hipotezler aşağıdadır. 
 

H3: Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri eğitime göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

H4: Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri eğitime göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

 

Tablo 3. Eğitim değişkenini üzerinden gruplararası farklılar 

Alt 
Başlık 

Yaş N Mean Std. 
Deviation 

M.S. F P 

Ambalaja 
yönelik 
algı 

İlköğretim 27 3,8477 0,63317 1,676 1,471 0,086 
Ortaöğretim 66 3,8906 0,75573 
Lise 151 3,9831 0,66775 
Ön lisans 133 3,8864 0,70783 
Lisans 145 3,8398 0,68027 
Yüksek 
lisans 

43 4,0646 0,54175 

Doktora 8 4,3194 0,26850 
Toplam 573 3,9182 0,67948 

Ambalaj 
tasarımı 

İlköğretim 27 3,7613 0,73425 2,006 2,844 0,009 
Ortaöğretim 66 3,9057 0,75843 
Lise 151 4,0000 0,79763 
Ön lisans 133 4,0201 0,73827 
Lisans 145 3,9349 0,74046 
Yüksek 
lisans 

43 4,2171 0,50857 

Doktora 8 4,4028 0,11785 
Toplam 573 3,9880 0,74178 

 

Eğitim değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre bireylerin eğitimleri ile ambalaja yönelik algı 
hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (F(1,676) = 1.471, p>.05). Bireylerin 
eğitimleri ile ambalaja tasarımı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (F(2,006) 
= 2.844, p<.05). Hipotez sonucunda farklılığı yaratan grupları incelemek için yapılan Tukey testi 
sonuçlarına göre farklılığın yüksek lisans ve doktora grubundaki bireylerden kaynaklandığı 
görülmüştür. 

Çalışmaya katılan bireylerin cips tüketmeleri ile ambalaja yönelik algı / ambalaj tasarımına ait 
görüşleri hakkında 0.05 anlamlılık oranında bir farklılık olup olmadığı araştırılmaktadır. Her alt 
başlığa ait farklı soru sayısına sahip başlıklarda 5’li likert tipi ölçek kullanılarak görüşleri 
toplanmıştır. Çalışmaya 573 birey katılmıştır. Çalışmaya ait hipotezler aşağıdadır. 
 

H5: Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri cips tüketmelerine göre anlamlı bir 
farklılık gösterir. 

H6: Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri cips tüketmelerine göre anlamlı bir farklılık 
gösterir. 
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Tablo 4. Cips tüketim değişkenini üzerinden gruplararası farklılar 

Alt 
Başlık 

Yaş N Mean Std. 
Deviation 

M.S. F P 

Ambalaja 
yönelik 
algı 

Her gün 110 4,1394 0,72141 2,563 5,735 0,000 
Haftada 
birkaç 
kere 

222 3,7758 0,64442 

Haftada 1 
kere 

99 3,9203 0,73395 

Ayda 1-2 
kez 

104 3,9615 0,64283 

Daha 
seyrek 

38 3,9854 0,51934 

Total 573 3,9182 0,67948 
Ambalaj 
tasarımı 

Her gün 110 4,1404 0,79708 1,894 3,503 0,008 
Haftada 
birkaç 
kere 

222 3,8524 0,72822 

Haftada 1 
kere 

99 4,0157 0,71499 

Ayda 1-2 
kez 

104 4,0491 0,75309 

Daha 
seyrek 

38 4,0994 0,57404 

Total 573 3,9880 0,74178 
 

Cips tüketme değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre bireylerin cips tüketme ile ambalaja yönelik 
algı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (F(2,563) = 5.735, p<.05). Hipotez 
sonucunda farklılığı yaratan grupları incelemek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre farklılığın 
her gün cips tüketen bireylerden kaynaklandığı görülmüştür; bireylerin Cips tüketme ile ambalaja 
tasarımı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (F(1,894) = 3.503, p<.05). 
Hipotez sonucunda farklılığı yaratan grupları incelemek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre 
farklılığın haftada birkaç kere cips tüketen bireylerden kaynaklandığı görülmüştür. 

Çalışmaya katılan bireylerin cinsiyetleri ile ambalaja yönelik algı / ambalaj tasarımına ait görüşleri 
hakkında 0.05 anlamlılık oranında bir farklılık olup olmadığı araştırılmaktadır. Her alt başlığa ait 
farklı soru sayısına sahip başlıklarda 5’li likert tipi ölçek kullanılarak görüşleri toplanmıştır. 
Çalışmaya 573 birey katılmıştır. Çalışmaya ait hipotezler aşağıdadır. 
 

H7: Bireylerin ambalaja yönelik algıya ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık vardır. 

H8: Bireylerin ambalaja tasarımına ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık vardır. 

 

 

Tablo 4. Cinsiyet değişkenini üzerinden gruplararası farklılar 

 Cinsiyet N Ort. S.S. df t P 
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Ambalaja 
yönelik 
algı 

Kadın 220 4,0172 0,67334 571 2,769 .243 

Erkek 353 3,8565 0,67692 

Ambalaj 
tasarımı 

Kadın 220 4,0636 0,76921 571 1,932 .219 

Erkek 353 3,9408 0,72125 

 

Cinsiyet değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre bireylerin cinsiyeti ile ambalaja yönelik algı 
değişkeni hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t(571) = 2.769; p > 
0.05); bireylerin cinsiyeti ile ambalaja tasarımı değişkeni hakkındaki görüşleri arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmamaktadır (t(571) = 1.932; p > 0.05). 

SONUÇ 

Geçmişten günümüze değin bireyler ürettikleri ürünleri taşımak, saklamak, korumak gibi 
fonksiyonları olan ambalajın günümüzde en önemli fonksiyonlarından birisi de ürünün bir 
anlamda dış görünümüdür. Başka bir değişle ürünün satın alınmasını etkileyen en önemli 
unsurlarından birisidir. Ambalaj bu açıdan incelendiğinde tüketiciyle doğrudan ürün ile ilgili bilgi 
veren ve satın alınmasını sağlayan unsurlardan biridir. Ambalaj üzerinde kullanılan grafik 
tasarımsal unsurlar, görseller, ham madde tüketicinin o ürünü satın almasını sağlayan bir diğer 
unsurdur.  

Çalışma kapsamında cips ambalaj tasarımlarının tüketicilerin ürünü satın almadan önce ambalaj 
tasarımlarına ne ölçüde önem verdiğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda nicel 
araştırma desenlerinden biri olan tarama araştırması kullanılmış. Araştırmada veri toplama 
çevrimiçi anket halinde yapılmıştır. Çalışma da Cengiz (2019)’in geliştirmiş olduğu ölçek 
kullanılmıştır. Çalışmaya 573 birey katılmıştır. Bu bireylerden, bu bireylerden 353’ü erkek, 220’si 
ise kadındır. Araştırmaya katılan bireyler yaş açısından incelendiğinde, çalışmada sayısal en büyük 
yaş grubu ise 18-24 yaş arasındaki bireylerdir. Bu bireylerin sayısı 231’dir. Başka bir ifade ile 
çalışmaya katılan bireylerin %40’ı 18-24 yaş arasındadır. Çalışmaya katılan diğer bireylerin 
yaşları incelendiğinde; 134 bireyin 25-30, 100 bireyin 31-40, 83 bireyin 41-50 ve 25 bireyinde 51 
ve üstü yaş grubunda olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan bireylerden 151’i lise mezunudur. 
Başka bir ifade ile çalışmaya katılan bireylerden yaklaşık %25’den fazlası lise mezunudur. 
Çalışmaya katılan diğer bireylerin mezuniyet durumları incelendiğinde 145 bireyin lisans, 133 
bireyin ön lisans, 66 bireyin ortaöğretim, 43 bireyin yüksek lisans, 27 bireyin ilköğretim ve 8 
bireyinde doktora mezunu olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan bireylerin cips tüketme 
alışkanlıkları incelendiğinde 222 bireyin hafta da birkaç kez cips tükettikleri görülmüştür. Başka 
bir ifade ile çalışmaya katılan bireylerden neredeyse %39’u hafta da birkaç kez cips 
tüketmektedirler. Çalışmaya katılan diğer bireylerin cips tüketim alışkanları incelendiğinde 110 
bireyin her gün, 104 bireyin ayda 1-2 kez, 99 bireyin hafta da bir kez, 38 bireyin daha seyrek bir 
şekilde cips tükettikleri görülmüştür.  

Çalışma kapsamında hipotezler incelendiğinde; Yaş değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre 
bireylerin yaşları ile ambalaja yönelik algı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. Gruplar arası farklılığın 25-30 ve 51 ve üstü yaşa sahip bireylerde olduğu görülmektedir. 
Bireylerin yaşları ile ambalaja tasarımı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Farklılığın hangi gruplarda olduğu incelendiğinde, farklılığın 25-30 ve 51 ve üstü yaşa sahip 
bireylerde olduğu görülmektedir. Eğitim değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre bireylerin 
eğitimleri ile ambalaja yönelik algı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
Bireylerin eğitimleri ile ambalaja tasarımı hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. Farklılığın hangi yaş grubunda olduğu incelendiğinde farklılığın yüksek lisans ve doktora 
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grubundaki bireylerden kaynaklandığı görülmüştür. Cips tüketme değişkeni üzerinden elde 
sonuçlara göre bireylerin cips tüketme ile ambalaja yönelik algı hakkındaki görüşleri arasında 
anlamlı bir farklılık vardır. Farklılığın hangi grupta olduğu incelendiğinde her gün cips tüketen 
bireylerden kaynaklandığı görülmüştür. Bireylerin Cips tüketme ile ambalaja tasarımı hakkındaki 
görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı 
incelendiğinde farklılığın haftada birkaç kere cips tüketen bireylerden kaynaklandığı görülmüştür. 
Cinsiyet değişkeni üzerinden elde sonuçlara göre bireylerin cinsiyeti ile ambalaja yönelik algı 
değişkeni hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bireylerin cinsiyeti 
ile ambalaja tasarımı değişkeni hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır. 
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Abstract 
 
The Black Sea is a unique reservoir with a vertical zoning of the ecosystem, with an oxygen-rich 
surface layer, cold intermediate and deep oxygen-free layer with a high content of hydrogen 
sulfide. Water exchange occurs between the upper layers, although small-scale mixing processes 
are also observed with the deep layer, which causes environmental problems. 
In Georgia, over the past decade, research on the Black Sea shelf for the presence of oil and gas 
fields has been actively conducted. Exploration activities and oil production can be associated 
with various risks of disruption of the ecological balance of the hydrosphere. This is due to 
anthropogenic interference in the deep hydrogen sulfide layer. Hydrogen sulfide can form 
accumulations and in the case of its penetration into the upper layer and contact with the air 
becomes explosive. The seismic activity of the region is also important, which increases the risk 
of accidents. A risk factor is also working in a highly corrosive hydrogen sulfide environment, 
which leads to the failure of metal structures. 
In addition to anthropogenic factors affecting the environment we have studied hydrogen sulfide 
contamination of waters that can be caused by the natural vertical migration of gas seeps from 
the bottom of the Black Sea. 
The above factors can have an extremely negative impact on the ecological balance of both the 
Black Sea shelf and the coastal zone. In this regard, we have identified strategically important 
tasks that require solutions for the environmental and economic security of the region. 
 
Keywords: vertical zoning; hydrogen sulfide layer; gas seeps; ecological balance. 

 
INTRODUCTION 
 
The Black Sea is one of the most important, and yet poorly understood, European Seas. It is a 
significant contributor to regional economy as a source of fisheries, tourism business, oil and 
gas production and transport. On the other hand, the BS is a highly-isolated inland sea, 
considered as the largest anoxic water body in the world, resulting from the high freshwater, 
nutrients and other toxics replenishing large river catchments (>2 million km2) and the limited 
water exchange with the Mediterranean, making it an ecosystem extremely vulnerable to 
anthropogenic influence. Therefore, despite its relatively large volume (~540,000 km3) only the 
upper 10% of average depth (until 150 to 200 m) supports life, due to the strong pycnocline 
inhibiting vertical recirculation leading to a large water volume (~90%) enriched in the highly 
toxic hydrogen sulphide.  
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The Black Sea contains the largest body of oxygen-free hydrogen sulphide-rich marine waters on 
Earth. Any new local, national or transboundary policy measures should consider its special 
ecosystem characteristics, its biodiversity and submerged cultural heritage sites. 
Modern knowledge about the phenomena occurring in the zone of the hydrogen sulfide layer of 
the Black Sea is insufficient to fully imagine the degree of their aggression and impact on the 
marine ecosystem. In this regard, it is necessary to carry out scientific research of this zone and 
outline ways to solve the problems that have arisen. 
The Black Sea is a unique reservoir with a complex structure and special flora and fauna. This is 
due to the vertical zoning of the ecosystem, in particular, the presence of a surface layer (125-
225 m), which is rich in oxygen and has a temperature close to the air temperature, a cold 
intermediate layer and a deep saline, dense, oxygen-free layer with a high content of hydrogen 
sulfide.  
The gas, produced by the anaerobic decomposition of organic matter from sulfate-reducing 
bacteria, may lead to a major environmental disaster, but could also be a potential energy source. 
The concentration of hydrogen sulfide grows from a depth of 130 m, amounting to 0.19 mg/l, to 
depths of more than 2200 m, where it reaches maximum concentrations of 9.6 mg/l [1]. The 
depth of the upper boundary of the hydrogen sulfide contamination of the Black Sea is uneven, it 
rises in the middle part of the sea to a depth of 130–150 m and descends along the periphery near 
the coast to 200–250 m; seasonal and interannual changes in the boundary also take place [2]. In 
the summer months, the surface of the hydrogen sulfide zone in the central parts of the basin 
rises to a depth of 85-50 m [3]. 

 

 
Figure1. Hydrogen sulfide concentration in the Black Sea 

 

A distinctive feature of the Black Sea is a weak vertical exchange between surface and deep 
hydrogen sulfide water masses, separated by a cold suboxygen intermediate layer [4]. Oxygen of 
the upper layers oxidizes hydrogen sulfide in the area of contact between aerobic and anaerobic 
waters, therefore the upper layers are a kind of shield that protects the Black Sea from the rise of 
hydrogen sulfide to the surface and complete contamination, which would be tantamount to an 
environmental disaster. Oxygen of the upper layers oxidizes hydrogen sulfide in the area of 
contact between aerobic and anaerobic waters, therefore the upper layers are a kind of shield that 
protects the Black Sea from the rise of hydrogen sulfide to the surface and complete 
contamination, which would be tantamount to an environmental disaster. A significant decrease 
in the oxygen content and the appearance of hydrogen sulfide leads to the destruction of 
ecosystems, the emergence of sources of secondary pollution and eutrophication of waters, a 
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decrease in the bioproduction and recreational potential of the water area and the occurrence of 
significant economic damage [5]. 

Hydrogen sulfide, which is present in the deep waters of the Black Sea, plays a significant role in 
the functioning of the entire marine ecosystem, therefore, the identification of natural and 
anthropogenic factors that can affect the change in the concentration of hydrogen sulfide in the 
surface layer is an urgent task for identifying and solving the ecological and economic problems 
of the region. 

 

MAIN PART 

The rise of the hydrogen sulfide layer to the surface of the Black Sea, its release or 
contamination of the surface layers can be caused by both natural factors and anthropogenic 
impact. 

First of all, earthquakes should be attributed to natural factors. In September 1927, at the 
beginning of the great Crimean earthquake (8-9 points), military observers of the 
Hydrometeorological Department of the Hydrographic Directorate of the Black Sea Fleet on the 
sea surface noted five flashes of fire ranging from 10 to 500 meters high and up to 1 nautical 
mile wide [3]. This was probably due to the release and spontaneous combustion of hydrogen 
sulfide or methane from the depths of the sea mass. 

 

Table 2. Concentration limits of explosion hazard in air of some gases (at t=20°C, p=101.3 
kPa) [6]  

Gas 
Chemical 
Formula 

Gas content in the gas-air mixture, vol. % 

Lower limit (LEL) Upper Limit (UEL) 

Hydrogen 
sulfide 

H2S 4,30 45,50 

Methane СН4 5 15 

Propane C3H8  2,37 9,50 

 

It should be noted that the Black Sea is not only the largest hydrogen sulfide reservoir, but also 
the largest reservoir containing methane [7]. From the border of the anaerobic zone, from about 
150 m to a depth of 500–600 m, the methane concentration linearly increases from 0 to 10–13 
µM/L (µM), and then to the bottom it remains unchanged [8]. Such a high content of methane in 
the water column is associated with its influx from gas seeps, which are widespread in the Black 
Sea. Gas emissions from the seabed cause small-scale mixing of the deep-water and surface 
layers of the Black Sea. 

The Georgian shelf and continental slope are zones of active manifestations of jet gas emissions 
in the Black Sea. Modern studies of gas seeps in the region have been carried out since 1993, 
starting with the 42nd cruise of the R / V Professor Vodyanitsky (June 1993). Subsequently, 
expeditions in this area are carried out regularly [9]. During the observation period, 565 outlets 
of jet gas were identified, located at depths of 14-1120 m. In addition, oil spills of natural origin 
were noticed on the sea surface in the areas where these seeps were found [10].  

The gas escaping from the seabed mostly breaks down into bubbles and mixes with the water 
mass. Since the density of the mixture of bubbles and water is less than the density of water 
around the mixture, it, under the action of the buoyant force, begins to move vertically upward 
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together with the surrounding water containing hydrogen sulfide (the Airlift effect). The speed of 
the mixture of bubbles and water increases until it reaches the surface where it separates. The gas 
flow can have a flat or rounded shape: a flat jet is formed during the eruption of gas from 
longitudinal cracks at the fault line, and rounded jets can be erupted from mud volcanoes [11]. 
The length of flat gas emissions can reach more than a kilometer, as, for example, during the gas 
eruption in 1927 off the coast of Crimea. If the gas does not completely dissolve in water, the 
distance traveled by it will be equal to the distance from the eruption point to the surface level, 
and the greater this distance, the greater the rate of removal of the mixture of bubbles and 
hydrogen sulfide waters into the surface layers. The reason for the expansion of the flow and, 
consequently, an increase in the area of capture of hydrogen sulfide water by gas bubbles, is also 
the expansion of the bubbles themselves as a result of a decrease in hydrostatic pressure during 
an upward flow. Because of this, the density of the water-gas mixture is further reduced, which, 
in turn, increases the lifting force and flow rate. Also noteworthy is the fact that in the above 
cases, the gas trapped on the surface may ignite. According to the assumption of oceanologist 
ME Vinogradov, the ignition of a gas, in addition to exceeding the concentration limits of 
ignition, can also be caused by phosphide molecules in the gas, which burn when in contact with 
oxygen in the air. Based on the foregoing, natural factors contributing to hydrogen sulfide 
contamination of the surface layers of the Black Sea should also include gas emissions from the 
seabed. 

Anthropogenic factors that can affect the concentration of hydrogen sulfide in the upper layers of 
the water include exploration and oil and gas production. Previous studies of the hydrogen 
sulfide zone did not take into account the potential impact of this activity on the marine 
ecosystem. When carrying out this kind of work, it is necessary to provide scientific support for 
all stages of exploration and production of oil and gas. 

As it is known, in March of 2021 year, the Georgian government signed an agreement with the 
Austrian oil and gas company “OMV Petrom”, which provides for the production, storage and 
processing of data on the presence of oil and gas reserves on the Black Sea continental shelf 
[12]. 

Exploration activity and oil production can be associated with all sorts of risks of disrupting the 
ecological balance of the hydrosphere. First of all, this is due to anthropogenic interference with 
deep hydrogen sulfide layers. Exploration of oil and gas fields on the shelf is carried out by 
drilling clusters of directional wells from pile foundations (at depths of up to 120 m), from 
floating platforms fixed with anchor systems (at depths of 150-200 m), or from floating drilling 
rigs (at depths of up to several km) [13]. During drilling, hydrogen sulfide can penetrate into the 
upper layer of seawater. The mixture of hydrogen sulfide with air is explosive, therefore, when 
drilling and operating wells, strict safety requirements must be observed. 

It is impossible not to take into account the seismic activity of the region - the magnitude of 
underwater and ground earthquakes in Georgia varies from 3.7 to 7-8 [14], which increases the 
likelihood of accidents at reconnaissance stations. 

Risk factors in the exploration of oil and gas production include work in a highly corrosive 
hydrogen sulphide environment, which leads to the failure of metal structures [15], contributing 
to the occurrence of all sorts of accidents. 

Other anthropogenic impacts, in particular, pollution of sea waters, intensive inflow of 
eutrophied river waters into the shelf water area, as well as seasonal redistribution and 
withdrawal of fresh runoff for economic needs, can also lead to the rise of the upper boundary of 
the hydrogen sulfide layer. 

Water pollution leads to an increase in biomass in the Black Sea and causes plankton bloom, the 
consequence of which is the mass death of marine life. These phenomena cover large areas and 
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cause bottom hypoxia due to the accumulation of a huge amount of planktonic biomass, during 
the oxidation of which oxygen assimilates and hydrogen sulfide is formed. 

 

Figure2. Oil leakage during production due to corrosion of pipes in water 
saturated with hydrogen sulfide  

 

Removal of fresh runoff leads to a compensatory inflow of salt water with a subsequent increase 
in the vertical density gradient [16], which in turn affects the location of the hydrogen sulfide 
layer. 

 

CONCLUSION 

Modern knowledge about the phenomena in the zone of hydrogen sulfide contamination of 
waters is insufficient to fully understand the degree of its influence on the ecosystem. However, 
the indisputable fact is that the mixing of the hydrogen sulfide layer with the upper, oxygen-
containing layer of the Black Sea, caused by natural or anthropogenic factors, can lead to 
catastrophic consequences. In addition to the ignition of hydrogen sulphide and methane if they 
come to the surface, a high concentration of hydrogen sulphide also has a detrimental effect on 
marine flora and fauna, due to its toxicity for most living organisms. Their extinction will upset 
the ecological balance both in the sea and in the coastal zone and will have an extremely 
negative impact on the environment as a whole. 

To assess the risks and scale of environmental consequences during hydrogen sulfide aggression, 
as well as to develop organizational and technical solutions for the environmental protection of 
the Black Sea region, it is necessary: 

 to contribute to the further study of the reasons for the rise of the upper boundary of the 
hydrogen sulfide layer to the surface of the Black Sea and to clarify the patterns of 
distribution of the concentrations of hydrogen sulfide and methane in the water column by 
depth; 
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 to develop and improve technologies for detecting areas of gas emission contributing to an 
increase in the concentration of hydrogen sulfide in the upper oxygen layer and to study the 
composition of these gases; 

 to assess the state of the ecosystem and identify the components of the biota that are most 
vulnerable to changes in the composition of seawater; 

 to promote the development of promising means of protecting metal structures caused by 
hydrogen sulfide corrosion; 

 to monitor the ecological state of territories constantly exposed to anthropogenic impact and 
take appropriate measures to reduce it. 

The ecological problems of the Black Sea cannot be solved without state support and joint efforts 
of different countries. In this regard, the states located on the Black Sea coast (Bulgaria, Georgia, 
Romania, Russia, Turkey and Ukraine) in 1992 signed the Convention on the Protection of the 
Sea. Every year, joint conferences and meetings are held on environmental issues, which give 
hope for the earliest possible improvement in the ecological state of the Black Sea and the 
coastal zone. 

 
REFERENCES 
 
1. Kashirsky V. I., Dmitriev S. V. Black Sea and anaerobic layer. Hypothesis of endogenous 

origin. Information resource for engineers, prospectors. 2020. 25 p. (In Russian). 
https://www.geoinfo.ru/products-pdf/chernoe-more-i-anaehrobnyj-sloj-gipoteza-
ehndogennogo-proiskhozhdeniya.pdf 

2. Matishov G. G., Matishov D. G., Berdnikov S. V., Kovaleva G. V., Vikrishchuk A.D. Risks 
of implementing geological exploration and oil production projects in the conditions of the 
Black Sea hydrogen sulfide zone. Bulletin of the Southern Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences Volume 7, N 1, 2011, pp. 59-64. (In Russian). 

3. Kudelsky A. V. Global geoecological problems: the Black Sea basin. Geoecology. 
Engineering geology. Hydrogeology. Geokriologiya, 2010, N 5, pp. 387-398. (In Russian). 

4. Boguslavsky S. G., Sovga E. E., Kazakov S. I. Influence of the salinity field on the position of 
the upper boundary of the hydrogen sulfide zone in the Black Sea. Marine Hydro physical 
Journal, No. 1. Sevastopol. 2006, pp. 16-21. (In Russian). 

5. Black Sea Integrated Coastal and Shelf Zone Monitoring and Modeling (INCOM) Program 
Science Plan. Report No. 248. Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS). 
December 2000. (In English) 

6. Heat engineering reference book. Volume 2. Ed. 2nd, revised. M., "Energy", 1976. 896 p. (In 
Russian). 

7. Lein A. Yu., Ivanov M. V. The largest methane water reservoir on the Earth. “Priroda”. 2: 
2005. pp. 19–26 (In Russian). 

8. Bordovskiy O.K., Chernyakov A.M. (Ed.). Modern methods of hydro chemical investigations 
of ocean. Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences. Moscow, 1992. 200 p. (In 
Russian). 

9. Shmeleva T. A. Features of the Georgian oil and gas sector and its Middle East vector. 
Middle East Institute. 2019. (In Russian). 
http://www.iimes.ru/?p=58240&print=1 

10. Egorov, V. N., Artemov, Yu. G., Gulin, S. B. Methane seeps in the Black Sea. "ECOSI-
Hydrophysics". Sevastopol, 2011. 405 p. (In Russian). 

11. Mestvirishvili Sh., Denisova I., Babunashvili A. “Release of gases in the seas and oceans”. 
Collection of Academic Works of Georgian Technical University, N2, 2021. (In Georgian). 

12. OMV will search for oil and gas reserves offshore Georgia. 10.03.2021. (In Russian) 

356



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

https://sputnik-georgia.ru/world_economy/20210310/251131527/Teper-ofitsialno-OMV-
poischet-zapasy-nefti-i-gaza-na-shelfe-Gruzii-.html 

13. Fedorchuk B. P. Marine exploration of deposits. Geological Encyclopedia. (In Russian). 
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_geolog/ 

14. Shebalin N. V. Strong earthquakes. Moscow: Academy of Mining Sciences, 1997. 542 p. (In 
Russian). 

15. Gubasaryan T. P., Gabushina I. V., Pernatskaya K. S. Corrosion rate of shipbuilding materials 
in a hydrogen sulfide-containing medium. Physical and chemical mechanics of materials. 
1989. N 3. pp. 105-106. (In Russian). 

16. Bryantsev V. A., Litvinenko N. M., Sebakh L. K. Anthropogenic impacts on the ecosystem of 
the Black Sea (results of environmental studies of Southern Research Institute of Marine 
Fisheries and Oceanography in the last decade). Proceedings of the Southern Research 
Institute of Marine Fisheries and Oceanography, 1997, vol. 43. pp. 16-27. (In Russian). 

 
 
 

357



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

 
 

WOMANS BODY IN THE CHALLENGING BETWEEN HEALTHY AND 
BEAUTY 

 
Kamal Koori 

University of Tabriz, Faculty of social Sciences, Department of Social sciences 
ORCID 0000-0003-3840-6340 

 
Abstract 
 
The body and its regulation in modern consumer society has become one of the basic and 
important topics of social and cultural studies. Accordingly, in the present article, the main 
purpose of explaining the sociology of the woman body is the challenge between beauty and 
health. To achieve this, to achieve this, a qualitative research method has been used. 
description and analysis of recorded experiences on websites based on the method of 
interpretive phenomenology. target population include women with cosmetic surgery 
experience. a semi-structured questionnaire was used to data collection. after analyzing the 
research data, the findings showed that Cosmetic surgery has become a necessity among 
women. self-Esteem and influence in interaction, media, especially modeling magazines and 
virtual social networks, Social pressure, Find a good mate, Need to be seen, Social 
acceptance, Advancement of technology, Social comparison, Negative body image, Social 
differentiation, Consumerism  and Visualization of beauty criteria are effective in women's 
tendency to cosmetic surgery. also, Cosmetic surgery is not an individual and immediate 
decision, but a social decision and a process in which different components lead a person to 
cosmetic surgery. In other words, the cultural, social and economic conditions prevailing in 
society compel the individual to perform such acts. 
in a general conclusion, it can be said that the medicalization of society and The 
physicalization of society in the present era (to take distance from religion) has led to the 
medicalization of beauty and this provides the ground for increasing the challenge between 
beauty and health. 

 
Key words: Women’s body, Cosmetic surgery, healthy and beauty, body modification 
 

INTRODACTION 

In any society, the human body has a physical reality and a social reality. The shape, 
size, clothing and adornment of the human body is a means of communicating and 
transmitting information to other members of society. Therefore, the body is a culture and 
reflects the essential issues and differences within that culture. The increase of consumer 
culture in modern industrial societies, The growth of new technologies in nutrition, health 
and exercise along with the importance of agency and the body's extreme consumerism, the 
move from modernity to late modernity are also considered as major social changes that 
have made the body an important issue in contemporary social and cultural studies. 

Turner(1994), the founder of body sociology, in his book "Society and the Body" 
states that paying attention to beauty and youth in the mass media, increasing interest in 
youth and trying to maintain it in the non-youth years, managing the body like diets, 
Cosmetic surgery, exercise, bodybuilding, tattooing and aerobics have been the factors that 
have expanded the attention of scientists to research, discussions and debates in the field of 
the body as a social subject and not merely biological and psychological with a focus on 
body management. 
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In the modern world, the importance of cosmetic surgery on different parts of the 
body, various diets, excessive use of cosmetics, weight control and tattoos, all of which are 
referred as body management, is not covered from anyone. statistics related to cosmetic 
surgery show that the rate of progress and development of society is influential in the rate of 
cosmetic surgery. The results of the ISAPS international survey (2019) on cosmetic surgery 
in the world indicates that the top ten countries are described in the table below. In this table, 
the first and second ranks in cosmetic surgeries belongs to the Brazil (13.1%) and USA 
(11.9%). Also, the first rank in cosmetic Surgery and non-cosmetic Surgery belongs to the 
USA (15.9%). Five cosmetic surgeries for women in worldwide (2019) is Breast 
Augmentation, Liposuction, Eyelid Surgery, Abdominoplasty and Breast Lift. 

 
Table 1.Countries Ranked by Total Number of Procedures 

 
                         Adapted source: ISAPS, INTERNATIONAL SURVEY:2019 
 

 
Figure1. Five cosmetic surgeries for women in worldwide 

Adapted source: ISAPS, INTERNATIONAL SURVEY:2019 
 

Also, Galanis, Sanchez, Roostaeian Crisera(2013)study showed that 20% of respondents 
were currently considering plastic surgery and 78% stated they would consider it in the 
future. The most common area of interest was a procedure for the face. The most important 
factors in selecting a surgeon were surgeon reputation and board certification. The least 
important were quality of advertising and surgeon age. The most cited factor preventing 
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individuals from pursuing plastic surgery was fear of a poor result. Most (60%) patients 
would choose a private surgicenter-based practice.  
The visualization of aesthetic criteria in modern consumer society has led different sections 
of society to tend to these behaviors and actions. this tendency, in turn, has paved the way for 
a dilemma called the "paradox of health value and beauty value." many of today's body 
management behaviors include a variety of cosmetic surgeries, the use of cosmetics on the 
face and body are known to be harmful to human health. however, the tendency of people, 
especially women, to engage in such behaviors has increased everyday due to the false 
propaganda of the mass media, even leading to its spread among men and a new season has 
been provided in the beauty industry as "men's beauty". such behaviors with the body have 
led to a reduction in the gap between masculinity and femininity. 
 the purpose of this article is Sociological explanation of Women's body in the challenging 
between beauty and healthy and try to answer why do women carry out cosmetic surgery 
despite the serious risk? 
 
 
MATRIALS AND METHODS  
The research method in this study is a qualitative method, Description and analysis of 
recorded experiences on websites based on the method of interpretive phenomenology. 
Target Population include Women with cosmetic surgery experience. A semi-structured 
questionnaire was used to data collection. data collection place is Websites related to 
cosmetic surgery inside and outside the Iran country 
 
 
RESULTS 
1) Despite the relative satisfaction of cosmetic surgery, some women have feeling regret 
(famous cinema artist in Iran). 
 
"One day as a teenager I made a big mistake because I felt self-
deprecating and lacking in self-confidence. I do not say I have a 
wonderful nose, but I am sorry that I had surgery on it. Now I am sorry 
and I tell everyone that the face that God has given is the most beautiful. 
Anything original is better." 
 
"the 33-year-old film actor in Iran has expressed regret over having 
rhinoplasty". 
 
2) For some women, coping with the new situation is difficult and they feel 
uncomfortable.one of the women who had cosmetic surgery states that 
 
"I had cosmetic surgery for four months, but I can't relate to my appearance I 
hate myself. I feel ugly. I feel like a pig, but my nose is not up" 
 
"my Rhinoplasty was the biggest tragedy of my life. 70% of those who lie act 
satisfied that they act Salt is taken on the face and becomes like all street 
idiots A hundred pities A hundred pities that I ruined my natural face" 
 
3) Negative perception of the body has not completely disappeared after surgery 
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"I have had rhinoplasty for 50 days. my nose was bony and had a hump, it 
really needed surgery, but now that I have surgery, it fits me exactly with 
glue, but without glue, I become very ugly because I feel that both my face 
and my nose are swollen ...." 
 
4) Some women have not achieved their goal of cosmetic surgery 
 
"I thought that after cosmetic surgery, everyone would pay attention 
to me and I would gain more value and respect. But this did not happen." 
 
 
5) Women with deviated nose felt satisfied with cosmetic surgery 
 
"I had a deviation in the septum of my nose, I had surgery, now my problem 
is solved and I feel satisfied". 
 
6) All surgeries, including cosmetic procedures, carry risk. If your body mass index is 
30 or higher (obesity) or you have diabetes, you might be at higher risk of developing 
complications such as blood clots in the legs or lungs. Smoking also increases risks and 
interferes with healing 
 
"Smoking reduces blood flow to the surgical site and destroys the skin (part 
of the skin dies), causing skin death at the edge of the wound, facelift, breast 
lift, and contraction of the skin, in this case Seen the slowest healing process. 
Also, smokers are more likely to cough and bleed than other patients". 
 
7) Cosmetic surgery has many complications; it is consisting of minor bleeding to death 
"after a year of rhinoplasty, I still see light bleeding and a tingling sensation 
in my nose" 
"When a girl went to the operating room with a beautiful dream, no one 
thought she would die". 
 
8) From a women's perspective, beauty leads to increases on the Power in the family, 
friends, kindships and society, also beauty leads to Success in life, getting a good job, 
promotion Job, Increasing Self-Esteem and obtaining Social status. this is while after 
cosmetic surgery expectations not met in some areas such as community, life, good job, 
social status and good spouse 
 
"I have a friend who is very beautiful and respected in front of everyone. " 
 
"Women's beauty depends on dignity, good morals, self-confidence, fashion, 
gentle make-up." 
 
 
DISCATION 
 
According of reviewing the texts produced and the comments presented on the websites 
about the tendency to cosmetic surgery showed that women can be divided into  several 
categories according to the reasons and purpose of their body modification.  
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The first group of women consider the purpose of body modification as social pressure to 
adapt to the ideals and standards of beauty in society. These pressures are imposed by 
society, domestic and foreign media, upper class women and the reference group to align 
their bodies with the standards and ideals of beauty in society.in this regard, Wykes and 
Gunter(2005) believe that friends, classmates, celebrities, artists and family members play an 
important role in students' tendency to compare body, clothing, attractiveness, shape and 
body size, respectively. also Lee et al. (2009) concluded that more attention to body change, 
influential others (parents and friends), and physical satisfaction explain body-based 
behaviors. 
 The second group considers the purpose of mounting their body to gain fame, prestige and 
social approval, physical attractiveness and beauty, attract the attention of others, increase the 
chances of marriage, self-esteem and success in social interaction. Ogden (2005) showed that 
Women try to control their body shape and size through diet and surgery, his study also show 
that cosmetic surgery not only leads to weight loss and improved self-esteem, but also 
reduces food cravings. According to Bourdieu, the body is a form of physical capital that the 
level of utilization of economic, capital, symbolic and physical capital determine the position 
of the individual in the social hierarchy ((shilling,1993:14 and Javaheri, 2008: 65). 
The third group mentions acquiring a new identity and transmitting a message in the process 
of symbolic interaction, making a difference between themselves and others, maintaining 
youth, correcting and restoring body image and physical satisfaction, and finally creating 
vitality and freshness as the main goals of their body modification. 
Langman(2003:238)believe that by modifying their bodies, individuals seek to differentiate 
themselves and their personality from others in their outlook on life and spending .also For 
Giddens the body is the system of action and not merely a connected object, He believes that 
his reflection extends to the border of our body (parastesh et al, 2009: 30). 
The fourth group of women believe that the flow of social change in society should be kept 
up and the models and patterns that are common should be followed. For this group of 
women, the social, economic, cultural and even political conditions of society affect women's 
behavior with their bodies. Changes in the above conditions lead to changes in women's 
behavior with their bodies. the theory of Elias, Schilling, Federston and Turner best explains 
the behavior of this group of women. In Elias's thought, bodies are affected by social 
changes, which is evident in the modern period of individualization of bodies. Elias considers 
the three main characteristics of civilized bodies to be socialization, rationalization, and 
individualization of the body (Nettleton,2001:48). Shilling also introduces the body as an 
endless biological and social phenomenon in his ‘Body and Social Theory’ (1993) and ‘Body 
in Culture, Technology, and Society’ (2005). According to him, the body is a nature that is 
constantly exposed to "becoming". Creating and maintaining a healthy and fit body is an 
example of a very general project. Federstone believes that consumer culture is closely 
related to the body. Within consumer culture, advertising, public pressures, television, and 
motion pictures provide a myriad of light body images. In addition, the mass media 
constantly emphasizes the benefits of body makeup. The media uses beautiful bodies, stars, 
celebrities, and models to represent images of the good life (Featherstone, 2010: 193). Turner 
considers the human body to be the subject of social regulation. Turner believes that society 
is moving towards a physical society  (Nettleton,1995).and Gill(2005) states that the body has 
become a new project (identity) in modernity in the present age and people often tend to 
modify their bodies, which has led to these tendencies to the type of common moral, 
communication and cultural system. It is relevant in late modernity. 
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CONCLUSION 
 
The data collected on cosmetic surgery indicates that Cosmetic surgery has become a 
necessity among women and the highest number of cosmetic surgeries is in the five 
countries of the United States, Brazil, Japan, Mexico and Italy. also women undergo 
surgery despite the risks of cosmetic surgery on their health. 
  Factors such as self-Esteem and influence in interaction, media, especially modeling 
magazines and virtual social networks, Social pressure, Find a good mate, Need to be 
seen, Social acceptance, Advancement of technology, Social comparison, Negative 
body image, Social differentiation, Consumerism  and Visualization of beauty criteria 
are effective in women's tendency to cosmetic surgery. Therefore, Cosmetic surgery is 
not an individual and immediate decision, but a social decision and a process in which 
different components lead a person to cosmetic surgery. In other words, the cultural, 
social and economic conditions prevailing in society compel the individual to perform 
such acts. 
Overall, in modern industrial societies, even in developing societies, the value of beauty 
is sometimes more important than the value of health, and this has led to a variety of 
changes and corrections in the body from cosmetic surgery to tattoos and the like are 
often dangerous to human health. however, the trend of changing and modifying the 
body in societies indicates that it is increasing.in a general conclusion, it can be said that 
the medicalization of society and The physicalization of society in the present era (to 
take distance from religion) has led to the medicalization of beauty and this provides the 
ground for increasing the challenge between beauty and health. 
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Abstract 

The recent years have announced the emergence of novel photonic technologies based on III-
nitrides semiconductors. Gathering the progress in materials maturity and the advance in 
manufacturing process, Solid-State Lighting based upon GaN-based light-emitting diodes 
(LEDs) has emerged as one the dominant technology for indoor/outdoor lighting as in hospital 
and transportation. In addition, the opportunity to apply LED for indoor/outdoor 
communication is a research innovation for the community. We have developed the proper 
design and the clean room fabrication of micro sized visible LEDs based on InGaN/GaN 
multiple quantum wells (MQWs) grown on sapphire substrates. A PIN configuration is selected 
for the design. Global experiments have been conducted by reducing the LED dimension (from 
300 to 5µm) to lower the capacitance, the internal electric field of InGaN MQWs and therefore 
to increase the LED’s emission efficiency. Optical and electrical characterizations of the 
fabricated samples have performed to extract the cut-off frequency. Measurements are 
performed under reverse bias both in the dark and under illumination by a laser source. 
Experimental results have demonstrated that a frequency bandwidth of respectively 300MHz 
and 1.5GHz could be attain for a 100µm and 25µm size structures.  

Keywords: Gallium nitride, photonics, LED, light fidelity 

 

INTRODUCTION 

Gallium Nitride based SC have attracted a lot of interest  for new generation of optoelectronic 
devices [1]. The advantage with these materials is the flexible bandgap varying from 0.7 to 6 
eV hence covering a large spectrum, from deep ultraviolet up to near infrared [2], allowing the 
development of microelectronics and high spped photonics [3-7]. The recent years have 
announced the emergence of novel photonic technologies based on III-nitrides semiconductors. 
Gathering the progress in materials maturity and the advance in manufacturing process, Solid-
State Lighting based upon GaN-based light-emitting diodes (LEDs) has emerged as one the 
dominant technology for indoor/outdoor lighting as in hospital and transportation. In addition, 
the opportunity to apply LED for indoor/outdoor communication is a research innovation for 
the community. This well-known concept is identified light fidelity (LiFi), as a wireless 
technology that uses optical light to transmit informations more fast and reliable data 
transmission than conventional Wi-Fi. Higher Frequency results from smaller dimensions for 
the devices. 
 

365



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

EXPERIMENTS 

The proposed PIN structure consists of a thick not-intentionally-doped (n.i.d) GaN buffer layer 
(called also undoped GaN) on c-plane (0001) sapphire. In order to ensure a high crystalline 
quality for GaN and to move away from the GaN/sapphire interface, the thickness of this layer 
is chosen to be 2.5µm. This is followed by a 3.5µm thick Si-doped n-type GaN layer with a 
carrier concentration of 3×1018 cm-3. The thickness of the “i” intrinsic-absorption- layer, is 
~ 145  nm in order  to efficiently absorb the incidentlight. The MQW structure is gown with 
10 pairs of InGaN/GaN with thicknesses of 2.5nm for InGaN and 12nm for GaN within the 
InGaN/GaN well. 100nm Mg-doped p-type GaN layer is grown as the top layer with a carrier 
concentration of 5×1017 cm-3.  

Fabrication process of photodiode consists of four steps starting by p-type top contact 
deposition, etching process to reach n-GaN layer, n-type contact deposition and finally thermal 
annealing of n and p contacts. Metals have been optimized to be Pd/Au with respective 
thicknesses of 35nm/120nm for p-type top contact demonstrating the high work function of Pd 
metal associated with its high reactivity with low contact resistance. Ti/Al/Au metals with 
respective thicknesses of 10nm/30nm/300nm for n-type bottom contact have been used. Global 
experiments have been conducted by reducing the LED dimension (from 300 to 5µm) to lower 
the capacitance, the internal electric field of InGaN MQWs and therefore to increase the LED’s 
emission efficiency. Proper etching and metallization optimization processes have been 
developed to create large or small mesa that allows a controlled parasite capacitance for the 
global configuration [8-9]. For RF experimens, coplanar transmission lines have been designed 
and fabricated on top of the samples. 

 
CHARACTERIZATION OF PHOTONIC DEVICES 

The measurement of photocurrent relies on two important factors, the wavelength of incident 
light and the output power. For this reason, a laser source has been used for powerful input 
light. Besides, fiber-coupled laser source is the optimal choice due to the ease to focus a laser 
beam using stripped and cleaved optical fiber. The wavelength of fiber-coupled laser source is 
405nm and its output power reaches100mWatts. In order to estimate the cut-off frequency, we 
have first theoretically calculated it from the average value of capacitance C. For RF analysis, 
coplanar transmission lines have been designed and fabricated on top of LEDs samples. 
Previously, we have investigated the capacitance values using a C-V setup, for photodiode 
areas ranging from 100×100 µm2 to 1000×1000 µm2. The extraction of capacitance permits us 
to estimate the cut-off frequency and compare these results to the theoretical values. This 
approach gives some indications in order to optimize the design of the photodiodes and more 
generally to reduce the capacitive effects. Actually, any methods exist that allows the direct 
measurement of the photodiode cut-off frequency in UV-Vis region. For the frequency 
experiments, due to the lack of modulated laser source (in the wavelength range 400 to 633nm), 
we have performed noise figure techniques already used for III-V semiconductors technologies 
samples but in the IR range. This experiment is related to the noise figure measurement. 
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Fig1: Configuration of PIN structure using RF coplanar transmission lines (a) for dark 
measurement (b) under illumination  

 

RESULTS AND DISCUSSION   

Samples with different dimensions have been investigated by photocurrent measurement in 
order to evaluate the photodiode response. The investigation of size-dependent capacitance has 
been performed for large-scale photodiodes (from 100×100 to 1000×1000 µm2) using a C-V 
setup. The capacitance is proportional to the photodiode size and particularly to the diameter of 
the mesa produced by dry etching. Dynamic measurements are performed under reverse bias 
both in the dark and under illumination by laser source. This method is considered as one of the 
most convenient technique to extract the cut-off frequency for photodiodes. It consists in the 
noise measurement as function of the frequency. The evolution of noise response clearly 
indicates a limitation in the photodiode behavior when the frequency increases, allowing the 
estimate of the 3dB cut-off frequency, a very convenient way to assess the dynamic response of 
fabricated photodiodes. Lower cut-off frequency of 9MHz is observed for 1000×1000 µm2 
demonstrating the influence of the capacitance on the dynamic response.  

 
Fig. 2 shows the evolution of the noise intensity as function of frequency: we have selected a 
photodiode with diameter of 100µm and using coplanar lines for the probe connection. The 
photodiode has been biased under reverse voltage in dark and under illumination of laser source 
in order to measure the shot noise. The curve shows a drop of shot noise related to the 
photodiode current when frequency is increased. The difference in noise intensity between dark 
(Ndark) and under illumination (Nphotocurrent) is observed very small when bias voltage of -4 V is 
applied for small photodiode dimensions. Difference (Nphotocurrent - Ndark) in average value is 
roughly about 0.8 dB. From fig.2, the -3dB cut-off frequency is estimated to be 300MHz for a 
photodiode diameter of 100µm. 
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Fig 2: Noise measurement for 100×100 µm2 photodiode 

  

 

CONCLUSION 

In this research activity, the design, the material characterization and the device fabrication 
have been performed for InGaN/GaN based photodiodes. The InGaN absorbent layer has been 
defined with 10% of indium content. The objective of this work has been directed towards 
fabrication of high speed photodiodes. The first step of this work is to optimize the photodiode 
design and fabrication in order to reduce the capacitive effects. Firstly, large-scale photodiodes 
have been employed to extract the photocurrent and the cut-off frequency. The increase of 
photocurrents is observed once the laser power is increased and attains 1.2 mA with EQE value 
of 13 %. Theoretical calculation of the photodiode frequency has been performed in order to 
compare it with the experimented values issued from C-V setup and Noise measurement. 
Results demonstrate a cut-off frequency at -3dB of 300 MHz using Noise measurement for 
100×100 µm2 photodiode. This study offers the possibility to work toward the InGaN-based µ-
Photodiode such as a perspective work towards LiFi configuration. 
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Özet  

Yelken gibi doğa sporları ile uğraşan bireyler, elit düzeyde yarışabilecek fiziksel kuvvete sahip 
olsa da psikolojik becerileri ile ilgili farkındalıklarını artırmalı ve programlarında ihtiyaçlarına 
yönelik zihinsel çalışmalara da yer vermelidirler. Çalışmada Laser Standard erkek milli yelken 
sporcularının psikolojik beceri, maksimal kuvvet özellikleri ve branş performansları arasındaki 
olası ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmış ve çalışma ilişkisel tarama desen 
modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 17-25 yaş arası 13 Türk milli erkek sporcu (X̄ 
yaş=19±2.13) katılmıştır. Araştırma pilot bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Veri toplama 
araçları olarak; çalışmanın nicel fazında katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu”, “Sporcuların 
Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (ACSI-28)” uygulanmıştır. Üst ve alt 
ekstremitelerin maksimum kuvveti, serbest ağırlıklar kullanılarak 1TM belirleme yöntemiyle 
ölçülmüştür (Haff and Triplett, 2015). Branş performans puanları, sporcuların Türkiye 
şampiyonalarındaki son 2 yarışından elde ettikleri sonuçlar ile belirlenmiştir. Çalışmanın nitel 
fazında ise araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulara verilen 
cevaplar kayıt altında alınmıştır. Nicel veriler için SPSS 26 paket programı ile betimsel analiz 
ve Pearson korelasyon analizi kullanılırken, nitel veriler, yazıya dökülerek, belli olgulara göre 
tanımlanıp, verinin derinliği ve zenginliği içindeki çözümlemeler ile yorumlanmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre, zorluklarla baş edebilme yeteneği ile konsantrasyon ve baskı altında iyi 
performans gösterme (BAİPG) arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki; BAİPG ile 
konsantrasyon, güven-başarı motivasyonu ve endişelerden kurtulma arasında pozitif yönlü orta 
düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Sporcuların branş performansları ile kuvvetleri arasında negatif 
yönlü yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Çalışmanın nitel bulguları da nicel bulguları 
desteklemektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu psikolojik becerilerin ve kuvvetin 
performans üzerinde çok etkili olduğunu, genel olarak kendilerine güven duyduklarını ifade 
etmiştir. Yarısından fazlası baskı altında görevini yapabildiğini, stres yönetimini sağladığını ve 
kendini kuvvetli hissettiğini belirtirken, daha başarılı sporcuların hedef belirleme ve öğrenmeye 
açıklık kavramlarına yer verdiği dikkat çekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yelken, Elit Sporcu, Psikolojik Beceri, Kuvvet, Performans, Karma Desen 
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Abstract 

Athletes who are engaged in outdoor sports such as sailing should increase their their 
psychological skills, even if they have the physical strength to compete at an elite level, and 
should include mental studies for their needs in their programs. In this study, it is aimed to 
examine the possible relationships among the psychological skills, maximal strength and 
performances of Laser Standard male national sailing athletes. 13 Turkish national male athletes 
(X̄age=19±2.13) between the ages of 17-25 participated in the study. The research was designed 
as a pilot study. As data collection tools; In the quantitative phase of the study, "Personal 
Information Form", "The Athletic Coping Skills Inventory (ACSI-28)" were applied to the 
participants. The maximum strength of the upper and lower extremities was measured by the 
1TM determination method using free weights (Haff and Triplett, 2015). In the qualitative 
phase of the study, the answers given to the semi-structured open-ended questions created by 
the researchers were recorded. For quantitative data, descriptive analysis and Pearson 
correlation analysis were used with the SPSS 26 package program, while qualitative data were 
written down, defined according to certain phenomena, and interpreted with the depth and 
richness of the data. 

According to results, there is a high positive correlation between the ability to cope with 
adversity and these two that are peaking under pressure and concentration; A moderate positive 
correlation was found between peaking under pressure and these three that are  concentration, 
confidence and achievement motivation, and freedom from worry. Negative high level 
correlation was found between the performances of the athletes and strength. The qualitative 
findings of the study also support the quantitative findings. The majority of the participants 
stated that psychological skills and strength are very effective on performance and they 
generally feel self-confident. More than half of them stated that they can perform succesfully 
their duties under pressure, provide stress management and feel strong, and it is noteworthy that 
more successful athletes include the concepts of goal setting and openness to learning. 

Keywords: Sailing, Elite Athlete, Psychological siklls, strength, performance, mixed method 

 

INTRODUCTION 

Considering that human beings are not only physiological but also have social and cultural 
characteristics, we can say that mental and psychological state is closely related with high 
performance in sports environment. In recent years, multidisciplinary studies have drawn 
attention, showing that athletes need to improve both physiological and psychological abilities 
in order to achieve a superior performance (Henriksen, Stambulova & Roessler, 2010). Physical 
fitness and muscle strength are important performance parameters, especially in sports such as 
sailing that require a long struggle with nature. Olympic athletes must have maximal strength 
and endure enough to sustain that strength on the path to the goal (Bojsen-Møller, Larsson & 
Aagaard, 2014). In addition, there are studies stating that the psychological and mental states 
of athletes are more effective than their physical, technical and tactical situations (Samur, 2018). 
There are many theories and practices that explain psychological features in sports (Dal, 2019). 
Smith, Schutz, Smoll, and Ptacek (1995) evaluate the psychological skills of athletes in 7 sub-
dimensions. Even when the situation worsens, these skills are the " Coping With Adversity " 
that keeps an athlete positive, calm, and in control, and the " Peaking Under Pressure " and the 
"concentration" ability, which determines whether s/he is concentrating on his/her task or not. 
In addition, the concepts of "freedom from worry", "goal setting/mental preperation", " 
Confidence and Achievement Motivation " and " Coachability ", which means accepting 
constructive criticism without personal perception and without sadness, are also included in 
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psychological skills in sports (Erhan, Bedir, Güler, & Ağduman, 2015).  However, it should not 
be forgotten that psychological skills in athletes require working on just like physical, technical 
and tactical skills (Konter, 1999). In this context, determining the psychological skills of 
Olympic athletes with their positive and negative aspects was found important by the 
researchers. In the light of all this information, it was aimed to examine the possible 
relationships between the psychological skills, maximal strength characteristics, and 
performances of Laser Standard male national sailing athletes 

MATERIALS AND METHODS 

The research was designed as a pilot study in mixed design. Thirteen Turkish national male 
athletes (X̄age=19±2.13) between the ages of 17-25, competing in the Laser Standard Olympic 
class, participated in the study voluntarily. Analogous sampling method, one of the purposeful 
sampling methods, was used in determining the participants, and the study was carried out with 
the correlational survey model. 

In the quantitative phase of the study, as a data collection tool, the participants were 
administered a "Personal Information Form" and a " The Athletic Coping Skills Inventory 
(ACSI-28)". This scale was created by Smith et al (1995) and was adapted in Turkish by Erhan 
et al. (2015). 

The scale consists of 28 items, 7 sub-dimensions, and each sub-dimension consists of 4 items. 
The value of the scale regarding the internal consistency reliability in the overall total; is .85. 
The Cronbach's Alpha coefficient for the "Coping With Adversity " sub-dimension is .62; .51 
for the " Coachability " sub-dimension; .59 for the "Concentration" sub-dimension; .60 for the 
" Confidence and Achievement Motivation " sub-dimension; .62 for the “Goal Setting and 
Mental Preparation” sub-dimension; .71 for the “Peaking Under Pressure” sub-dimension; It 
was calculated as .50 for the “Freedom From Worry” sub-dimension. 

Maximum strength measurements: lower and upper extremity strengths were taken by the 
1TM determination method using free weights. After completing their routine warm-up and 
warm-up with 5 to 10 repetitions of light weights, the athletes were asked to lift loads that they 
could lift 2-3 reps. With 2 minutes of rest between each set, the implementation was continued 
until 1 TM could not handle the load. (Haff and Triplett, 2015).  

Athletes’ performance scores: The performance scores of the athletes are determined by the 
sum of the results of the last 2 years they have obtained from the following races: TYF Winter 
Cup, TYF Turkey Championship and TYF Atatürk Cup. 

In the qualitative phase of the research, the data were used to support the interpretation of the 
results revealed by the quantitative data and to explain in more detail by comparing the 
quantitative results with the qualitative results. At this stage, semi-structured interviews were 
conducted with the participants to reveal their psychological skills, strength levels, and their 
relationships with their performance (Hays & Wood, 2011).  

An interview form consisting of six open-ended questions was created for semi-structured 
interviews. The interviews were held with each participant separately and recorded with a tape 
recorder. The shortest of the interviews lasted 4 minutes 40 seconds and the longest of the 
interviews lasted 8 minutes 22 seconds. 

Qualitative Questions 

 What psychological skills do you think you have? 
 To what extent do your psychological skills affect performance? Can you explain? 
 Do you think you are physically strong enough in your branch? 
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 What effects does being physically stronger or weaker have on psychological abilities? 
 How does your muscular strength affect your performance in competitions? 
 Do you work to improve your psychological skills? If yes, what kind of work do you do? 

Data Analysis 

The quantitative data were analyzed using the SPSS 26 package program. First of all, Skewness, 
Kurtosis, Shapiro-Wilk results of the test data were examined to determine the normality of the 
distribution. Then, the data were evaluated using descriptive statistics and Pearson correlation 
analysis.  

On the other hand, qualitative data were evaluated by thematic analysis technique which allows 
to reveal common points, similarities and differences between data (Braun & Clarke, 2006; 
Gibson & Brown, 2009). First, the data were defined and codes were created, then the categories 
were associated and the themes were reached. "Concentration", "coping with stress", "strength 
and success positive relationship", "psychology and success positive relationship" can be given 
as examples of created codes. 

RESULTS 
The scores obtained by the athletes are as follows, from the highest to the lowest: Coachability, 
confidence and achievement motivation, goal setting and mental preparation, concentration, 
cope with adversity, freedom from  worries and peaking under pressure. 

Table 1. Frequencies and descriptive statistics  

 N Min Max Mod  Median    x ss Skewness  Kurtosis  
CwA 13 2 11 6 7 6.69 2.35 -.060 .598 

Coachability 13 5 12 12 11 9.84 2.54 -.873 -.766 
Concentration 13 3 11 7 7 7.46 1.98 -.387 1.499 

CAM 13 8 12 10 10 9.76 1.30 -.035 -.954 
GSMP 13 5 12 9 9 8.53 1.98 -.067 -.374 

PUP 13 1 9 5 6 5.69 2.32 -.596 -.256 
FFW 13 2 9 6 6 5.84 2.15 -.298 -.896 

Performance 13 10 79 33 49 45.23 18.12 -.315 .525 
Strength 13 140 215 140 170 175.38 25.36 -.121 -1.121 

 

Pearson correlation analysis results of the study are as follows (Table 2): 

There is a high negative relationship between strength and performance. There is a high positive 
relationship between “peaking under pressure” and cope with adversity” and a very  positive 
relationship between “concentration” and “cope with adversity”. There is a moderate positive 
relationship between “peaking under pressure” and “concentration”, “peaking under pressure” 
and “confidence and achievement motivation”, and also “freedom from worry” and “peaking 
under pressure”.  

 

Table 2: Pearson Correlations of Variables on 13 Olympic Athletes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Performance --          
2.Age -,332 --         
3. Strength   -,656* ,258 --        
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4.CwA -,286 -,091 -,082 --       
5.Coachability ,314 -,245 -,353 ,414 --      
6.Concentration -,097 -,318 -,282 ,808** ,312 --     
7.CaAM -,272 -,119 -,161 ,450 ,444 ,427 --    
8.GSMP -,325 -,494    ,076 ,482 ,032 ,472 ,396 --   
9.PuP -,126 -,321 -,161 ,729** ,510 ,575* ,565* ,336 --  
10. FfW -,199 ,314 ,122 ,411 ,380 ,116 ,339 -,233 ,581* - 
 

Table 3: Conceptual Categories of Qualitative Findings 

                              Concepts 
 

               Categories 
 

    f        % 

Stress management / Resilience / staying calm  
 

 
Pyschological skills 

6 45 

Goal setting 8 65 
Motivation 8 65 

Affirmation- look positive  4 35 
Coachability 7 55 

Confidence / belive-trust him/herself 5 40 

Concentration 2 20 
Very effective  

 
The effect of psychological skills 

on performance 
 

   11 80 
Effective 2 20 

Physically everyone is the same / performance 
provides psychology 

4 35 

Self-confidence prevents doing wrong 3 25 

Allows to manage stress / prevents fear of rivals 5 40 

No /I don’t think so  
Being physically strong enough 

 

6 45 

Yes/I’m strong 7 55 

Psychological comfort  
 

The effects of being physically 
strong on psychological skills 

4 35 

Readines for war- domination of the boat 4 35 

The tactical / technical / right decision you want 7 55 
Confidence/ Self-confidence /believe 6 45 

Focusing only competition 3 25 
Strength / condition have positively effects  

The effect of high muscular 
strength on performance in 

competitions 

11 80 
Extra speed / agility 4 35 

Endurance / getting tired late / going without rest 
/ staying active all the time 

 
5 

 
40 

Low heart rate 7 55 
Don’t do any practice  

Are there any studies done to 
improve psychological skills? 

And if so, what kind of? 

7 55 

Meeting with a psychologist 2 20 

Breath exercises 3 25 
Imagery 6 45 

Affirmation / meditation     4 35 
To support the comparison and interpretation of the results revealed by the quantitative data 
and to explain the findings in more detail; qualitative findings are presented with frequency and 
percentage values corresponding to related concepts (Table 3). The percentage values of the 
total expressions were taken into account, considering the ability of an individual to express 
more than one feature. Some of the opinions stated are given as examples. 
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At this point, 65% (n = 8) of the participants stated that they have psychological motivation and 
goal setting skills, and 55% (n = 7) are open to criticism / learning (coachability sub-dimension). 

P-3 “I learned to set goals and manage my anxiety level. I can deal with stress”. 

P-6 “Being open to learning is my strength, I listen to everyone's point of view even if it is 
different, I have been challenging myself for affirmation and concentration for the last 1 year, 

and also developing methods to do it.”. 

While 80% (n = 11) of the athletes stated that psychological skills were very effective on 
performance, 55% (n = 7) stated that being physically stronger relaxed them psychologically 

and they could make the right decision by applying technical skills and tactics as they wanted.  

P-2 “Psychology is very important especially in sailing, everything goes back and forth in the 
race, after all, we struggle with nature.” 

P-9 “For example, when you know that you are physically strong in hard weather, you start 
1-0 ahead, then you proceed with the technique and tactics you want.” 

In addition, 80% (n = 11) of the participants stated that when their physical strength is high, 
their performance in competitions is positively affected at a high level. 

P-7 “The high strength affects very well, I do not have to rest during longer cruises, I am 
always active, thus the difference between me and my opponents is greater.” 

DISCUSSION 

In the study, psychological skills, maximal strength characteristics and performances of Laser 
Standard male national sailing athletes were analyzed. In the findings related to descriptive 
statistics explaining psychological skills, it was determined that athletes' mean scores for 
“coachability” and “confidence and achievement motivation” sub-dimensions are higher than 
other dimensions. It is an expected result that an Olympic athlete competing at an elite level 
should be open to learning and sincerely accept constructive criticism in a branch such as sailing 
where many factors should be carefully considered. In addition, it is observed that the athletes 
representing our country by competing at the international level are confident and highly 
motivated both during their training and the competition process. Erdoğan & Kocaekşi (2015) 
stated in their review that intrinsic motivation and self-confidence are among the psychological 
characteristics that elite athletes should have. This result is in parallel with our study. In addition 
to this, the result is remarkable that the lowest average score is in the dimension of " Peaking 
Under Pressure". It can be said that athletes are open to improvement to perform better during 
the period they are under stress and they do not feel sufficient enough to enjoy the pressure. 

Another finding of the study is the results regarding the correlation between concepts. A high 
level of negative correlation was found between the strength conditions and performances of 
the athletes. This is an expected result. In sailing races, the results of the races completed by 
the athlete are calculated as total points. In this context, the fewer points the athlete collects, the 
better he performs. The high level of negative relationship detected between strength and 
success explains this situation. In other words, the stronger the athlete is, the higher he is in the 
ranks. In the literature, there are studies showing the importance of physical fitness and muscle 
strength in sailing. (Allen & De Jong, 2014; Bojsen-Møller, Larsson & Aagaard, 2014). 

When the qualitative findings of the study were examined, 55% of the participants stated that 
they were open to learning (coachability), 65% were motivated and goal-oriented. This result 
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supports the quantitative findings. 70% of the participants stated that strength and condition 
positively affect the performance of the race. In addition, approximately 50% of the athletes 
stated that they managed stress management, resisted pressure and managed to stay calm. This 
results support the qualitative findings. 

CONCLUSION 

As a result, the strengths and weaknesses of the athletes competing in sailing at an elite level 
regarding the psychological skills are emphasized. It is thought that the participants need mental 
training to increase their confidence in their ability to use psychological skills. Considering the 
relationship between strength and competitive performances, it is recommended that athletes 
who do not feel strong enough should spend more time on special strength training. This 
situation also relieves the athletes psychologically. 
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Abstract 

Environmental pollution adversely affects aquatic ecosystems and causes long-term damage. 
Pollution walks along the food chain and harms all organisms, including human. In this study, 
we aimed to determine the histopathological changes that the mussels, which serve as important 
filters of the sea, cause in rat kidney tissue. In the study, 24 female Wistar albino rats were 
used. First group (n: 6): fed standard rat food, second group (n: 6): every day with 4/5 clam; 
third group (n: 6): every other day with 4/5 clam; fourth group (n: 6): divided into groups with 
4/5 clam to be given every three days. After histopathological follow-up, the kidney tissues 
taken from the subjects were stained immunohistochemically with NF-κB to determine the 
nephrotoxic effect and examined under a light microscope. Intense mononuclear cell 
infiltration was observed in the kidney tissue of rats on the clam diet. It has been determined 
that NF-κB immunoreactivity increases due to the cells undergoing inflammation and 
apoptosis. Especially in rats given clam every day, the effect was observed to be quite high. As 
a result, it has been shown that clams supplied under unhealthy conditions can cause chronic 
damage to the kidney tissue due to excessive consumption. 

Keywords: Kidney, clam, immunohistochemistry, histopathology. 

 

Özet  

Denizleri olumsuz etkileyen faaliyetler sonucu meydana gelen kirlilik olayları kıyısal ve deniz 
ekosistemlerinde ani ve uzun dönemli hasarlara neden olmaktadır. Kirlilik etmenleri besin 
zinciri boyunca aktarılmakta ve insan dahil bütün canlılara zarar vermektedir. Bu çalışmada 
denizlerin önemli filtre işlevini gören deniz taraklarının sıçan böbrek dokusu meydana getirdiği 
inflamasyona bağlı değişiklikler tespit edilmiştir. Çalışmada Wistar albino cinsi 24 adet dişi 
sıçan kullanıldı. Birinci grup (n:6): standart sıçan yemi ile beslenen, ikinci grup (n:6): 4/5 deniz 
tarağı ile her gün; üçüncü grup (n:6): 4/5 deniz tarağı ile gün aşırı; dördüncü grup (n:6): 4/5 
deniz tarağı ile her üç günde bir verilecek şekilde gruplara ayrıldı. Deneklerden alınan böbrek 
dokuları histopatolojik takip yapıldıktan sonra nefrotoksik etkinin belirlenmesi için 
immünohistokimyasal olarak NF-κB ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Deniz tarağı 
diyeti uygulanan ratların böbrek dokusunda mononükleer hücre infltrasyonu yoğun şekilde 
gözlenmiştir. NF-κB immünreaktivitesinin inflamasyona ve apoptoza giden hücrelere bağlı 
arttığı tespit edilmiştir. Özellikle her gün deniz tarağı verilen ratlarda etkinin oldukça fazla 
olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, sağlıksız koşullarda temin edilen deniz taraklarının fazla 
tüketimine bağlı böbrek dokusunda kronikleşebilecek hasarlar oluşturabileceği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Böbrek, deniz tarağı, immünohistokimya, histopatolojik. 

  

377



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

INTRODUCTION 

Pollution in aquatic ecosystems occurs due to reasons such as domestic and industrial liquid 
wastes, fertilizers used in agriculture, medicines used for agricultural struggle and transporting 
the wastes of ships to the aquatic environment without increasing them. Prevention of marine 
pollution is one of the most important goals of humanity, especially due to the negative effects 
of industrial developments. Despite the success in maintaining a healthy environment, the 
pollution problem is far from being solved (1). Studies on polluted and non-polluted areas of 
the seas are one of the important issues and continue to be investigated (2). In recent years, 
seafood has taken its place among the diets of the patients and the interest in sea crustaceans is 
increasing. However, the benefits of these seafood supplements are not clearly known (3). The 
bioactive compound content and antioxidant capacity of shellfish in dirty and uncontaminated 
areas differ significantly (4). In addition, the effect of the obtained seafood on laboratory 
animals is less understood. 

Structurally, the renal tubular structures are highly sensitive to toxic substances, ischemia and 
reperfusion damage (5). Studies have reported that kidney damage is seen in humans due to 
chemical agents (6). The proximal tubule cells of the kidney are highly sensitive to heavy 
metals and chemicals (7). Nuclear factor κB (NF-κB) was initially explored as a B cell nuclear 
protein binding to the κ enhancer of the immunoglobulin κ light chain gene. It later became 
clear that NF-κB is a ubiquitously expressed transcription factor that mediates signal-induced 
expression of numerous genes involved in different biological processes, including immune 
responses, inflammation, cell growth and survival (8; 9). Activation of NF-κB leads to 
coordination of increase in genetic transcription of many products affecting inflammatory 
response. NF-κB is the modulator of acute and chronic kidney inflammation (10). Therefore, 
in our study, histopathological changes occurring in rat kidney tissue as a result of feeding the 
clams collected from the Dardanelles Strait, which is an important ship passage route, were 
demonstrated by immunohistochemical methods. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Animal Model 

In this study, 24 female Wistar albino rats (250 ± 50 g) were used. All rats were housed in a 
12-hour light and 12-hour dark with an average temperature of 22 ± 1°C, humidity 55 ± 5, 
ventilation and air conditioning system. The rats were given as much water as they could drink. 
In the planning of feeding, standard rat food and clams were given according to 15% of the 
weight of each rat. The experiment was continued for 30 days. 

Control group (K: 6); The group given normal rat feed:  

Experiment 1 (G1: 6); Group given 80% clams + 20% standard rat feed daily continuously; 

Experiment 2 (G2: 6); Group given 80% clams + 20% standard rat feed every two days; 
Standard rat feed was given on the other days. 

Experiment 3 (G3: 6); Group given 80% clams + 20% standard rat feed three days apart; 
Standard rat feed was given for the other two days. 

Immunohistochemical Examination 

Sections of 5 μm thickness were taken from the kidney tissue for immunohistochemical 
examination and the sections were lowered into water following the deparaffinization process. 
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The sections reduced to water were boiled in antigen retrival in microwave oven for 20 minutes. 
After cooling for 20 min at room temperature, the sections were washed with PBS. After this 
step, it was treated with 3% hydrogen peroxide (H2O2) prepared in methanol (Riedel-de Häen 
24229) for 20 minutes to remove hydrogen peroxidase activity. Sections were washed with 
phosphate buffer solution (PBS; pH 7.6) by rinsing in distilled water. 1% preimmune rabbit 
serum (Ultra V Block, LabVision, TA-015-UB) was applied to sections to block non-specific 
antibody binding. Then, the sections were incubated with primary antibody diluted 1/100 in a 
humid chamber for 1 hour. Streptavidin peroxidase solution (Streptavidin Peroxidase, 
LabVision, TS-015-HR) followed by 10 min 3-amino 9 ethyl carbazole (AEC) chromogen 
solution (LabVision, TA-002-HAC) application was made (11). 

Statistical analysis 

SPSS 21 version was used for statistical analysis. All data are expressed as mean (±) standard 
deviation (S.S). The differences in the results between the groups were evaluated by Kruskal-
Wallis variance analysis. Mann-Whitney U test was used for comparisons between groups with 
significant differences. The difference was considered statistically significant when P <0.05. 

Ethics statement 

The study protocol was approved by the Canakkale Onsekiz Mart University Ethics Committee 
for Animal Research (Protocol number: 2021/02-03).  

 

RESULTS 

In the immunohistochemical staining of the kidney tissues, significant difference was observed 
between the control group and the other experimental groups in the immunoreactivity in the 
tissues of the group fed with clams every day. Light immunoreactivity was observed in 
glomerular and tubular epithelial cells in the control group. II and III. In the groups, the 
immunoreactivity was found to be moderate in the tubules of the cortex, but also in the 
collecting tubule cells along the medullar beam. NF-κB immunoreactivity was found to be 
severe, especially in the cortex of the kidney tissues of the fourth group (given clams every 
day) (Figure 1). Significant statistical difference was observed between the control group and 
the experimental group (p <0.05). When the experimental groups were compared with each 
other, the most significance was found between the second and fourth groups (Figure 2). 
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1)   2)  

3)   4)    

Figure1. Control (1) and experimental groups (2, 3, 4) of renal tissue immunohistochemical 
staining of NF-κB, magnification X100. 

 

 

Figure2. NF-κB Immunreactivty of control and all experiment groups. *p<0.0001 compared 
to the control group, **p<0.001 compared to the control group, ***p<0.05 compared to the 
control group. All experiment groups statistically significant difference were determined. 

DISCUSSION 

Nowadays, most of the aquatic products are still obtained by fishing. Seafood obtained through 
hunting is one of the oldest food sources in the diets of people without changing the way of 
obtaining and consumption. Increasing environmental pollution in the world; in addition to 
primarily suppressing the balance of life, it also creates negative effects on organisms with 
elements entering the food chain. We have reported histopathological changes in rat kidney 
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tissue in experimental modeling due to the fact that shellfish, which are among the important 
food sources and rank high in terms of both economic and nutritional value, were obtained 
from contaminated environments. 

In some studies, it has been stated that heavy metal deposits in the sea disrupt the ecological 
system, and this unit in seafood, which is a part of the food chain, cannot be ignored in terms 
of human health, and may be more dangerous in children compared to adults (12). In a study 
conducted on the sea water of the Umurbey coast of the Dardanelles Strait and some mollusks 
growing in this region (13), as a result of the examination of the internal organs of clams, 
oysters, akivades and sea snails; Zn in akivades, Zn and Mn in scallop, Zn in oyster, and Al, 
Zn, Fe, Cu and Mn in sea snails were found to be above acceptable values. Studies have 
determined the presence of many heavy metals in single and double shellfish grown in the 
Dardanelles (14). In our country, the annual pollution rate is higher than the regions due to 
transit ship passages in Çanakkale and Istanbul Strait. In heavy metal detection studies 
conducted in the Mediterranean, it was determined that trace elements such as cadmium, iron 
and copper were deposited in bivalves (15). In the study conducted by Üstünada et al., C. fragile 
subsp. The values of the metals determined to accumulate in the fragile taxon are from the 
highest to Cu, Zn, Pb and Cd, respectively. Again, in this study, the savings were evaluated 
according to the stations and the highest values were determined as Eceabatta, Cu in summer, 
Zn in Yenikordon in winter, Eceabatta Pb in spring and Cd in Gelibolu in spring (16). It is 
estimated that the damage caused by the scallops, which were collected from the same region 
(from Çanakkale Strait) and fed to rats as food, on the kidney tissue of the rat was due to the 
accumulation of heavy metals and toxic substances reported in these studies. Although it has 
been carried out at different time intervals, the ship crossings in the Bosphorus are increasingly 
continuing and the sea pollution is increasing day by day. Especially, the integrity of the kidney 
tissue of rats fed with scallops every day is severely damaged. 

 

CONCLUSION 

The results of the study actually verified the results of the parameters encountered in many 
regions, depending on the amount of consumption and environmental pollution. It was 
observed that heavy metal accumulation caused kidney inflammation and degeneration in rats 
fed with diet prepared with clams collected from dirty locations of the Çanakkale Strait. It is 
of great importance for our health that we are a conscious consumer against these disease 
factors that depend on the frequency of consumption with aquatic products.  
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Abstract 

Plastic has turned into a product with a production of 348 million tons in recent years with its 
cheapness, durability and lightness in its field of use. With the start of mass production of 
plastic in the 1950s, it constitutes a total production volume of 8.3 billion tons. Studies focusing 
especially on the problems in marine environments have also discovered another property of 
plastic, namely its shape that becomes smaller than 5 millimeters by breaking down and turned 
the direction of the research into this subject. These plastics, commonly called microplastics 
(MPs), are thought to constitute 92% of all plastic litter in the sea. MPs are not just formed 
from breaking down larger plastics. It can also be produced directly to add abrasives to some 
personal care products (toothpaste, facial cleansing gel, etc.) and some cleaning agents (surface 
abrasives, detergents, etc.). Such microplastics exceed wastewater treatment facilities and 
reach marine and freshwater ecosystems. This situation poses a great threat to aquatic 
ecosystems that contain thousands of organisms. The fact that a material that has entered our 
lives as a facilitator has become threatening to all life over time has caused the plastic issue to 
be investigated with increasing interest. 

Keywords: Ecosystem, sea, microplastics, pollution. 

 

Özet   

Plastik, kullanım alanındaki ucuzluğu, dayanıklılığı ve hafifliği ile son yıllarda 348 milyon ton 
üretime sahip bir ürün haline dönüştürmüştür. Plastiğin kitlesel üretiminin 1950’lerde 
başlamasıyla toplamda 8.3 milyar tonluk bir üretim hacmini oluşturmaktadır. Özellikle denizel 
ortamlardaki problemlere odaklanan çalışmalar, plastiğin bir başka özelliğini yani parçalanarak 
5 milimetreden daha küçük hale gelen biçimini de keşfetmiş ve araştırmaların yönünün bu 
konuya çevirmiştir. Yaygın olarak mikroplastik (MPs) olarak isimlendirilen bu plastiklerin 
denizlerdeki tüm plastik çöplerin yüzde 92’lik bir kısmını oluşturduğu düşünülmektedir. MPs 
sadece daha büyük plastiklerin parçalanmasından oluşmamaktadır. Aynı zamanda bazı kişisel 
bakım ürünleri (diş macunu, yüz temizleme jeli, vb.) ve bazı temizlik maddelerinin (yüzey 
aşındırıcılar, deterjanlar, vb.) içerisine aşındırıcı olarak katılmak amacıyla, direkt olarak da 
üretilebilmektedir. Bu şekildeki mikroplastikler atık su arıtma tesislerini aşarak deniz ve tatlı 
su ekosistemlerine kadar ulaşmaktadır. Bu durum binlerce canlı türünü barındıran sucul 
ekosistemler için oldukça büyük bir tehdit sebebi oluşturmaktadır.  Hayatımıza kolaylaştırıcı 
olarak giren bir malzemenin zaman içerisinde tüm canlılığı tehdit eder hale gelmesi, plastik 
konusunun artan bir ilgiyle araştırılmasına sebep olmuştur. 

Anahtar Kelimeler : Ekosistem, deniz, mikroplastik, kirlilik. 

 

 

 

 

383



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

INTRODUCTION 

The presence of microplastics in products intended for human consumption poses serious risks 
for both living things and humans. The most important of these is the physical effects (irritation, 
inflammation, plugging, etc.) that microplastics may cause on internal organs as particles. 
There are also risks arising from the chemicals that are added to the structure of plastics such 
as PE, PP and PET during the production phase and the fact that these plastics take other 
pollutants while they are in the sea. These chemicals can have serious health-damaging effects 
(cancer, hormone disorder, etc.) both on marine life and on humans. More detailed studies are 
needed to better understand these effects. All organisms in the aquatic environment are 
connected to each other by the food web and form the marine ecosystem. Microplastics found 
in the marine environment are inadvertently consumed as feed by many sea creatures due to 
their immobility and color, and thus they are mixed into the food chain [1-3]. When 
microplastics are consumed by organisms, it causes blockages in the digestive organs and 
reduces food intake [1, 4]. Since microplastics are highly absorbent, they attract pollutants such 
as heavy metals, endocrine disrupting chemicals and resistant organic pollutants [5-6]. These 
harmful substances in living things; It causes harmful effects such as birth defects, cognitive 
development disorders, reproductive problems and cancer. 

The plastic, which has been produced rapidly since 1950, reached around 348 million tons as 
of 2017 [7]. A significant portion of these plastics enter the marine ecosystem in various ways. 
It is known that an estimated 4.8-12.7 million tons of plastic reaches marine ecosystems per 
year [8]. As of September 2019, in 611 studies conducted in 4358 locations worldwide, it was 
reported that 76.9 percent of marine litter consists of plastics [9]. According to the widely 
accepted definition, plastic particles smaller than 5 millimeters are called microplastics (MPs) 
[10] 92 percent of the plastic waste in the seas is in the form of MPs [11]. This amount of MPs 
in the marine environment threatens all marine life. 

 Marine life affects microplastics as well as all kinds of plastic garbage. It is estimated that 
2249 sea creatures are currently under the threat of this pollution. Fish (21.93%), seabirds 
(18.43%), crustaceans and arthropods (11.68%), mollusks (7.79%) and marine mammals 
(6.28%), respectively. The way these creatures were affected, on the other hand, according to 
the number of reported cases; sticking to the garbage and using it as a habitat, swallowing 
(32.6%) and being caught by garbage (23.87%) [12]. 

PLASTIC IN THE SEA 

It has been reported by many researchers that MPs in the seas also affect various aquatic 
creatures (marine and freshwater fish, mussels, seagulls, scallops) [13]. Most of these effects 
occurred in the form of ingestion or incorporation due to the size of MPs. The effects that occur 
in the exposure of marine creatures to MPs can be grouped under two groups. The first of these 
is physical, the other is chemical effect [14]. While the physical effect varies in relation to the 
size of the ingested MPs, the chemical effect may occur as a result of the release or separation 
of the additives in the particle rather than the size. One of the main physical effects of MPs is 
the clogging of the living digestive system caused by relatively larger particles. In addition, to 
130 µm (microscopic measurement unit of one thousandth of a millimeter), it is possible that 
the particles up to the size of the intestine layer can be absorbed and accumulate in different 
organs [15]. The chemical effect of MPs is more common than the physical effect. Plastics are 
materials formed by the formation of polymer chains by arranging mono or oligomeric building 
blocks with different techniques and chemical reactions. Different fillers, flame retardants, 
antioxidants, plasticizers and colorants are also used in the production of many plastics with 
different properties seen in the market today. 
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It uses a wide variety of additives, including [16]. Although commonly used plastics such as 
polyethylene (PE) and polypropylene (PP) are generally biologically unrelated (inert) in 
particulate form, some chemicals added during production can leak during consumer use and 
contaminate consumers' bodies [15]. The potential of particles smaller than 130 microns in size 
from the intestinal wall to pass into the circulatory system and accumulate in different organs 
reveals a different dimension of the risk created by MPs [17]. In order to understand the dangers 
faced by creatures that have to swallow plastic somehow, as well as the risks that people who 
consume them, the need has arisen to investigate and reveal what type of plastic is taken into 
the body, especially in seafood consumed a lot. In addition, it is necessary to demonstrate the 
effect of disposable plastic packaging, which constitutes the majority of marine plastic 
pollutants and has a very short-term lifetime, on living things in the marine ecosystem. 

Güven et al. conducted a study in 2015 and 2016 to determine the amount of microplastics in 
the digestive system of fish living in 10 different regions of the Eastern Mediterranean. In 2015, 
it was determined that 58% of 1337 fish individuals belonging to 28 different fish species had 
a total of 1822 microplastics in the digestive system. Among these fish species, most 
microplastic mullet and horse mackerel species have been found. In 2016, 167 fish individuals 
belonging to the most common mullet (Mulus barbarus) and horse mackerel (Trachurus 
miterraneus) species were analyzed [18-19]. 

In another study carried out by the summer period, Turkey's third sampling from all seafood 
samples taken in 2016; Microplastics in the water surface, water column, sediment and stomach 
and intestines of fish were analyzed. fish species analyzed, which are common in all of Turkey's 
sea (mullet, Mullus barbatus and horse mackerel Trachurus mediterraneus) and some other 
species (Merluccius merluccius, Phycis blennoides, Tripsopterus minutus, Pagellus erythrinus, 
Pagellus sp., and Merlangius merlangus) are included. In the study; Preliminary results from 
a total of 18 water surfaces, 18 water columns, 21 sediment samples and 846 fish individuals 
are presented. Among all evaluated environments, the highest microplastic diversity was 
detected in water surface samples. Of all the plastic particles detected in total, the most common 
type of plastic is transparent nylon particles. A total of 1051 microplastic particles were 
detected in the digestive tracts of 514 out of 846 fishes, namely in the stomach or intestines. In 
other words, plastic was found in the digestive tracts of 57% of fish individuals. It is seen that 
most of the microplastic particles detected in the digestive tracts for 8 species and 24 sampling 
stations analyzed in total are found in the intestines of individuals. It is thought that the results 
obtained will serve as an important basic data for future monitoring studies [20]. Studies on 
evaluating the presence of microplastics in our country's seas, drinking water resources and 
foodstuffs have been increasing in recent years, and there is no sufficient study on how these 
microplastics and hazardous substances originating from microplastics affect aquatic 
organisms and human health. When the national and international studies conducted so far are 
examined, it has been evaluated that microplastics do not have a direct negative effect on 
human health, but may adversely affect human health due to hazardous substances such as 
BPA, Phthalates, PCBs and DDT in the structure of microplastics or hold on their surface.  

 

CONCLUSION 

Global plastic production has been continuously increasing since the 1950s and it is expected 
to increase further in the coming years. In addition to the gradual decrease in water resources, 
the pollution caused by millions of plastic waste reaching these resources every day threatens 
the aquatic environment and human health seriously. Considering national and international 
studies, the properties, sources, effects on human health, analysis and treatment methods of 
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microplastics observed in the aquatic ecosystem and food should be evaluated. One way to 
mitigate the adverse effects on water resources in Turkey microplastic what maps should be 
prepared. In this context, the classifications of microplastics in national and international 
studies, the sources and usage areas of microplastics should be examined, and the harmful 
effects of microplastics in the aquatic ecosystem and on living creatures should be revealed. 
The methods used in the analysis of microplastics in the environmental environment, transport, 
environmental effects and water resources should be investigated. By increasing scientific 
studies on microplastics, both national and international management plans should be created 
and implemented, and treatment class limit values should be determined according to their 
treatability. 
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Özet 

Yapılan çalışmada, müzik derslerinde piyano ile eşlik yapmanın önemi ve gerekliliği, müzik 
öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada Kurtuldu (2016) tarafından 
geliştirilmiş olan “piyano ile eşliğin önemi ve gerekliliğine yönelik ölçek” kullanılmıştır. 
Ölçek hem sınıf ortamında, hem etkinlik hazırlıklarında, hem de kişisel olarak öğretmenlerin 
gelişimi düzeyinde maddeler içermektedir. Ölçek Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde 
görev yapan ve random usulle seçilmiş çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçek maddeleri 
öncesinde müzik öğretmenlerine görev yaptıkları okul türü ve mezun olduğu üniversite 
program türü sorulmuştur. Uygulama sonrasında elde edilen verilere çeşitli istatistik işlemler 
uygulanmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen veriler ilk olarak normal dağılım 
varsayımı açısından incelenmiş ve veriler normal dağılım varsayımını karşılamadığı için 
parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. Değişkenler için Mann Whitney U testi 
kullanılmış, ölçüm değerlendirmelerinde anlamlı fark kabul sınırı p<,05 olarak kabulü 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümü, müzik 
öğretimi sürecinde piyano ile eşliğin son derece önemli ve gerekli olduğu sonucunda 
birleşmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Piyano eşlik, önem, gereklilik, müzik öğretmeni. 

 

Abstract 

In the study, the importance and necessity of accompaniment with piano in music lessons was 
examined in line with the opinions of music teachers. In the study, the "scale for the 
importance and necessity of accompaniment with piano" developed by Kurtuldu (2016) was 
used. The scale includes items both in the classroom environment, in activity preparations, 
and at the level of teachers' development personally. The scale was applied to a randomly 
selected study group working in secondary and high schools throughout Turkey. Before the 
scale items, the music teachers were asked about the type of school they work in and the type 
of university program they graduated from. Various statistical processes were applied to the 
data obtained after the application and the results were obtained. The obtained data were first 
examined in terms of the normal distribution assumption, and nonparametric tests were 
preferred because the data did not meet the normal distribution assumption. Mann Whitney U 
test was used for variables, and significant difference acceptance limit in measurement 
evaluations was accepted as p <.05. According to the results obtained, most of the music 
teachers came together as a result that accompaniment with the piano is extremely important 
and necessary in the music teaching process 

Keywords: Piano accompaniment, importance, necessity, music teacher. 
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GİRİŞ 

Müzik öğretimi sürecinde aktif bir öğretim yapmak ve bu öğretimi çeşitli araçlar ile 
pekiştirmek önemlidir. Bu süreçte ders yapılan tüm ortamlarda (özel bir müzik dersliği ya da 
klasik sınıf ortamı) en etkili araçlar çalgılardır. Çalgılar içerisinde diğer tüm çalgılardan 
ayrılan piyano, müzik öğretimi sürecinin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Piyanonun müzik 
derslerinde kimi zaman konu anlatımında solo bir çalgı olması, kimi zaman ise etkinlik 
hazırlarken bir eşlik çalgısı konumunda olması oldukça önemlidir. Piyano eğitimi müzik 
öğretmenliği programlarının da vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Müzik eğitimi verilen ve müzik öğretmeni yetiştirilen tüm kurumlarda piyano eğitimi, 
eğitimin önemli alanlarındandır. Bilhassa müzik öğretmeni yetiştirmekle yükümlü 
programlarda piyano dersi lisans programında sürdürülmektedir. Bu durum da öğretmenler 
için piyanonun bir eşlik çalgısı biçiminde kullanımı için önemli kolaylıklar sağlamaktadır 
(Bilgin, Şaktanlı, 2007). 

Müzik öğretmenleri piyano eşlik yaparken öğrencilerle beraber müzik yapacakları için, onları 
tempo ve ton içinde tutmayı ve şarkı söyleme esnasında piyanoyu dinlemeleri sayesinde 
onlara çokseslilik duygusunu kazandırmayı da başarmış olurlar. Müzik öğretmeninin eğitim 
sürecinde kullandığı okul şarkıları, öğrencilerde beklenen ses ve müzikal gelişim sürecinde 
en önemli araçlardan biridir. Dolayısıyla şarkı öğretimi esnasında öğrencilerin seslerini 
destekleyecek bir piyano eşliği önemli ihtiyaçtır (Piji, 2007). 

Müzik öğretimi sürecinde şarkı öğretirken piyano eşliğini kullanmak, temiz bir tempo, nüans, 
ritim ve şarkıda verilmek istenilen duyguyu, düşünceyi pekiştirecektir. Bu durum bireyde 
oluşan davranış değişimlerine katkı sağlayarak çevresine de olumlu olarak yansıyacaktır 
(Dağdeviren, 2006). Eşlik kavramı müzik eğitiminde önemli bir yere sahiptir ve bilhassa okul 
müziğindeki kullanımı açısında müzikal bir yapıtaşıdır. Müzik eğitimi sürecinde öğretilen 
şarkılar, çocukların gelişimine odaklı çok sesli veya tek sesli şarkılardır. Bu süreçte piyano ile 
eşlikli seslendirme yapmak, öğrencilerde eğitimden beklenen verimi arttırmak adına 
önemlidir (Demirtaş, 2011). Piyano ile eşliğin müzik öğretmenliği sürecinde etkin kullanımı, 
lisans düzeyinde alınacak nitelikli eğitim ile alakalıdır. Bu eğitim sürecinde temel olarak 
piyano çalma becerilerini kazanmış öğrencilerin, piyano ile eşlik yapabilmeye dönük 
becerileri kazanması sağlanmaktadır.  

Piyano eğitiminin önemli bir parçası konumundaki eşlik derslerinde, okul müzik 
repertuarlarının eşlik partilerini çalabilmek, doğaçlama eşlik yapabilmek ve okul şarkılarına 
eşlik yazabilmek üzerine odaklanılmaktadır. Bu süreçte ayrıca kendi yazdığı eşlik partisini 
seslendirmek ve piyanoyu iyi derecede çalabilmek becerilerine ilaveten, armoni, kontrpuan 
ve müzik teorisi gibi derslere yönelik davranışların harmanlanması da sağlanmaktadır. Bu 
nedenle her müzik öğretmeni adayının eşlik eğitimi almak suretiyle tüm bu içeriklere ve 
hedef davranışlara ulaşmasına dair bir eğitim sunulması önem kazanmaktadır (Sönmezöz, 
2006). 

Müzik eğitimi sürecinin en önemli yapı taşlarından biri öğretmenlerdir. Öğretmenlerin lisans 
düzeyinde aldıkları piyano eğitimi ve eşlik eğitimi derslerinin kazanımları, meslek hayatına 
doğrudan yansımaktadır. Öğretmenlerin bu konuda kendini geliştirmesi ve okuldaki 
olanaklara da bağlı olarak başarılı işler yapması olasıdır. Dolayısıyla piyanonun müzik 
derslerinde eşlik çalgısı olarak kullanılmasının ne düzeyde önem arz ettiği, müzik 
öğretmenleri düzeyinde sorgulanması gereken bir husustur. Dolayısıyla bu çalışmada müzik 
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öğretmenlerinin müzik derslerinde piyano ile eşlik kullanımına yönelik görüşleri, önem ve 
gereklilik başlıkları altında incelenmiş ve çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada tarama modeline bağlı bir uygulama yapılmış, model kapsamında ise anket tekniği 
ile veriler toplanmıştır. Tarama modeli olarak ifade edilen model, geçmişte olmuş veya halen 
varlığını sürdüren bir durumu, olduğu gibi kendi koşulları içerisinde tanımlamaya çalışan 
modeldir (Karasar, 2019, s.109). Thomas (1998) ise anket tekniği için bireylerin yaşam 
koşulları, davranışları, tutumları, inançları gibi hususları tanımlamaya yarayan ve buna uygun 
bir dizi sorudan oluşan araştırma materyali demektedir (Akt: Büyüköztürk, vd. 2018, s.129). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan müzik 
öğretmenleri oluşturmaktadır. Özel ya da devlet fark etmeksizin ortaokul ve liselerde görev 
yapan toplam 556 müzik öğretmeninden ilgili anket yardımıyla veriler toplanmıştır. 

 
Tablo 1. Çalışma Grubu Demografik Veriler 

Cinsiyet f % 
Kadın  
Erkek 

388 
168 

69,8 
30,2 

Kıdem  f % 
1-5 yıl 
6-10 yıl 
11 -15 yıl 
16-20 yıl 
21 yıl ve üzeri 

50 
86 
96 
104 
220 

9 
15,5 
17,3 
18,7 
39,6 

 
Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında müzik öğretmenlerine uygulamak üzere Kurtuldu 
(2016) tarafından geliştirilmiş olan “Piyano ile Eşliğe İlişkin Görüş Anketi” kullanılmıştır. 
Anket 32 maddeden oluşmaktadır ve piyano ile eşliğin derslerde, etkinliklerde ve müzik 
öğretmeni yetiştirme sürecindeki önemi ve gerekliliği irdelenmektedir. Anket maddeleri 
öncesinde çalışılan okul türü ve mezun olunan program gibi değişkenler sorulmuştur. 32 
maddeden oluşan anket için 5 seçenekli likert tipinde ve “tamamen katılıyorum”, 
“katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “çok az katılıyorum”, “hiç katılmıyorum” biçiminde 
cevap seçenekleri tercih edilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Verilerin çözümlenmesi sürecinde ilk olarak toplanan veriler için güvenirlik ölçümü yapılmış 
ve bu ölçümde Alpha katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Yüksek düzeyli güvenirlik sonucu 
neticesinde istatistik işlemlere devam edilmiş ve verilerin norma dağılım varsayımını 
karşılayıp karşılamadığı sorgulanmıştır. Bu kapsamda veriler için basıklık çarpıklık 
katsayıları hesaplaması ile Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. Uygulanan testlerde 
basıklık ve çarpıklık katsayılarının kendi standart hatasına bölünmesi neticesinde elde edilen 
Z değerlerinin normal dağılım varsayımını işaret etmemesi ve Kolmogorov-Smirnov testinin 
normal dağılım varsayımından p<,05 düzeyine göre manidar biçimde farkı çıkması ile 
birlikte verilerin normal dağılmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle değişkenlere yönelik 

390



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

karşılaştırmalı ölçümlerde iki cevap seçenekli bu değişkenler için Mann Whitney U testinin 
yürütülmesi daha uygun bulunmuştur. Normallik dağılımı için veriler aşağıdadır.  

 
 

Tablo 2. Normallik Dağılımına Yönelik Veriler 
 Basıklık Çarpıklık Kolmogorov-Smirnov 

Ölçüm SS Ölçüm SS Z p 
Toplam -,848 ,104 ,595 ,207 1,99 ,001 

 
BULGULAR 

Bu bölümde bulgular ilk olarak anketten alınan genel puan ve alt başlıklara göre gerçekleşen 
puanlar düzeyinde sunuluştur. Devamında çalışmada kullanılan iki değişken için 
karşılaştırmalı ölçümler sunulmaktadır. Anketi geliştiren araştırmacı anketin alt başlıklarını 
ve kısaltmalarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır. 

1- Öğretmenlik mesleğine yönelik önem ve gereklilik (Öğretmenlik mesleği ÖM) 
2- Okul etkinlikleri ve derslerde kullanımına yönelik önem ve gereklilik (Okul 

etkinlikleri OE) 
3- Piyano eşlik eğitimi ve becerisine yönelik önem ve gereklilik (Eşlik eğitimi EE) 

 
Tablo 3. Ankete Verilen Cevapların Dağılımı 

Başlıklar Puan Aralıkları Min. Max. Ort. 
Tüm Anket 32-160 92 160 139,81 

ÖM 7-35 16 35 31,28 
OE 14-70 37 70 62,48 
EE 11-55 31 55 46,08 

 

Tabloda tüm anketten ve alt başlıklarda alınabilecek en az ve en çok puan aralıkları ilk olarak 
sunulmuştur. Buna göre değerlendirilirse öğretmenlerin verdikleri cevaplara göre oluşan 
ortalama değerlerinin bu referans değerlerinin üst sınırına yakın olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
göre öğretmenlerin hem anketin genelinde, hem de alt başlıklar düzeyinde piyano ile eşliğin 
önemi ve gerekliliğine yönelik oldukça pozitif bir eğilim gösterdiği söylenilebilir. 

 
Tablo 4. Görev Yapılan Okul Türü Değişkenine Yönelik Karşılaştırma 

Okul Sıra Ort. Sıra Top. SS U Z p 
Ortaokul 290,88 95408 0,49 33332 -2,180 ,029 

Lise 260,69 59438 
 
Görev yapılan okul türü değişkenine yönelik U testi sonuçları, p<,05 düzeyine göre manidar 
bir fark olduğuna işaret etmektedir. Sıra ortalaması ve sıra toplamları incelendiğinde, oluşan 
anlamlı farkın ortaokulda görev yapan öğretmenler yönünde olduğu anlaşılmaktadır. Ankete 
verilen cevaplarda ortaokulda çalışan öğretmenlere yönelik farklılık olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 5. Mezun Olunan Okul Türü Değişkenine Yönelik Karşılaştırma 

Mezuniyet Sıra Ort. Sıra Top. SS U Z p 
Eğit. Fak. 286,16 134,495 0,36 16610 -2,62 ,009 

Diğer 236,64 20,351 
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Öğretmenlerin mezun olduğu okul türüne göre yapılan U testi sonuçları, ölçümlerde p<,05 
düzeyine göre anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Ortalama ve toplam değerlerine göre 
oluşan farkın eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programı mezunları yönündedir. Ankete 
verilen cevaplarda müzik öğretmenliği mezunları, diğer (konservatuar, gsf) fakülte 
mezunlarına göre istatistiksel olarak fark oluşturmuştur. 

 

SONUÇ 

Yürütülen çalışmadan elde edilen sonuç, müzik öğretmenlerinin piyano ile eşlik kavramına 
oldukça pozitif bir bakış açısı ile ankete cevap verdikleri yönünde yorumlanabilir. Buna göre 
müzik öğretmenleri, müzik derslerinde piyano çalgısını bir eşlik aracı olarak kullanmanın 
oldukça önemli ve gerekli bir materyal olduğu konusunda birleşmiştir. Müzik öğretmenleri, 
gerek eğitim sürecinde, gerek meslek yaşamlarında, gerekse bu kapsamda hazırlayacakları 
etkinliklerde piyano ile eşliğin yerinin önemli olduğu konusunda ortak bir duruş sergilemiştir. 
Piyano çalgısı yapısı itibariyle diğer tüm çalgılardan farklılaşırken işlevi açısından da daha 
farklı seçenekleri bir arada tutmaktadır. Bunlardan biri olan piyano ile eşliğin önemi ve 
gerekliliğinin müzik dersleri özelinde müzik öğretmenleri tarafından algılanmış olması 
önemlidir. 

Yapılan karşılaştırmalı ölçümlerde okul türü ve mezun olunan program değişkenlerinde 
anlamlı fark bulunmuştur. Bu değişkenler arası karşılaştırmada ise ortaokulda görev yapan 
öğretmenlerin ve eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin önem ve gereklilik konusunda 
ağırlıklı bir eğilim gösterdiği gözlenmiştir. Ortaokul düzeyinde daha çok şarkı öğretimi veya 
belirli gün ve haftalara yönelik faaliyet ihtiyacı oluşması, okul türüne göre daha farklı bir 
eğilimin oluşmasında etken olabilir. Bu noktada ortaokulda görev yapan öğretmenlerin önem 
ve gereklilik konusundaki farkındalıkları daha yüksektir denilebilir. Benzer durum eğitim 
fakültesi mezunu öğretmenlerde de görülmektedir. Eğitim fakültesi mezunları doğrudan 4 yıl 
boyunca öğretmenlik eğitimi almış olmaları ve bu süreçte doğrudan piyano eşlik dersi almış 
olmaları bu farkı yaratmış olabilir.  

Ortaya çıkan sonuç, okul türü ve mezun olunan programa göre farklılık oluşsa da esasen 
müzik öğretmenlerinin piyano ile eşlik kavramına olumlu bakışlarını ortaya koymaktadır. 
Piyano ile eşlik, müzik öğretimi sürecinde gerek dersleri zenginleştiren, gerekse derse renk 
katan bir unsur olarak önemi ve gerekliliği ile kendini göstermektedir. Bu önem ve 
gerekliliğin aktif görev yapan müzik öğretmenleri tarafından biliniyor, algılanıyor ve 
farkındalık olarak ortaya koyuluyor olması ise daha önemlidir. 
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Özet 

Bu kapsamda yapılan çalışmada piyano eğitimi sürecinde yerli literatürde geliştirilmiş ve 
kullanıma sunulmuş tutum ölçekleri araştırılmıştır. Piyano dersine yönelik, piyano eğitimine 
yönelik, piyanoda tutum gibi isimlerle literatüre kazandırılmış ölçekler incelemeye alınmıştır. 
Ölçeklerden Bakıoğlu (2012), ile Soycan ve Hamzaoğlu-Birer (2018) tarafından geliştirilmiş 
olan ölçekleri üç alt başlık ile değerlendirildiği görülmüştür. Diğer yandan Tufan ve Güdek 
(2008) geliştirdikleri ölçeği iki alt başlıkta değerlendirmişlerdir. Ölçeklerdeki madde sayısı 
açısından bakıldığında ise Bakıoğlu (2012) çalışmasında 39 maddenin yer aldığı, Tufan ve 
Güdek (2008) çalışmasında ise 30 maddenin yer aldığı gözlenmiştir. Bu iki ölçek faktör 
yapıları ve madde sayıları açısından benzerlik göstermişlerdir. Soycan ve Hamzaoğlu-Birer 
(2018) çalışması ise 17 madde ile en az madde sayısına sahip ölçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İncelenen tutum ölçekleri için uygulanan istatistiksel yöntemlerin ne olduğu, 
madde yapıları ve piyano eğitimi sürecinde tutum kavramını hangi alt başlıklar ve hangi 
maddeler ile irdelemeye çalıştıkları da incelenmiştir. Ölçeklerde cevaplaması için piyano 
dersi alan öğrencilere sorulan soruların yapıları, genel olarak hangi önermeleri içerdikleri gibi 
hususlar da incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda temel olarak bazı istatistik işlemlerin 
her çalışmada benzer olduğu, iki çalışmada ilaveten bazı istatistik yordamalarında önemli 
görüldüğü anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Piyano eğitimi, tutum, ölçek, inceleme. 

Abstract 

In this study, attitude scales developed and put into use in the local literature during the piano 
education process were investigated. Scales for the piano lesson, for piano education, and 
attitude in the piano, which were introduced into the literature, were examined. Within the 
scope of the analysis, three different scales developed by Bakıoğlu (2012), Tufan and Güdek 
(2008) and Soycan and Birer (2018) were found. The scales developed by Bakıoğlu (2012), 
and Soycan and Birer (2018) were evaluated under three subtitles. On the other hand, Tufan 
and Güdek (2008) evaluated the scale they developed under two subtitles. In terms of the 
number of items in the scales, it was observed that there were 39 items in Bakıoğlu (2012) 
study and 30 items in Tufan and Güdek (2008) study. These two scales showed similarity in 
terms of factor structures and item numbers. Soycan and Birer (2018) study appears as the 
scale with the least number of items with 17 items. The statistical methods applied for the 
analyzed attitude scales, item structures and with which sub-headings and items they tried to 
examine the concept of attitude in the piano education process were also examined. The 
structures of the questions asked to students who took piano lessons to answer in scales, and 
which propositions they generally contain were also examined. As a result of the 
examination, it was understood that some statistical operations were basically similar in each 
study, and they were found important in some statistical predictions in addition to the two 
studies. 
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GİRİŞ 

Tutum Üstün’e göre (2011) insanların performansını etkileyen eğilimler ve özel tercihler 
olarak tanımlanırken, Senemoğlu (2005, s.233) kişilerin seçimlerini etkileyen, herhangi bir 
nesneye, bireye, gruba veya olaya ilişkin kazanılmış içsel durumlar olarak tanımlamaktadır. 
Tavşancıl (2015) ise tutumu her hangi bir objeye ya da olaya karşı bireylerin olumlu veya 
olumsuz tepki verme durumu olarak tanımlamıştır.  

 Öğrencilerin derse gösterdiği tutum, bulunduğu sınıf ortamını dersi hazırlayan ve sunan 
öğretmeni, planlanan kazanımları, akademik başarı doğrudan etkilemektedir. Eğitimin tüm 
alanları ve düzeyleri için geçerliliğini koruyan durum, tutumu da akademik başarıyı doğrudan 
etkileyen faktörlerden biri yapmaktadır. Söz konusu tutumlara dayalı gelişen davranışlar, 
eğitim sürecinde toplu ders statüsündeki derslerden ziyade bireysel derslerde kendini daha net 
ortaya koymaktadır (Yalçınkaya, vd. 2014). Dolayısıyla bu noktada müzik eğitimi 
sürecindeki bireysel dersler ön plana çıkmaktadır. Bireysel derslerde öğrencilerin davranışları 
daha net ve doğrudan gözlenebildiği için tutumun etkileri de daha net anlaşılabilmektedir. 

Bir çalgıya yönelik tutumu belirlemek o çalgı ile ilgili hedeflenen davranışlara ulaşmakta 
çeşitli kolaylıklar sağlayabilir. Bireyin bir çalgıya karşı tutumu belirlemek, o çalgı ile ilgili 
yapılacak eğitimi daha iyi organize etmeye yardımcı olabilir (Demirtaş, 2021). Bireysel 
derslerde önemli olan hususlardan biri de tutumdur. Fakat bu süreçte diğer bir önemli husus 
ise o tutumu ölçmek ve ona göre değerlendirme yaparak gereken uygulamaları 
gerçekleştirmektir. Bireysel ders konumunda yürütülen ve tutumun en etkin belirleyici unsur 
olduğu derslerden biri de piyano dersleridir. 

Öğrencilerin derse dair tutumlarının ve bu tutumları etkileyerek ortaya çıkaran faktörlerin 
bilinmesi, eğitim kalitesinin arttırılmasında son derece önemlidir. Tutumun hemen her 
kavram için olumlu veya olumsuz olarak gelişmesi mümkündür. Fakat tutum, kontrol altına 
alınabilecek veya çözülebilecek bir kavram olarak bilinmelidir. Dolayısıyla piyano eğitimi 
sürecinde gelişen tutumların, piyanoda hedeflenen başarı düzeyine ulaşmada engel nedenler 
arasında olduğu söylenilebilir (Gün ve Köse, 2013). 

Piyano dersleri, müzik öğretmeni yetiştiren programlarda temel ve teknik davranışların 
kazandırılması bakımından önemlidir ve bu süreç öğretmen adaylarına meslek yaşamları 
süresince önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sebeple öğretmen adaylarının aldıkları eğitim 
sürecinde piyano dersine olan ilgisi, sevgisi, piyano dersinden hoşlanması ve piyano eğitimini 
mesleki kazanım açıdan önemli bulması incelenmesi gereken hususlardır. Öğrencilerin 
piyano çalışmaktan veya çalmaktan mutlu olması, piyanonun diğer derslere yönelik 
katkısının farkında olması ve tüm bunların birleşimi olarak söylersek piyano dersine karşı 
tutumları önemlidir (Sönmezöz, 2014). 

Müzik eğitiminde başarının önemli bileşenlerinden birisi, bireylerin kendi öğrenme 
aktivitelerini kontrol edebilmesidir. Eğitim alan her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur 
ve öğrenmek istediği materyale veya derse yönelik tutumu da önemidir. Günümüz eğitim 
yaklaşımı öğrenci merkezli bir görüşe dayanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin kendi 
öğrenmelerini kontrol edebilmek için bilinçli hareket etmeleri önemlidir. Fakat bu denetimin 
hemen her aşamada etki bir yere sahip olduğu müzik eğitiminde ve piyano eğitiminde, 
bireylerin öğrenme denetimi konusunda yalnız kalmaması esastır. Öğrencilerin kendilerine ait 
bilişi yönetme becerilerini geliştirmesi, müzikal performansları konusunda bilinçlendirilmesi 
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ve bu yolla muhtemel olumlu tutumların gelişmesi ve başarılarının sağlanması için onlara 
yardımcı olunmalıdır (Kurtuldu, 2011). 

Piyano eğitimi, müzik öğretmenliği programlarında önemli bir yere sahiptir. Piyano 
çalgısının hem solo, hem de eşlik çalgısı olmak gibi özellikleri sayesinde geniş bir etki alanı 
vardır. Bu durum özellikle müzik öğretmenliği programlarında piyanonun hem temel çalgı 
olarak tercih edilmesi, hem de pek çok müzik dersinde yardımcı çalgı olarak kullanılmasını 
sağlamaktadır. Dolayısıyla müzik öğretmenliği programında bu denli etkin bir yere sahip 
piyanonun eğitimi sürecinde tutum kavramı öne çıkmaktadır. Piyano dersi alan öğrencilerin 
derse yönelik tutumları, başarıları üzerinde de önemli etkilere sahiptir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada piyano eğitiminde yerli literatürde yapılmış tutum ölçeği geliştirme 
çalışmalarının ölçek yapıları ve kullanılan ölçme yöntemleri açısından karşılaştırması 
yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada betimsel analizler kapsamında içerik inceleme yaklaşımından 
faydalanılarak veri toplanmıştır. Karakaya (2014, s.58) betimsel araştırmaları bir olayı olduğu 
gibi belirleyip araştıran, durumunu belirleyen, bunları ayrıntılı biçimde araştırarak birbiri ile 
ilişkisini ortaya koyan araştırmalar olarak adlandırmıştır. Demir (2017, s.310) ise içerik 
incelemeyi basılı veya görsel yayınların içeriklerinin belirli bir sistematik yapı ile 
araştırmanın amacı kapsamında incelemek olarak tanımlamıştır. Demir (2017, s.310) ayrıca 
içerik incelemeyi nitel ve nicel olarak iki ayrı başlığa da ayırmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Verilerin toplanması sürecinde ilk olarak tutum ve piyano eğitimine yönelik literatür taranmış 
ve üzerinde araştırma yapılacak olan ölçek geliştirme çalışmaları belirlenmiştir. Bu belirleme 
çerçevesinde yerli literatürde yazılmış olan Bakıoğlu (2012), Tufan ve Güdek (2008) ve 
Soycan ve Hamzaoğlu-Birer (2018) tarafından geliştirilmiş üç farklı ölçeğe rastlanmıştır. 
Tutum ölçeklerine yönelik çalışmalar tespit edildikten sonra çalışmaların tutum ölçeği 
yapıları incelenmeye alınmıştır. Veri toplama sürecinde yerli literatürde Türk öğrenciler için 
ve müzik öğretmenliği programına odaklı piyano tutum ölçekleri kapsam ve sınır olarak 
belirlenmiştir. İlgili çalışmaların dergilerinin veri tabanı üzerinden makaleler indirilmiş, bir 
çalışma ise tez çalışması olması sebebiyle Yüksek Öğretim Kurumu veri tabanından erişim 
sağlanmıştır. 

Elde edilen verilerin çözümünde ise içerik analizi yaklaşımı ile sınıflandırma 
gerçekleştirilmiştir. Büyüköztürk vd. (2018, s.259) içerik analizini belli bazı kurallara bağlı 
ve kodlamaya dayalı bir yaklaşımla metinlerin daha küçük içeriksel ve kategorik biçimde 
özetlendiği sistematik, tekrar edilebilir bir teknik olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan hareketle 
incelenen makaleler ve tez çalışmasında ölçeklerin madde sayıları, maddeler için ayrılan alt 
başlıklar ve hangi kavramlar veya ifadeler üzerinden tutumu ölçmeye çalıştıkları doğrudan 
madde yapılarını anlamak açısından incelenmiştir. Maddeler için kullanılan cevap 
seçenekleri, ölçeği geliştirmek için tercih edilen gözlem sayıları ve ölçeğin geçerlik ve 
güvenirliği açısından ele alınan istatistiksel yaklaşımlar da ayrıca incelenmiştir. Yapılan 
incelemelerin her biri ayrı bir başlık ve gruplama ile tablolaştırılarak sunulmuştur. 
Tablolaştırma işleminde ölçekler yayın yılına göre dizilmiştir. 
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BULGULAR 

Bu bölümde bulgular tablolar biçiminde verilirken ilk olarak ölçekteki maddeler açısından 
madde yapıları incelenmiştir. Devam eden süreçte ölçekler için gerçekleştirilen istatistiksel 
ölçümler ayrıca ele alınmıştır. 

 

 
Tablo 1. Madde ve Alt Başlık Sayıları 

Tutum Ölçekleri Madde Sayısı Alt Başlık Sayısı 
Tufan ve Güdek (2008) 30 2 
Bakıoğlu (2012) 39 3 
Soycan ve Hamzaoğlu-
Birer (2018) 

17 3 

 
Tablo 1 incelendiğinde madde sayısı olarak en çok maddenin Bakıoğlu (2012) çalışmasında, 
en az maddenin ise Soycan ve Hamzaoğlu-Birer (2018) çalışmasında yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Faktör analizi ile tercih edilen alt başlıklar açısından ise yakın sayılarda alt 
başlıklar kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

 
Tablo 2. Cevap Seçenekleri ve Örneklem Sayıları 

Tutum Ölçekleri Cevap Seçenekleri Kişi Sayısı 
Tufan ve Güdek (2008) Kuvvetle Katılırım, Katılırım, 

Kararsızım, Katılmam, Asla 
Katılmam 

316 

Bakıoğlu (2012) Kesinlikle Katılıyorum, 
Katılıyorum, Kararsızım, 
Katılmıyorum, Kesinlikle 
Katılmıyorum 

256 

Soycan ve Hamzaoğlu-Birer 
(2018) 

Kesinlikle Katılıyorum, 
Katılıyorum, Az Katılıyorum, 
Katılmıyorum, Hiç 
Katılmıyorum 

306 

 
Kullanılan cevap seçenekleri açısından incelendiğinde her üç çalışmada da likert tipinde 
olumludan olumsuza doğru seçeneklerin ve benzer ifadelerin seçildiği görülmektedir. Kişi 
sayısı açısından da aslında yeterli sayıda öğrenciye ulaşarak gözlem sayısında tutum ölçeği 
için yeter sayıyı tutturdukları görülmektedir. 

 
Tablo 3. Alt Başlık İsimleri ve Maddelerin Konu Kapsamı 

Tutum Ölçekleri Alt Başlık 
İsimleri 

Maddelerdeki Kavramlar 

Tufan ve Güdek (2008) Hoşnutluk, 
Değer 

Dersi istekle bekleme, ders saatleri, 
dersi hiç kaçırmak istememek, zevkle 
çalışmak, ödevlere isteklilik, heves, 
huzur, isteklilik, geç kalmak 
istememek, piyanoyu yermek, kötü 
his, zorluğu, yeteneği kısıtlaması, 
keyif almamak vb.  
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Bakıoğlu (2012) İlgi, Yargı, 

Karalılık 
Dersin önemi, ilgi çekme, isteklilik, 
derste aktif olmak, her piyano eseri 
çalmak istemek, yeteneğe uygunluk, 
mutluluk vermek, işlevsellik, seviye 
artışından memnuniyet, istekli 
çalışmak, boş zamanlarda çalmak, 
öğretmen faktörü, kararlı çalışmak, 
dersin gerekliliği, dersin içeriği, 
meslek hayatındaki gereklilik, sınavlar 
vb. 

Soycan ve Hamzaoğlu-
Birer (2018) 

İlgi, Kaygı, 
Özen 

Derse yönelik ilgi, dersi benimseme, 
derste ve sınavda duyulan kaygı, 
çalışmaya özen göstermek, ödevlere 
gösterilen hassasiyet vb. 

 
Tablo 3’e göre alt başlıkların ilgi başlığında iki çalışmada ortak noktada birleştiği görülmekle 
birlikte, alt başlık isimlerinin esasen birbirine yakın kavramlar olduğu da söylenilebilir. Her 
üç çalışmada maddeler düzeyinde irdelenen kavramlar, duygular ve görüşler açısından 
bakıldığında ise yine benzer noktalara ulaşıldığı, irdelenen konular açısından kısmen 
Bakıoğlu (2012) tarafından yapılan çalışmada daha çok konu başlığı olduğu gözlenmiştir. 

 
Tablo 4. İstatistik İşlemler ve Sonuçlar 

Tutum Ölçekleri İstatistik İşlemler İşlem Gücü 
Tufan ve Güdek (2008) Kompozisyon ile 

madde havuzu 
oluşturma, Uzman 
görüşü, Açıklayıcı 
faktör analizi (temel 
bileşenler, KMO, 
varimax), madde 
toplam korelasyon, 
%27’lik alt üst sınırlar, 
Alpha ve iki yarı test 
güvenirlik. 

İlk madde havuzu 52’den 
39’a düşürülmüş. KMO 
değeri 0,97. Toplam varyans 
açıklama %59,44. Alpha 
katsayısı 0,97, iki yarı test 
0,87. 

Bakıoğlu (2012) Literatür ile madde 
havuzu, Uzman 
görüşü, Açıklayıcı 
faktör analizi (temel 
bileşenler, KMO, 
Bartlett’s testi,  
varimax, çapraz 
geçerlilik), madde 
toplam korelasyon, 
faktörler arası 
korelasyon, Alpha ve 
tekrar test güvenirlik. 

46 maddeden 39 maddeye 
indirgeme. KMO değeri 0,91. 
Toplam varyans açıklama 
%55,79, Bartlett’s ,001. 
Alpha katsayısı 0,90, tekrar 
test 0,91. Faktörler arası 
korelasyon ,798 - ,890. 

Soycan ve Hamzaoğlu-
Birer (2018) 

Literatür ile madde 
havuzu, Uzman 
görüşü, Açıklayıcı 

25 maddeden 17 maddeye 
indirgeme. KMO değeri 0,93., 
Bartlett’s ,001. Faktörler arası 
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faktör analizi (temel 
bileşenler, KMO, 
Bartlett’s testi,  
varimax, çapraz 
geçerlilik), 
Doğrulayıcı Faktör 
Analizi (Lisrel), madde 
toplam korelasyon, 
faktörler arası 
korelasyon. 

korelasyon ,578 - ,490. Alpha 
katsayısı 0,90. 

 
Ölçek geliştirmede ve istatistik olarak güvenirlik ve geçerlik yordamasına ilişkin tablo 4, 
genel istatistik işlemler ve öncesindeki ölçek madde havuzu oluşturma işlemlerinin çok 
benzer olduğu sonucunu bize vermektedir. Genel istatistik işlemlere göre bakıldığında farklı 
olarak Bakıoğlu (2012) çalışmasında çapraz geçerlik işleminin, Soycan ve Hamzaoğlu-Birer 
(2018) çalışmasında ise doğrulayıcı faktör analizi işleminin kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

 

SONUÇ 

Çalışmada ele alınan tutum ölçekleri karşılaştırıldığında, izlenen yol, madde yapıları ve 
istatistiksel işlem basamakları açısından benzer özellikler içerdiği gözlenmiştir. Madde sayısı 
itibariyle ölçeklerden Bakıoğlu (2012), ile Soycan ve Hamzaoğlu-Birer (2018) tarafından 
geliştirilmiş olan ölçeklerin üç alt başlık ile değerlendirildiği görülmüştür. Diğer yandan 
Tufan ve Güdek (2008) geliştirdikleri ölçeği iki alt başlıkta değerlendirmişlerdir. 
Ölçeklerdeki madde sayısı açısından bakıldığında ise Bakıoğlu (2012) çalışmasında 39 
maddenin yer aldığı, Tufan ve Güdek (2008) çalışmasında ise 30 maddenin yer aldığı 
gözlenmiştir. Bu iki ölçek faktör yapıları ve madde sayıları açısından benzerlik 
göstermişlerdir. Soycan ve Hamzaoğlu-Birer (2018) çalışması ise 17 madde ile en az madde 
sayısına sahip ölçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ölçeklerin uygulanan kişi sayısı bakımından da yeterli olduğu ve madde yapıları açısından da 
aynı konu başlıklarına değindiği gözlenmiştir. Bu kapsamda Bakıoğlu (2012) tarafından 
geliştirilmiş olan ölçeğin konu başlıkları diğer ölçeklere göre kısmen daha geniş sayılabilir, 
fakat bu fark yüksek düzeyli olarak görülmemiştir. Ölçeklerin istatistiksel işlem basamakları 
açısından incelenmesinde ise en temel analizlerin her üç ölçekte de kendine yer bulduğu 
anlaşılmaktadır. Açıklayıcı faktör analizi, madde toplam korelasyonlar, Alpha katsayısı gibi 
temel sınama yolları aynıdır ve bu ölçümlerden elde edilen başarı da üst düzeyde 
gerçekleşmiştir. İstatistik işlemler sürecinde en farklı uygulama Doğrulayıcı Faktör analizi 
işlemi ile Soycan ve Hamzaoğlu-Birer (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Temel bileşenler 
faktör analizinden farklı olarak ayrı bir yazılımla yapılan bu uygulama faktör yapısını güçlü 
bir biçimde doğrulamaktadır. 

Sonuç olarak bakıldığında piyano dersi ve eğitimi sürecine yönelik geliştirilen üç farklı tutum 
ölçeğinde de yakın adımlar izlendiği ve bu sürecin temel özellikleri açısından kendini 
ispatlayabildiği gözlenmiştir. Piyano alanında ölçek geliştiren akademisyenlerin gerek bilgi, 
gerekse istatistik destek ile ölçek geliştirme aşamalarını dikkatli tasarladığı söylenilebilir. 
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Abstract 

In the present paper we will analyse the opinions of the Azerbaijan people concerning the 
importance in the real life of the set Life defined by six categorical ordinal variables. More 
precisely, the group Life is composed by the variables : family (F), friends (M, mates), leisure 
time (T), politics (P), work (W) and religion (R). Our research is based on an Azerbaijan 
survey designed in 2011 with 1002 respondents. Concretely, the primary data were taken 
from Word Values Survey databases, wave 6. These input data are considered as observations 
from categorical ordinal variables. 
Using the classical stochastic relation of order between any distributions of the categorical 
ordinal variables of Life we established the structure graph for the whole system Life.  
Applying our proposed PSA indicator which is compatible with the stochastic order we 
deduce the following hierarchy in the set Life : F > W > M > R > T > P. 
At last we obtained the dendrograms for the objects Life by using a hierarchical 
agglomerative procedure of classification based on the city-block distances between the 
distributions of the variables Life. 
 
Keywords : survey, life values, categorical ordinal variable, stochastic relation of order, 
hierarchy, classification. 
 
 
INTRODUCTION 

The aim of this study is to emphasize some differences and similarities between the life 
values in Azerbaijan. 

We are interested to analyze the opinions of the population from Azerbaijan taking into 
consideration six life values. More precisely, the set Life of these values contains the 
following variables : family (F), friends (M, mates), leisure/spare time (T), politics (P), work 
(W) and religion (R). The present research is based on a common questionnaire which was 
applied for Azerbaijan people in 2011. A number of 1002 persons responded at this 
questionnaire. The raw data were obtained from the wave 6 of the international periodical 
surveys World Values Survey (WVS).  

 

MATERIALS AND METHODS 

The question Q1 from the WVS questionnaire which is analyzed in the present research has 
the form : “I would like to know your opinion on a number of different issues. Please, say to 
what extent is important for you the following mentioned below? Do you think they are 
family, … (Read and code one answer for each line)”.  
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Response codes which are accepted as answer from the Azerbaijan population are the 
following: Not important at all (code 1); Not very important (code 2); Rather important (code 
3); Very important (code 4). 

The set Life contains only categorical ordinal variables. For this reason we will compulsorily 
apply specific statistical methods (Agresti 2002; Stefănescu 2015; Anderson 2019).  

Our statistical proposed models must solve the following aspects :  

 -  A comparative graphical representation for the distributions of the variables Life pursuing 
to have a global image about the data.  

-  Applying the classical stochastic order  “ <s “  to determine  the relations between all the 
responded code distributions for the Life variables ( Le Breton & Peluso 2009; Makdissi & 
Yazbecky 2014; Anderson 2019). Based on the stochastic order “ <s “ we must establish 
effectively the structure for the system Life which has 6 components.  
We mention that the relation  “ s “  is not a total relation of order. In practice there are a lot 
of distributions for some variables X, Y which are not comparable (say X # Y). For this 
reason the order “ <s “ could not always be helpful to realize an hierarchy for an arbitrary set 
of variables.  

-  To establish the hierarchy of the elements from the group Life by using the “progress” 
index PSA (Stefănescu 2016). We mention here that our proposed indicator PSA is 
compatible with the classical stochastic relation of order “ <s “ and must be applied to a 
categorical ordinal distribution. 

-  By using an agglomerative descendent method we finally obtain a classification of the 
objects Life (Everitt et al., 2011). The clusters were obtained considering a city-block 
distance between the distributions of Life variables (Everitt et al., 2011). 

A similar methodological approach, but for solving different other socio-economic problems, 
was previously applied by Stefănescu  (2016, 2018a, 2018b).  

We mention that all the statistical procedures of the present research were programmed in 
Matlab 7.0 language. 

 

RESULTS 

The distributions of the response codes to the question Q1 is represented graphically in 
Figure 1. 

Interpreting the image of Figure 1 we remark without difficulty the subsequent aspects : 

-  The variables Family and Work have their distributions enough closed. 

-  By analyzing the shape of the distributions for the variables Friends, Leisure Time and 
Religion we observe some similarities. 

 -  Comparing with all the other distributions of the Life variables, the distribution of the 
population responses regarding the question Politics seems very different. 

Applying the stochastic relation of order “ <s “ taking into consideration all the pairs of 
elements from the set Life we deduce in Table 2 the comparison results between the variables 
of Life. 

Moreover, processing the information from Table 2 we determine in Figure 3 the real 
structure of the system Life.  
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From a direct observation of the graph from Figure 3 we conclude : 

-  In the structure lattice of the system Life we have  Politics (P) as prime element and Family 
(F) as last element (Table 2 and Figure 3).  

 
  

       
Figure 1. The distributions of the responses at the questions Life. 

 

F = F F > M F > T F > P F > W F > R 
M < F M = M M > T M > P M # W M > R 
T < F T < M T = T T > P T < W T # R 
P < F P < M P < T P = P P < W P < R 
W < F W # M W > T W > P W = W W > R 
R < F R < M R # T R > P R < W R = R 

Table 2. The dominance stochastic relation between the variables of the set Life (err = 0.01). 

 

 
 

 
 
 

Figure 3. The real structure of the system Life. 

 

F 

W 
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-  From Figure 3 we observe that the pairs of variables (T , R) and (M , W) are not 
comparable directly.  
We remind that the stochastic dominance relation “ <s “ is only partial, not a total relation. 
We proposed the “progress” PSA indicator to decide in the cases of incomparable 
distributions. Moreover, our PSA index is well-matched with the stochastic order “ <s “ 
which is applied to categorical ordinal variables. 

-  After Politics (P), the variables Leisure time (T) and Religion (R) do not play an important 
role in the life of the Azerbaijan people (Figure 3).  

-  By applying the PSA index we obtain the subsequent hierarchy :  F > W > M > R > T > P. 

We remark that the previous hierarchy is according to the system structure visualized in 
Figure 3. 

 
An agglomerative descendent method was used in Figure 4 to classify the Life objects. For 
deducing the dendrogram from Figure 4 we considered a city-block distance between the 
distributions of the variables Life (Everitt et al. 2011). 

 

       
Figure 4. The dendrogram of the system Life (city-block distances). 

 

Figure 4 suggests the following three clusters for the set Life :  
{Family, Work}, {Friends, Leisure Time, Religion}, {Politics}. 
 
This classification, based on a statistical model, is according to the shape of the distributions 
for the responses given at the six questions Life (interpret also Figure 1).   
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PARTIAL CONCLUSIONS 

-  The observations revealed after a direct interpretation of Figure 1 were confirmed by the 
proposed statistical models. More precisely, the Figure 1 suggested the following clusters : 
{Family, Work}, {Friends, Leisure Time, Religion}, {Politics}.   
This empirical classification of the distributions for the variables Life (Figure 1) is also 
confirmed by the dendrogram from Figure 4 based on city-block distances between the Life 
distributions. 

-  The lattice associated to the graph of structure for system Life reveals Politics (P) as a 
prime element and Family (F) as the last element (Figure 3). 

-  Using the values of the PSA “progress” indicator we obtained the following hierarchy of 
the variables Life : F > W > M > R > T > P. This hierarchy is in concordance with the real 
structure of the Life system (see also Figure 3). 

-  Our proposed methodology was applied successfully when we compared life values in the 
case of more groups of individuals. 
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Özet 
 Bağırsak mezosuna invaze kitlelerin rezeksiyonu sonrası iskemi açısından postoperatif 24-72 
saat sonra bağırsak canlılığını değerlendirmek için ikinci bakı gerekebilir. Laparoskopik ikinci 
bakı, relaparatomiye göre daha kısa sürede ve daha az riskle yapılabilir. 
OLGU: Sigmoid kolon mezosunu invaze eden sol over tümörlü 55 yaşındaki kadın hastanın 
sigmoid kolon canlılığını değerlendirmek amacıyla ikinci bakı için ilk operasyonda karnın sağ 
alt kadranına 5 mm'lik trokar yerleştirildi ve sabitlendi. Primer cerrahiden 72 saat sonrası 
hastanın klinik bulgusu olmamasına rağmen, yapılan cerrahide laparoskopik inceleme için 
yerleştirilen trokarın çekumu perfore ettiği görüldü. 
SONUÇ: Laparoskopi ikinci bakı için altın standarttır. Ancak trokarın karın içerisine 
yerleştirilmesine bağlı olarak da komplikasyonlar ortaya çıkabilir. 
 
Anahtar kelimeler: Bağırsak iskemisi, laparoskopik ikinci bakı, perforasyon 
 
Summary 
 It may be necessary to second look for the vitality of the intestine after 24-72 hours postoperatively in 
terms of ischemia after resection of masses invading the intestinal meso. Laparoscopic second look 
can be perform in a shorter time and with less risk than relaparatomy. 
CASE: A 5 mm trocar was placed and fixed in the right lower quadrant of the abdomen in first 
operation for secoand look to sigmoid colon vitality in a 55-year-old female patient with  left ovarian 
tumor invasing the sigmoid colon mesentery.  After the 72 hours primer surgery although the patient 
had no clinique findings, perforated the cecum with trocar was observed which placed for laparoscopic 
examination.   
CONCLUSION: Laparoscopy is the gold standard for a second look. However, complications may 
also occur due to the placement of the trocar in the abdomen. 
 
Key words: Intestinal ischemia, laparoscopic second look, perforation 

 
 
GİRİŞ:  
Barsak ve mezenterine invaze kitlelerin sitoredüktif cerrahisi ve geniş mezenterik lenfadenektomi 
sonrası şüpheli durumlarda barsak canlılığını değerlendirmek için ikinci laparotomi gerekebilir. 
İnvazyon yapmış tümörün agresif rezeksiyonu, yakın bağırsak segmentinin mezenterinin bütünlüğünü 
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ve kan akışını bozabilir ve barsak ansları iskemiye gidebilir. Erken dönemde iskemi çok hızlı klinik 
bulgu vermediği için cerrah, postoperatif 24-72 saat aralığında barsak beslenmesini kontrol etmelidir. 
Relaparotomi ile hastanın tekrardan cerrahi ve anestezi riskleriyle karşılaşmaması için laparoskopik 
ikinci bakı bu durumlarda altın standarttır[1]. Cerrah primer ameliyatta laporoskopik bakı amacıyla 
batına trokar yerleştirip tespit edebilir. Böylece hasta negatif laparatominin risklerinden korunmuş 
olur. Ancak yerleştirilen trokar da komplikasyona sebep olabilir. 
OLGU: 
 Ellibeş yaşındaki kadın hasta şişkinlik şikayeti ile kadın doğum polikliniğine başvurdu. 
Özgeçmişinde; on yıl önce 7cm subseroz myoma bağlı menometroraji-sağ overde 6 cm kist nedeniyle, 
sağ ooferektomi ve histerektomi yapılmış ve patoloji sonucu benign olarak raporlanmıştı. Yapılan 
Torako Abdominal Bilgisayarlı Tomografisinde; Sol overde yaklaşık 13 cm boyutlarında kitle ve 
karaciğer sol lob lateral segmentte 37x32 mm ve sağ lob posterior segmentte 30x 26 metastatik kitle 
uyumlu lezyon görüldü. Karaciğerin metastatik lezyonundan yapılan trucut biyopsi az diferansiye 
karsinom infiltrasyonu olarak raporlandı. Jinekoonkolojik konsey kararına uygun olarak 6 kür 
neoadjuvan kemoterapi uygulandı. Kemoterapi sonrası çekilen torakoabdominopelvik bilgisayarlı 
tomografide, karaciğerdeki metastatik lezyonların tamamen kaybolduğu görüldü. Yeni sonuçlarıyla 
konseyde değerlendirilen hastaya sitoreduktif cerrahi planlandı. Yapılan tanısal laparotomi de sol 
overden kaynaklanan yaklaşık 14 cm’lik kitlenin sigmoid kolon mezosuna infiltre olduğu görüldü. 
Pfannenstiel kesi ile batına girildi.  Overyen kaynaklı kitle infiltre ettiği sigmoid kolon mezosundan 
keskin ve künt diseksiyonlarla serbestlenerek eksize edildi. Pelvik ve paraaortik lenf nodu 
disseksiyonu, omentektomi ve appendektomi yapıldı. Kitle sigmoid kolondan serbestlenirken sigmoid 
kolonu besleyen vasküler ark zarar gördü. Drummond’un marjinal arteri intaktı. Ancak mezenterik 
iskemi takibi için, laparoskopik ikinci bakı amacıyla hastanın sağ alt kadran batına 5mm’lik trokar 
yerleştirildi ve cilde sabitlendi. Postoperatif 72 saat sonrası genel durumu iyi, batın muayenesi normal 
olan ve enfeksiyon bulgusu olmayan hastaya, batında tespit edilen trokardan pnömoperitonyum 
yapılarak bakıldığında trokarın çekumu perfore ettiği görüldü. Laparatomide batın içi temizdi, 
çekumun perfore alanı primer sütür ile onarıldı. Sigmoid kolon salimdi. Douglas boşluğuna 1 adet 
dren konularak operasyon sonlandırıldı. Beş gün oral alım stoplandı, intravenöz hidrasyon ve total 
parenteral nutrisyon uygulandı. Sefalosporin 1gr. 2x1 ve metronidazol 500 mg 3x1 olarak intravenöz 
antibiyoterapi yapıldı. Postoperatif altıncı günde oral alımı açılan hastanın takiplerinde herhangi bir 
komplikasyon görülmedi. İkinci ameliyatın 7.cİ gününde siprofloksasin tablet 200 mg(2x1) ve 
metronidazol tb 500(2x1) şeklinde peroral tedavi düzenlenerek taburcu edildi. Patoloji sonucu yüksek 
dereceli karsinom ypTNM(AJCC,8.ed): ypT1N0 olarak geldi. Bu sonuçla yeniden jinekoonkoloji 
konseyinde değerlendirildi ve hastanın nüks açısından 3 ay sonra pelvik MR ile takip edilmesi kararı 
verildi. 
 
TARTIŞMA: 
Barsak iskemisi, postoperatif hastada hiç klinik bulgu vermeden çok ciddi ve uzun segment barsak 
kaybıyla sonuçlanabilir. 1965 yılında Shaw, ameliyat sırasında barsak rezeksiyonu sonrası geride 
kalan barsağın beslenmesinin değerlendirmesinde “ikinci bakı laparotomisini” tarif etmiştir[2]. Primer 
cerrahi sırasında bağırsak canlılığından şüphelenildiğinde ya da mezenterik damar tıkanıklığı 
durumunda 24 saat sonra ikinci bakı laparotomisi gerekmektedir [3-5].“ikinci bakı” için relaparotomi 
yapmak, iskemik alanı kontrol için gereklidir, ancak anestezi, yara ve enfeksiyonla ilişkili 
komplikasyon oranlarını iki katına çıkarır[6].  Laporoskopik ikinci bakı hasta yatağında bile 
uygulanabilmektedir. Böylece hastalar, yeniden cerrahi ve anesteziyolojik prosedürlere  maruz 
kalmayacaktır[7]. Her ne kadar literatürde 24. Saatte ikinci bakı yapılması önerilse de Yanar ve ark’ 
nın yaptığı 14 hasta içeren çalışmalarında yapılan barsak anastomoz kaçağı takibi açısından 72.ci 
saatte laporoskopik ikinci bakı yapılmış. İlk ameliyatın sonunda sol alt kadrana 10 mm’lik trokar 
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tespitlenmiş. 13 hastanın laparoskopik ikinci bakısında barsağın beslenmesi salimdi, ancak bir hastada 
bağırsak nekrozu saptan[1].  
  Yine Wang ve arkadaşlarının karsinoid tm tanısı nedeniyle agresif sitoredüktif cerrahi yaptıkları 3 
hastalık çalışmada operasyon sonrası batına tespit edilen Jackson-Pratt drenden insulflasyon sonrası 5 
mm’lik trokar ile barsak canlılığının kontrolü sadece 5 dakika gibi çok kısa bir sürede yapılmış ve 
hastalar da relaparotomiye bağlı anestezi ve cerrahi komplikasyonlardan korunmuştur[7].  
          Sitoredüktif cerrahi, değişen boyutlarda olabilen, primer organı aşan ve abdomino pelvik 
intraperitoneal / retroperitoneal serozal yüzeylere yayılabilen makroskopik tümör yayılmasının 
tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir[8]. Bizim olgumuzda 15 cm’ lik sol over kaynaklı 
kitle, sigmoid kolon vasküler yapılarının bulunduğu mezenkimal alanı da infiltre etmişti. Bu nedenle 
sitoredüktif cerrahi sonrası sigmoid kolonun beslenmesinin değerlendirilmesi için 72 saat sonra 
laparoskopik ikinci bakı kararı verildi ve sağ iliak fossaya 5 mm’ lik trokar yerleştirildi. Ancak genel 
durumu iyi ve vital bulguları stabil olan hastanın 72 saat sonraki laparoskopik bakısında trokarın 
çekum duvarından lümene perfore olduğu görüldü. Primer operasyon sırasında çekum dahil bütün 
organları görerek yerleştirdiğimiz 5 mm trokar; karın içi basıncın artması ve çekum mezenterinin 
sigmoid kolona göre mezenterinin daha kısa ve stabil olması nedeniyle perfore etmiştir. Mezenter 
iskemi tedavisinde yada primer cerrahi de barsak beslenmesinin şüpheli olduğu durumlarda 
laparoskopik ikinci bakı önerilmektedir[1,6-7]. Laporoskopik ikinci bakı konusunda yapılan 
çalışmalarda, sağ alt kadrana-10 mm, umblikus 4-5 cm lateraline-10 mm, dren lojundan insuflasyon 
sonrası 5 mm şeklinde trokarlar yerleştirilmiştir[1,6-7]. Bu trokarlara bağlı herhangi bir komplikasyon 
literatürde bulunmamaktadır.  
          Bizim olgumuzda, sigmoid kolon canlılığını takip açısından en uygun açı sağ iliak fossa olduğu 
için oraya trokar yerleştirildi. Her ne kadar ikinci bakı için laparoskopik yöntem tercih edilmiş olsa da 
trokar komplikasyonu nedeniyle hastaya relaparatomi ve çekum onarımı yapıldı.  
Sonuç olarak; trokarlar, minimal invaziv cihazlar olsa da batına penetrasyon amacıyla tasarlanmıştır. 
Bu nedenle ikincil bakı için mümkünse sağ alt kadrana yerleştirilmemesi, batına tespit edildiğinde de 
intraabdominal komplikasyonlar açısından hasta takibinde dikkat edilmesi ya da batın dreni ile 
insuflasyon sonrası trokar yerleştirilip bakılmalıdır. 
 
INTRODUCTION 
After cytoreductive surgery of masses that invased intestines or mesentery and after large mesenteric 
lymphadenectomy, a second laparotomy may be required to evaluate intestinal viability in suspicious 
cases. Aggressive resection of the invasive tumor may disrupt the integrity and blood flow of the 
mesentery of the intestinal segment and bowel loops may lead to ischemia. Since ischemia does not 
give clinical signs in the early period, the surgeon should control the bowel vascularity within the 
postoperative 24-72 hours. Laparoscopic second examination is the gold standard in these cases in 
order to avoid the risk of surgery and anesthesia with re-laparotomy [1]. Surgeon can insert and placed 
trocar so, the patient is protected from the risks laparotomy. However, the inserted trocar may also 
cause complications. 
 
CASE 
A fifty-five-year-old female patient applied to the gynecologic outpatient clinic with the complaint of 
abdominal distantion. In her medical history; hysterectomy and right oophorectomy were performed 
due to menometrorrhagia becaıse of 7cm subserous myoma-6 cm cyst in the right ovary ten years ago, 
and the pathology result was reported as benign. In Thoraco-Abdominal Computed Tomography; A 
mass approximately 13 cm in size in the left ovary and a lesion compatible with a metastatic mass of 
37x32 mm in the left lobe lateral segment and a 30x26 metastatic mass in the right lobe posterior 
segment were observed. A tru-cut biopsy from the metastatic lesion of the liver was reported as poorly 
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differentiated serous carcinoma infiltration. Six cycles of neoadjuvant chemotherapy were 
administered as decision of the gynecological oncology council. In the thoraco-abdomino-pelvic 
computed tomography taken after chemotherapy, it was observed that metastatic lesions in the liver 
completely disappeared. Cytoreductive surgery was planned for the patient, by the gynecologic 
oncology council. In the diagnostic laparotomy , it was observed that a mass of approximately 14 cm 
originating from the left ovary was infiltrated into the sigmoid colon mesentery. Vertical midline 
incision was performed. The ovarian mass was freed from the infiltrating sigmoid colon mesos with 
sharp and blunt dissections and excised. Pelvic and paraaortic lymph node dissection, omentectomy 
and appendectomy were performed. As the mass was released from the sigmoid colon, the vascular 
arch feeding the sigmoid colon was damaged. Marginal artery of Drummond was intact. A 5mm trocar 
was placed in the right lower quadrant abdomen of the patient for laparoscopic second look 
examination and fixed to the skin for controlling mesenteric ischemia. After 72 hours postoperatively, 
the patient, whose general condition was good, abdominal examination was normal and there were no 
signs of infection, was observed by performing pneumoperitoneum from the trocar fixed before in the 
abdomen. In operation the trocar was observed as perforated the cecum. Then laparotomy was 
performed in previous incision, the inside of the abdomen was clean, the perforated area of the cecum 
was repaired with primary suture. Sigmoid colon was intact. The operation was terminated by placing 
a drain in the Douglas pouch. Oral intake was stopped for five days, intravenous hydration and total 
parenteral nutrition were administered. Cephalosporin 1 gr. Intravenous antibiotherapy was 
administered as 2x1 and metronidazole 500 mg 3x1. No complications were observed during the 
follow-up of the patient whose oral intake was opened on the sixth postoperative day. On the 7th day 
of the second surgery, she was discharged by arranging peroral treatment in the form of ciprofloxacin 
tablet 200 mg (2x1) and metronidazole tablet 500 (2x1). Pathology result was high grade serous 
carcinoma of ovary ypTNM (AJCC, 8.ed): ypT1N0. With this result, she was re-evaluated in the 
gynecological oncology council and it was decided to follow the patient with pelvic MRI. 
 
CONCLUSION 
Intestinal ischemia may result in severe and long segment bowel loss without any clinical symptoms in 
the postoperative patient. In 1965, Shaw described “second look laparotomy” in the evaluation of the 
vascularation of the remaining bowel after bowel resection during surgery [2]. When bowel vitality is 
suspected during primary surgery or in the case of mesenteric vascular occlusion, a second-look 
laparotomy is required 24 hours later [3-5]. Re-laparotomy for the 'second look' is necessary to control 
the ischemic area, but the complication rates associated with anesthesia, wound, and infection are high 
[6]. Laporoscopic second look can be applied even in the patient bed. Thus, patients will not be 
subjected to re-surgical and anesthesiological procedures [7]. Although it is recommended to have a 
second look at the 24th hour in the literature, in the study ıncluding 14 patients conducted by Yanar et 
al., a laparoscopic second look was performed at the 72nd hour for intestinal anastomotic leakage. In 
this study, at the end of the first surgery, a 10 mm trocar was fixed in the left lower quadrant. On the 
second laparoscopic examination of 13 patients, the vasculature of the intestine was intact, but they 
detected intestinal ischemia in one patient [1]. 
Wang et al. performed aggressive cytoreductive surgery for carcinoid tumor in 3 patients, and  they 
fixed Jackson-Pratt drain  in the abdomen, the control of intestinal viability with a 5 mm trocar was 
performed in only 5 minutes after insulflation from the Jackson-Pratt drain. So patients were protected 
from complications of relaparotomy and anesthesia [7]. 
Cytoreductive surgery aims to completely eliminate the macroscopic tumor spread that can be of 
varying size, exceed the primary organ, and spread to the abdomino pelvic intraperitoneal / 
retroperitoneal serosal surfaces [8]. In our case, a 15 cm left ovarian mass infiltrated the mesenchymal 
area with sigmoid colon vascular structures. Therefore, to evaluate the nutrition of the sigmoid colon 
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after cytoreductive surgery, a laparoscopic second look was decided 72 hours later and a 5 mm trocar 
was placed in the right iliac fossa. However, after 72 hour from operation in the laparascopic second 
look examination of the patient, whose general condition and vital signs were stable, it was observed 
that the trocar perforated the cecum wall. 5 mm trocar that we placed by seeing all organs including 
the cecum during the primary operation, perforated cecum due to the shorter and more stable 
mesentery of the cecum than the sigmoid colon mesentery. 
Laparoscopic second look is recommended in the treatment of mesenteric ischemia or in cases where 
bowel nutrition is suspicious in primary surgery [1, 6–7]. In studies with laparoscopic second look, 
10mm trocars were placed in the right lower quadrant, or drain placed in first operation then in second 
look operation a 5 mm trocar placed after insufflation from the drain site [1, 6-7]. There are no 
complications associated with these trocars in the literature. In our case, a trocar was placed right 
lower quadrant because the right iliac fossa was the most appropriate angle for monitoring sigmoid 
colon viability. Although laparoscopic method was preferred for the second look, our patient 
underwent relaparatomy and cecum repair due to trocar complications. 
Although trocars are minimally invasive devices, they are designed for abdominal penetration. 
Therefore, for second look examination, if possible, it should not be placed in the right lower quadrant, 
and if it is placed in the abdomen, care should be taken in the patient follow-up in terms of intra-
abdominal complications. As a alternative procedure for second look, it can performed after 
insufflation with an abdominal drain that placed and fixed in first operation then a trocar should be 
placed and examined. 
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Şekil 1: Beslenmesi takip etmek için yerleştirilen trokarın yerleştirilme yerinin illüstrasyonu 
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Özet 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) bünyesinde Ruslar, Koreliler, Kırgızlar gibi çeşitli ulusların 

diasporası bulunmaktadır. ÇHC’nin yönetiminde bulunan Çin Komünist Partisi (ÇKP) de 

propaganda faaliyetlerinde ÇHC sınırları içerisinde bulunan farklı ulusların diasporalarının 

birlik içerisinde yaşadığı mesajını vermektedir. Özellikle bu propaganda faaliyetlerinde 

posterlerden sıklıkla yararlanılmaktadır. Çalışmada ÇHC’de bulunan diasporaların propaganda 

posterlerinde ne şekilde temsil edildiğinin ve hangi göstergeler üzerinden birlik mesajlarının 

verildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında örneklem olarak 

belirlenen 12 Çin propaganda posteri, Danimarkalı dilbilimci Louis Hjelmslev’in 

göstergebilim modeli üzeriden analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda, posterler 

yoluyla Mao’nun liderlik kültüne vurgu yapılarak ve ÇHC’deki farklı ulusların diasporalarının 

bir arada yaşamaktan mutlu olduğu algısı oluşturularak ÇHC’deki farklı ulusların 

diasporalarına yönelik birlik mesajının verilmeye çalışıldığı ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çin Halk Cumhuriyeti, diaspora, poster, propaganda, temsil  

 

Abstract   

There are diasporas of various nations such as Russians, Koreans and Kyrgyzs in the People's 

Republic of China (PRC). The Chinese Communist Party (CCP), which is under the rule of the 

PRC, also gives the message that the diasporas of different nations within the borders of PRC 

live in unity in its propaganda activities. Especially in these propaganda activities, posters are 

frequently used. In the study, it was aimed to reveal how diasporas in the PRC are represented 

in the propaganda posters and through which indicators the messages of unity are given. For 

this purpose, 12 Chinese propaganda posters determined as samples within the scope of the 

study were analyzed through the semiotics model of the Danish linguist Louis Hjelmslev. In 

the findings obtained in the study, it was revealed that it was tried to give the message that the 

diasporas of different nations in the PRC are in unity by emphasizing Mao's leadership cult 

through posters and making the perception that diasporas of different nations in the PRC are 

happy to live together through posters.  

Keyword : People's Republic of China, diaspora, poster, propaganda, representation 
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GİRİŞ 

20. yüzyılda posterler, belirli fikirlerin, düşüncelerin ve ideolojik söylemlerin kitlelere 

aktarılmasında propaganda amaçlı etkili bir şekilde kullanılmıştır. Bu dönemde ÇHC de çeşitli 

propaganda faaliyetlerinde (Kore Savaşı’nda ABD’ye karşı kamuoyu oluşturulmasında, 

Tayvan’a yönelik olumsuz algı inşasında, Sovyetler Birliği’yle dostluğun geliştirilmesinde, 

Çin Kültür Devrimi’nde Mao liderlik kültünün güçlendirilmesinde posterler sıklıkla 

kullanılmıştır. ÇHC’nin diasporalarına yönelik propaganda faaliyetlerinde de posterlerden 

etkin bir şekilde yararlanılmıştır. Pek çok farklı ulusun bir arada yaşadığı ÇHC’de, diasporalara 

yönelik hazırlanan propaganda posterlerinde birlik mesajı ön plana çıkarılmaktadır.  

 Farklı ülke ve bölgelerde bulunan Çin diasporalarına ve azınlıklarına yönelik çalışmalar 

da yer almaktadır. Bu çalışmalar da: Chan (2000), Manchester'daki Çinli azınlıkları; Tan 

(2001), Endonezya ve Malezya'daki Çinli azınlıkları; Chen (2004), Kanada’daki Çinli 

azınlıkları; Kenley (2004), Singapur'daki Çin diasporasını; Allen (2003), Endonezya’daki Çin 

diasporasını; Da Silva (2010), Heidhues (2017), Sahrasad (2019), Endonezya’daki Çinli 

azınlıkları; Alfirdaus (2014), Padang’daki; Frank vd. (2012), Japonya'daki Çin diasporasını; 

Sluka vd. (2018), AB ülkelerindeki Çin diasporasını incelemiştir.  

 Çin’deki farklı ulusları inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Sautman, 1998; 

Attané ve Courbage, 2000; Myers vd., 2013; Linzhu, 2015; Dillon, 2016). Çalışmalarda eğitim 

özelindeki akademik çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmalarda: Clothey (2005), 

yüksek öğrenimde azınlıklara yönelik politikaları; Hawkins (1978), azınlıkların eğitimini; Ya 

vd. (2014), dil politikasının azınlıklar için iki dilli eğitimin gelişimi üzerindeki etkisini; Maoji 

(1985), azınlıklara yönelik dil politikalarını; Lofstedt (1987), azınlıklar için eğitimi; Kwong ve 

Xiao (1989), azınlıklar arasında eğitimde eşitliği; Lin (1997), azınlıklar için iki dilli eğitim 

politikalarını ve uygulamalarını; Yang (2005) azınlıklar arasında üçüncü dil olarak İngilizceyi; 

Rong (2007), azınlıklar için iki dilli eğitimi; Adamson ve Feng (2009), azınlıklar için üç dilli 

eğitim politikalarını ve Zhu (2010), azınlıklar arasında yüksek eğitime erişim ve eşitliği ele 

almıştır. 

 Çin’deki azınlıkları, eğitim dışında farklı konularda da inceleyen akademik çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda da: Forbes (1976), Çin'in Müslüman ulusal azınlıklarını; 

Schwarz (1979), Çin'deki etnik azınlıklar ve etnik politikaları; Chinn ve Hughes (1987), azınlık 

öğrencilerinin özel eğitim sınıflarında temsilini; Min (1992), Çin'deki Koreli azınlıkları; 

Litzinger (2000), Mao sonrası Çin'de etnik azınlık temsilini; Toyota (2003), Çin'deki etnik 

azınlıklar arasında tartışmalı Çin kimliklerini; Hoddie (2006), Çin'de devletin etnik azınlıklara 

dikkatini belirleyen etkenleri; Feng ve Cheung (2008), Çin'deki etnik azınlıkları etkileyen 

kamu politikalarını; Kang (2008), Lee (1987), Park (1987), Kim ve Kim (2005), Paik ve Ham 

(2012), Mishra ve Smyth (2013), Çin'deki Koreli azınlığı; Wang vd. (2013), Çin'deki etnik 

azınlıklar arasında mobil geçim kaynaklarını; Sautman (2014), Çin'de öz temsil ve etnik azınlık 

haklarını; Clarke (2017), etnik azınlıkların Çin’in dış politikasına etkisini; Zhu (2014), Çin'deki 

etnik azınlık kültürlerinin yasal korumasını; You (2018), çağdaş Çin etnik çocuk edebiyatında 

azınlık milliyetlerinin temsilini ele almıştır. 

 Akademik çalışmaların bir kısmı da doğrudan Çin’deki diasporaların temsiline 

odaklanmıştır. Bu çalışmalar içerisinde de: Zhao ve Postiglione (2010), Çin'in üniversite 

medyasında etnik azınlıkların temsilini incelemiştir. Çalışma, üniversite medyasının çoğunluk 

ile azınlık arasındaki ilişkinin refleksif bir temsilini inşa eden bir 'devlet çokkültürlülüğü' 

ideolojisini yansıttığı sonucuna ulaşmıştır. 

 Chu (2015), Çin’in temel ders kitaplarında etnik azınlıkların tasvirini analiz etmiştir. 

Etnik azınlık grupların marjinalleştirildiği ve onlar hakkındaki bilgilerin eksik ve basmakalıp 
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar, egemen ideolojinin ve eşitsiz güç ilişkilerinin, ders 

kitaplarında bilginin stratejik inşası, seçimi ve sunumu yoluyla yansıtıldığını ve 

güçlendirildiğini ortaya çıkarmıştır. 

 Çalışmada ÇHC’de kullanılan propaganda posterlerinde ÇHC’deki diasporaların ne 

şekilde sunulduğu, birlik mesajının hangi olgular üzerinden oluşturulduğu ve hangi propaganda 

mesajlarına yer verildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada ÇHC’deki 

diasporaları konu alan propaganda posterleri göstergebilimsel açıdan analiz edilmiştir. Çalışma 

kapsamında “ÇHC’deki propaganda posterlerinde ÇHC’deki diasporalar ne şekilde 

sunulmaktadır?” sorusuna yanıt aranmasına çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların, 

ÇHC propagandasında ÇHC’deki diasporaların sunumunu yansıtması, ÇHC yönetiminin 

ÇHC’de diasporalara yönelik söylemleri hakkında bilgi vermesi ve diaspora propagandası 

alanında literatüre katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır.   

 

20. YÜZYILDA POSTERLERİN SİYASAL PROPAGANDA AMAÇLI KULLANIMI  

Posterlerin siyasal propaganda amaçlı etkin bir şekilde kullanımı 20. yüzyılın ilk yarısına denk 

gelmektedir. Özellikle bu dönemde meydana gelen iki dünya savaşı sırasında posterler kitlelere 

belirli fikirlerin benimsetilmesi için kullanılmıştır. Posterlerin siyasal propaganda amaçlı 

kullanılmasının altında çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bunlardan biri posterlerde yer alan 

görseller üzerinden çeşitli düzenlenmelerin yapılabilmesidir. Propaganda amaçlı hazırlanan 

posterlerdeki görsellerde kamuoyunda olumlu algı oluşturulmak istenen insanlar olduğundan 

daha genç, daha güçlü ve daha büyük yansıtılabilmektedir. Diğer yandan kamuoyunda 

itibarsızlaştırılmak istenen insanlar ise olduğundan daha yaşlı, daha güçsüz ve daha küçük 

resmedilebilmektedir. Propaganda posterleri insanları eğitme ve bilinçlendirme rolü 

üstlenmektedir (Mahaney 2002, s. 41). Buna karşılık belirli ideolojik söylemlerin 

benimsetilmesinde de önemli bir rol üstlenebilmektedir. Bu açıdan siyasal propaganda aracı 

olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca okuryazarlığın düşük olması da posterlerin propaganda 

amaçlı ön plana çıkmasını sağlayabilmektedir. İnsanlar, okuma-yazma bilmedikleri için yazılı 

propaganda mesajlarını anlayamamaktadır. Buna karşılık bir resim üzerinden mesaj kitlelere 

aktarılabilmektedir (Ryan 2012, s. 249). Ayrıca propaganda posterleri şehirlerin en işlek 

olduğu alanlara asılabilmekte ve bu şekilde insanların doğrudan propaganda mesajına maruz 

kalması sağlanabilmektedir.  

 Birinci Dünya Savaşı, posterlerin propaganda amaçlı kapsamlı bir şekilde kullanıldığı 

bir savaş olmuştur (Çankaya, 2008, s. 62). Savaş sırasında birbirlerine karşı üstünlük 

mücadelesine giren taraflar, savaşın sürdürülmesine yönelik kamuoyunu etkilemek amacıyla 

propaganda posterlerinden yararlanmıştır. Özellikle İngiltere’de ve ABD’de de Almanya’ya 

karşı olumsuz kamuoyu inşasında propaganda posterleri kullanılmıştır. Bu dönemde hazırlanan 

propaganda posterleri üzerinden insanların orduya katılması teşvik eden söylemlere de yer 

verilmiştir.  

 Propaganda posterleri, 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da egemen olan Faşizm, 

Nazizm, Komünizm ve Falanjizm gibi ideolojilerin kitlelere benimsetilmesinde de önemli bir 

araç olarak kullanılmıştır. Diğer yandan bu ideolojilere liderlik eden kişilerin kült liderlik 

propagandasında da propaganda posterlerinden yararlanılmıştır. Propaganda posterleri 

üzerinden İtalya Krallığı’nda Benito Mussolini’nin ve Nazi Almanya’sında Adolf Hitler’in kült 

liderliği oluşturulmaya çalışılmıştır. Sovyetler Birliği’ndeki propaganda posterlerinde ise hem 

Vladimir Lenin ve hem de Joseph Stalin bir arada sunularak (Pisch, 2017, s. 173), aynı anda 

iki liderin de kült liderlik propagandası gerçekleştirilmiştir. Kimi zaman kült liderlik 

414



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

propagandasında liderler propaganda posterlerinde devasa şekilde resmedilerek, kitleler 

nezdinde güçlü bir otorite olarak sunulmaya çalışılmıştır.  

 İkinci Dünya Savaşı’nda posterler, gerek Müttefik Devletleri gerekse Mihver Devletleri 

için önde gelen propaganda araçlarından biri olmuştur. Buna karşılık Birinci Dünya 

Savaşı’ndan farklı olarak İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan propaganda posterlerinde 

ideolojik söylemler etkili bir şekilde kullanılmıştır. Nazi Almanya’sının propaganda 

posterlerinde Nazizm ideolojisi etkili olmuş, bu nedenle propaganda posterlerinde antisemitist 

ve antikomünist söylemlere sıklıkla yer verilmiştir (Yılmaz vd. 2020, s. 448). Sovyetler 

Birliği’nin propaganda posterlerinde ise Komünizm ideolojisi yüceltilirken Faşizm ideolojisi 

sert şekilde eleştiriye maruz bırakılmıştır. ABD’de kullanılan propaganda posterlerinde Mihver 

Devletleri’nin liderleri, kitleler nezdinde itibarsızlaştırılmalarına yol açabilecek şekilde mizahi 

yönden resmedilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle birlikte başlayan Soğuk Savaş döneminde de Doğu Blok’u 

ülkelerinde Komünizm ideolojisinin yüceltilmesi sürecinde propaganda posterlerinden 

yararlanılmıştır. 26 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Soğuk 

Savaş dönemi bitmiş ve propaganda posterlerinin ideolojik yönlü kullanımı önemli ölçüde 

etkisini kaybetmiştir. 

 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDEKİ POSTERLERİN PROPAGANDA AMAÇLI 

KULLANIMI  

20. yüzyılın ilk yarısında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Çin’de de posterlerden 

propaganda amaçlı etkilin bir şekilde yararlanılmıştır. 1937-1945 yılları arasında gerçekleşen 

Çin-Japon Savaşı sırasında Çin Cumhuriyeti tarafından Japonya’ya karşı olumsuz kamuoyu 

oluşturmak ve Çin halkını Japon ordusuna karşı seferber etmek için posterler kullanılmıştır. 9 

Eylül 1945 tarihinde Çin-Japon Savaşı’nın bitmesine karşılık ülkede Çin Komünist Partisi 

(ÇKP) ve Çin Milliyetçi Partisi’nin (Kuomintang) mücadele ettiği iç savaş sürmüştür. ÇKP ve 

Kuomintag arasındaki mücadele de propaganda posterlerine yansımıştır. İlerleyen süreçte 

ÇKP, iç savaşta Kuomintang’a üstün gelmeyi başarmıştır. 1 Ekim 1949 tarihinde de ÇKP lideri 

Mao Zedong liderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) kurulmuştur (Hsu ve Soong, 2014, s. 

71). 

 ÇHC, sosyal, ekonomik, sağlık, spor ve siyasi açıdan pek çok farklı konuda 

posterlerden propaganda amaçlı yararlanmıştır. Örneğin ÇHC’de nüfus politikası, evlilik 

yasası, toprak reformu ve okuryazarlık gibi sosyal konularda ve hijyen, AIDS, SARS ve kuş 

gribi gibi sağlık konularında kitlelere belirli mesajlar iletilmek için propaganda posterleri 

kullanılmıştır. ÇHC’de sporun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi sürecinde de 

propaganda posterlerinden yararlanılmıştır (Arıca, 2019, s. 394).  

 Komünizm ideolojisi altında yönetilen ÇHC’deki propaganda posterlerinde ideolojik 

söylemler de etkili bir şekilde kullanılmıştır. ÇHC’deki propaganda posterlerinde Komünizm 

ideolojisini de yücelten söylemlere yer verilmiş ve Komünizm ideolojisi altında Çin halkının 

barış ve huzur içerisinde olduğuna yönelik algı oluşturulmaya çalışılmıştır. 1966-1976 yılları 

arasında meydana gelen Çin Kültür Devrimi sırasında da ideolojik boyutta posterler önemli bir 

propaganda aracı olarak rol oynamıştır. Propaganda posterleri üzerinden ideolojik mesajlar 

kitlelere benimsetilmeye çalışılmış (Gazi vd., 2020, s. 407), diğer yandan Mao’nun kült liderlik 

propagandasına da vurgu yapılmıştır. Propaganda posterlerinde Mao’yu yücelten söylemlere 

yer verilmiş, ÇHC halkının Mao’nun düşüncelerini benimsediğine yönelik algı inşa edilmeye 

çalışılmıştır.  
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 Siyasi boyutta ÇHC’de hazırlanan propaganda posterleri ise oldukça geniş bir yelpaze 

içerisinde değerlendirilebilmektedir. ÇHC propagandası, kimi zaman bir ülkeyle dostluk 

ilişkilerine vurgu yapmak için kimi zamanda bir ülkeye yönelik olumsuz kamuoyu oluşturmak 

için propaganda posterlerinden yararlanmıştır. Kore Savaşı sırasında ÇHC’de hazırlanan 

propaganda posterlerinde ABD hedef alınmış ve ABD’ye yönelik olumsuz algı inşa edilmeye 

çalışılmıştır (Karaca vd., 2020, s. 1153). Benzer şekilde Vietnam Savaşı sırasında da ÇHC’deki 

propaganda posterlerinde emperyalizm vurgusu üzerinden ABD hedef alınmıştır (Çakı vd., 

2019 s. 971). ÇHC’de hazırlanan propaganda posterlerinde Sovyetler Birliği’nin sunumu ise 

dönemsel olarak farklılaşmıştır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri Joseph 

Stalin döneminde ÇHC’nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi ÇHC’nin 

propaganda posterlerine de yansımış ve ÇHC’nin propaganda posterlerinde Sovyetler 

Birliği’nin ÇHC’ye dost bir ülke olduğuna vurgu yapılmıştır. Buna karşılık Çin-Sovyetler 

Birliği Ayrılığı  döneminde ÇHC’nin propaganda posterlerinde Sovyetler Birliği’ne yönelik 

olumsuz söylem ön plana çıkmıştır. Diğer yandan ÇHC’nin propaganda posterlerinde siyasi 

boyutta sıkça üzerinde durulan bir konu da Tayvan olmuştur. Kuomintang, Çin İç Savaşı’ndan 

yenilgiyle ayrılmasına karşılık Çan Kay Şek liderliğinde Tayvan ve çevresindeki adalara 

yerleşerek etkinliğini sürdürmüştür. Bu süreçte ÇHC’nin propaganda posterlerinde Tayvan’a 

yönelik sert eleştirilere yer verilerek ÇHC kamuoyunda olumsuz algı meydana getirilmeye 

çalışmıştır. 

 ÇHC’nin propaganda posterlerinde ön plana çıkan bir diğer konuda ülkede yaşayan 

diasporalar olmuştur. ÇHC’nin propaganda posterlerinde ÇHC’deki diasporaların birlik, barış 

ve huzur içerisinde yaşadığına yönelik çeşitli göstergelere yer verilmiştir. Çalışma kapsamında 

da ÇHC’deki diasporaları konu alan propaganda posterlerindeki görsel ve yazılı göstergeler 

analiz edilerek, ÇHC’deki diasporalara yönelik birlik, barış ve huzur algısının ne şekilde 

oluşturulmaya çalışıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM  

Çalışmada ÇHC’deki diasporaları konu alan propaganda posterlerine Amsterdam’da bulunan 

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nden (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) 

ulaşılmıştır. Ulaşılan propaganda posterleri içerisinde konu ve içerik bakımından doğrudan 

ÇHC’nin diasporalara yönelik propagandasını kapsayan 12 propaganda posteri, çalışma 

kapsamında nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilim yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Göstergebilim, insanların çevresindeki göstergeler üzerinden meydana 

getirilen anlamları incelemektedir (Tanyeri Mazıcı ve Çakı, 2018, s. 295). Göstergebilim, 

Ferdinand de Saussure’ün ve Charles Sanders Peirce’in çalışmalarıyla ortaya çıkmış, Roland 

Barthes, Charles William Morris, Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Karl Bühler, 

Algirdas Julien Greimas gibi uzmanların çalışmalarıyla gelişim göstermiştir. Danimarkalı 

dilbilimci Louis Hjelmslev (1899-1965) de göstergebilim alanına katkı sağlayan uzmanlardan 

biridir. Çalışma kapsamında belirlenen propaganda posterlerinde yer alan göstergeler, 

Hjelmslev’in dilbilimi kavramları (anlatımın tözü, anlatımın biçimi, içeriğin tözü ve içeriğin 

biçimi) üzerinden kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Anlatımın tözü, göstergelerin belirli 

anlamlar oluşturmadan önceki bütünüdür. Anlatımın biçimi, göstergelerin belirli anlamlar 

oluşturmak amacıyla bir araya getirilmesidir. İçeriğin tözü, göstergeler üzerinden ortaya 

konulan anlamları ifade etmektedir. İçeriğin biçimi ise göstergeler üzerinden ortaya konulan 

anlamların birlikteliği yoluyla verilen mesajı veya mesajları açıklamaktadır. Çalışmada 

Hjelmslev’in dilbilimi kavramları propaganda posterlerindeki yazılı ve görsel göstergelerin 

analizinde kullanılmıştır.  
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Son yıllarda ulusal çalışmalar içerinde farklı ülkelerin propaganda faaliyetlerini göstergebilim 

yöntemi kullanarak inceleyen çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir (Çetin vd., 2018; Gazi 

vd., 2018; Gülada vd., 2019; Avcı ve Çakı, 2020; Baytimur vd., 2020; Karaburun Doğan vd., 

2020; Keskin Yılmaz vd., 2020; Yılmaz vd., 2020). Göstergebilim yoluyla propaganda 

çalışmalarını inceleyen çalışmalar içerisinde doğrudan Çin propaganda posterlerini ele alan 

akademik çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde de: Arıca (2019), Mao Zedong 

döneminde spor yayıncılığını; Çakı vd. (2019), Vietnam Savaşı özelinde Çin-ABD ilişkilerini; 

Çakı ve Dündar (2019), Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı özelinde kadınların sunumunu; Gazi 

vd. (2020), Çin Kültür Devrimi’nde okuma alışkanlığını; Karaca vd. (2020), Kore Savaşı’nda 

ABD-Çin İlişkilerini Çin propaganda posterleri özelinde ele incelemiştir.  

Çalışmada ÇHC’deki diasporalara yönelik hazırlanan propaganda posterlerindeki göstergeler 

ilk olarak anlatımın tözü ve anlatımın biçimi boyutunda ele alınarak, propaganda mesajlarının 

ne şekilde oluşturulduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından da göstergeler içeriğin tözü ve 

içeriğin biçimi üzerinden incelenerek posterler üzerinden verilmek istenen propaganda 

mesajları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

BULGULAR VE YORUM  

Çalışmanın bu kısmında aile, birlik, Mao, Çin, devrim, zafer, kitap, kongre, Hua, sevgi, ülke 

ve çocuk konulu 12 poster göstergebilim yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Aile Konulu Propaganda Posteri 

Aile konulu propaganda posteri, 1955 yılında Ge Wei (戈韦) tarafından hazırlanmıştır. 

Anlatımın tözü boyutunda incelendiğinde posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve 

kadınların, çiçeklerin ve Çin millî ambleminin yer aldığı görülmektedir. Anlatımın biçimi 

üzerinden ele alındığında da posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların Çin 

millî amblemi önünde olduğu ve gülümsediği, iki kadının el ele tutuştuğu, iki erkeğin elinde 

çiçeklerin olduğu ve çiçekleri yukarı doğru kaldırdıkları ve ön planda da yine çiçeklerin olduğu 

resmedilmektedir. Posterde Ulusumuzun tüm milletleri, bağımsız ve eşit milliyetlerden oluşan 

büyük bir ailede birleşti (我国各民族已经团结为一个自由平等的民族大家庭) yazısı 

bulunmaktadır 

 

Resim 1. Aile Konulu Propaganda Posteri (Kaynak: IISH, 2021a) 

 
 Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin millî amblemi kırmızı bir daire içinde Mao'nun 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin 

(PRC) kuruluşunu ilan ettiği Yasak Şehir'in giriş kapısı olan Tiananmen Kapısı'nın bir temsilini kapsamaktadır. 

Amblemde yer alan beş yıldız içerisindeki en büyük yıldız Çin Komünist Partisi'ni, dört küçük yıldız ise 

Maoizm'de tanımlanan dört sosyal sınıfı temsil etmektedir. 
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Birlik Konulu Propaganda Posteri 

Birlik konulu propaganda posteri, 1957 yılında Yang Junsheng (杨俊生) tarafından 

hazırlanmıştır. Anlatımın tözü üzerinden ele alındığında posterde farklı etnik kıyafetler giymiş 

erkek ve kadınların, Tiananmen Kapısı’nın, farklı renklerde balonların ve bayrakların yer aldığı 

görülmektedir. Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde Tiananmen Kapısı’nın 

önünde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların kol kola girdiği, çiçek tuttuğu ve 

gülümsediği resmedilmektedir. Kızıl bayraklar, Tiananmen Kapısı önünde dalgalanmakta; 

farklı renklerdeki balonlar ve bayraklar ise arka planda yer almaktadır. Farklı renklerdeki 

balonların bir kısmı da havalanmaktadır. Posterde Yaşasın tüm ulusun bütün halklarının büyük 

birliği (全国各民族大团结万岁)yazısı bulunmaktadır. 

 

Resim 2. Birlik Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021b) 

 İçeriğin tözü üzerinden ele alındığında posterde birlik, mutluluk, coşku ve huzur 

kavramlarının ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Tiananmen Kapısı, ÇHC’yi simgelemekte, 

bu açıdan posterde yer alan kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Posterdeki farklı renklerde balonlar ve bayraklar, ÇHC’deki farklı milletlerdeki insanları 

simgelemektedir. Aynı zamanda balonlar coşku mesajı vermektedir. İnsanların yüzlerinin 

gülmesi ise mutluluğu ifade etmektedir. Posterdeki insanların kol kola olması birlik algısı 

oluşturmaktadır. Tiananmen Kapısı’nın önünde kızıl bayrakların dalgalanması, Komünizm 

ideolojisine atıf yapmaktadır. İçeriğin biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde ÇHC’deki 

diasporaların Komünizm ideolojisiyle birlik içerisinde olduğu mesajının verildiği ortaya 

çıkmaktadır. Diğer yandan propaganda posterinde ÇHC’deki diasporaların Komünizm 

ideolojisi altında yönetilmekten memnun olduğuna yönelik algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Tablo 2. Birlik Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın Tözü 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, Tiananmen Kapısı, farklı renklerde 

balonlar ve bayraklar 

Anlatımın Biçimi 
Tiananmen Kapısı’nın önünde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların kol kola 

girmesi, çiçek tutması ve gülümsemesi 

İçeriğin Tözü Birlik, mutluluk, coşku, huzur 

İçeriğin Biçimi ÇHC’deki diasporaların Komünizm ideolojisiyle birlik içerisinde olduğu propagandası 
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Mao Konulu Propaganda Posteri 

Mao konulu propaganda posteri, 1960 yılında Merkez Sanat Akademisi Ulusal Resim Bölümü 

(中央美术学院国画系集体创作) tarafından hazırlanmıştır. Anlatımın tözü boyutunda 

incelendiğinde posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, Mao’nun, müzik 

aletlerinin ve beyaz güvercinlerin yer aldığı görülmektedir. Anlatımın biçimi üzerinden ele 

alındığında da posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, Mao’nun etrafında 

bulunduğu ve çevrelerinde de beyaz güvercinlerin uçtuğu resmedilmektedir. Posterdeki bazı 

kişiler müzik aleti çalmaktadır. Posterde Yaşasın tüm milletlerin büyük birliği (民族大团结万

岁) yazısı bulunmaktadır. 

Resim 3. Mao Konulu Propaganda Posteri 

 

(Kaynak: IISH, 2021c) 

 İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde bağlılık, barış, coşku, sevinç, 

mutluluk, birlik ve huzur kavramlarının ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterde Mao’ya 

yer verilmesi, posterdeki kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu algısını meydana 

getirmektedir. Diğer yandan posterde insanların Mao’nun çevresinde bulunmasıyla Mao’nun 

liderlik kültüne vurgu yapılmaktadır. Posterin çevresinde yer alan beyaz güvercinler, barışı 

simgelemektedir. İnsanların müzik aleti çalması ise coşku ve sevince vurgu yapmaktadır. 

İçeriğin biçimi üzerinden ele alındığında da posterde Mao’nun liderliğinde ÇHC’deki 

diasporaların barış ve huzur içerisinde olduğu mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Posterde 

ÇHC’deki diasporaların Mao’yu sevdiği ve ona bağlı olduğu algısı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. Bu şekilde Mao’nun Çinliler gibi ÇHC’deki diasporalar üzerinde de liderlik 

kültüne sahip olduğuna yönelik mesaj verilmektedir.  

Tablo 3. Mao Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın 

Tözü 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, Mao, müzik aletleri ve beyaz güvercinler 

Anlatımın 

Biçimi 

Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, Mao’nun etrafında bulunması ve 

çevrelerinde de beyaz güvercinlerin uçması 

İçeriğin 

Tözü 
Bağlılık, barış, coşku, sevinç, mutluluk, birlik, huzur 

İçeriğin 

Biçimi 
Mao’nun liderliğinde ÇHC’deki diasporaların barış ve huzur içerisinde olduğu propagandası 
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Çin Konulu Propaganda Posteri 

Çin konulu propaganda posteri, 1964 yılında Zhang Ruji (张汝济), Sheng Cijun (盛此君) ve 

Tian Yuwen (田郁文) tarafından hazırlanmıştır. Anlatımın tözü üzerinden ele alındığında 

posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, farklı renklerde çiçeklerin ve 

balonların yer aldığı görülmektedir. Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde 

farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların gülümsediği ve çiçek tuttuğu 

resmedilmektedir. Posterdekilerden bazıları çiçekleri havaya kaldırmaktadır. Posterin arka 

planında farklı renklerdeki balonlar uçmakta; ön planında da farklı renklerdeki çiçekler yer 

almaktadır. Posterde Çok yaşa Çin Halk Cumhuriyeti (中华人民共和国万岁) yazısı 

bulunmaktadır. 

 

Resim 4. Çin Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021d) 

 İçeriğin tözü üzerinden ele alındığında posterde huzur, mutluluk ve birlik kavramlarının 

ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterdeki görsel ve yazılı kodlardan, posterdeki kişilerin 

ÇHC’deki diasporaların olduğu ortaya çıkmaktadır. Posterde yer verilen çiçekler, sevgiyi; 

balonlar ise coşkuyu temsil etmektedir. İnsanların yüzlerinin gülmesi ise mutluluğu ifade 

etmektedir. İçeriğin biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde ÇHC’deki diasporaların 

mutlu ve huzurlu olduğu mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada propaganda 

posterinde ÇHC’deki diasporaların ÇKP yönetiminden memnun olduğuna yönelik algı 

oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Tablo 4. Çin Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın Tözü Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, farklı renklerde çiçekler ve balonlar 

Anlatımın Biçimi Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların gülümsemesi ve çiçek tutması 

İçeriğin Tözü Huzur, mutluluk, birlik 

İçeriğin Biçimi ÇHC’deki diasporaların mutlu ve huzurlu olduğu propagandası 

Devrim Konulu Propaganda Posteri 

Devrim konulu propaganda posteri, 1966 yılında Şangay Halk Güzel Sanatlar Yayınevi 

Propaganda Grubu (上海人民美术出版社宣传画组) tarafından hazırlanmıştır. Anlatımın 

tözü boyutunda incelendiğinde posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, 
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Mao’nun, bir askerin, kızıl bayrakların ve kitapların yer aldığı görülmektedir. Anlatımın 

biçimi üzerinden ele alındığında da posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların 

büyük boyuttaki Mao görselinin önünde bulunduğu, gülümsediği, ellerinde kitap olduğu ve 

arkalarında kızıl bayrakların yer aldığı resmedilmektedir. Posterde Mao Zedong Düşüncesinin 

güneş ışığı, Büyük Proleter Kültür Devrimi'nin yolunu aydınlatıyor (毛泽东思想的阳光照亮

无产阶级文化大革命的道路) yazısı bulunmaktadır.  

 

Resim 5. Devrim Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021e) 

 İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde bağlılık ve birlik kavramlarının ön 

plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterdeki Mao’nun resmi üzerinden posterde yer alan 

kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu ortaya çıkmaktadır. Mao’nun resmi devasa boyutta 

sunulmakta, bu şekilde doğrudan Mao’nun liderlik kültüne vurgu yapılmaktadır. Posterdeki 

kızıl bayraklar, ÇHC’nin Komünizm ideolojisi altında yönetildiğine atıfta bulunmaktadır. 

İnsanların ellerinde tuttukları kitaplarla, ÇHC’deki diasporaların Mao’nun düşüncelerini 

okudukları ve onları sahiplendikleri algısı oluşturulmaktadır. İnsanların yüzlerinin gülmesi ise 

mutluluğu ifade etmektedir. Posterde yer alan asker, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nu temsil 

etmektedir. Askerin, ÇHC’deki diasporalarla iç içe olmasıyla, asker ve sivil arasında sevgiye 

dayalı bir ilişkinin olduğuna yönelik algı meydana getirilmeye çalışılmaktadır. İçeriğin biçimi 

üzerinden ele alındığında da posterde ÇHC’deki diasporaların Mao’nun liderliğine ve 

Komünizm ideolojisine bağlı olduğu mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Posterde 

ÇHC’deki diasporaların Mao’yu sevdiği ve onun yönetimi altında olmaktan mutlu olduğuna 

yönelik düşünce meydana getirilmektedir. Diğer yandan ÇHC’nin Komünizm ideoloji altında 

yönetilmesiyle ÇHC’deki diasporalar arasında birlik meydana getirildiğine yönelik algı 

oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Tablo 5. Devrim Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın 

Tözü 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, Mao, bir asker, kızıl bayraklar ve kitaplar 

Anlatımın 

Biçimi 

Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların büyük boyuttaki Mao görselinin önünde 

bulunması 

İçeriğin Tözü Bağlılık ve birlik 

İçeriğin Biçimi 
ÇHC’deki diasporaların Mao’nun liderliğine ve Komünizm ideolojisine bağlı olduğu 

propagandası 

 
 Posterde yer alan kitapların seçilememesi nedeniyle kitapların içeriği aktarılamamaktadır. Buna karşılık 

posterdeki yazılardan ve ÇHC’deki propaganda posterlerinde sıkça yer almasından dolayı posterdeki kitabın 

Başkan Mao'dan Seçme Sözler (毛主席语录) olduğu algısı meydana gelmektedir. Küçük Kırmızı Kitap olarak 

adlandırılan kitap, Mao’dan alıntıları içermekte ve Mao’nun liderlik kültü propagandasın ön plana çıkmaktadır. 
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Zafer Konulu Propaganda Posteri 

Zafer konulu propaganda posterinin, 1975 dolaylarında yapıldığı belirtilmektedir. Buna 

karşılık posterin kim tarafından hazırlandığına dair bilgiye ulaşılamamaktadır. Anlatımın tözü 

üzerinden ele alındığında posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, 

Tiananmen Kapısı’nın, kızıl bayrakların, havai fişeklerin ve Mao’nun resminin yer aldığı 

görülmektedir. Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde kızıl bayrakların ve 

Mao’nun resminin bulunduğu Tiananmen Kapısı’nın önünde farklı etnik kıyafetler giymiş 

erkek ve kadınların, kızıl bayraklar taşıdığı ve dans ettiği resmedilmektedir. Arka planda da 

havai fişekler patlamaktadır. Posterde Birliğin zaferi her yerde şarkı söylüyor (团结胜利歌万

里) yazısı bulunmaktadır. 

 

Resim 6. Zafer Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021f) 

 İçeriğin tözü üzerinden ele alındığında posterde bağlılık, mutluluk, coşku, sevinç ve 

birlik kavramlarının ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterde Tiananmen Kapısı, ÇHC’yi 

simgelemektedir. Bu açıdan posterdeki kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu anlaşılmaktadır. 

Posterdeki Tiananmen Kapısı’nın önündeki kızıl bayraklar, Komünizm ideolojisine; Mao’nun 

resmi ise Mao’nun liderlik kültüne vurgu yapmaktadır. İnsanların dans etmesi, mutluluğu; 

havai fişeklerin patlaması da coşkuyu temsil etmektedir. İçeriğin biçimi boyutunda 

incelendiğinde de posterde ÇHC’deki diasporaların Mao’nun liderliğinde ve Komünizm 

ideolojisinde mutlu olduğu mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada ÇHC’deki 

diasporaların Mao’nun liderliğine ve Komünizm ideolojisine bağlı kaldıkları algısı 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Resim 6. Zafer Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımı

n Tözü 

Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, Tiananmen Kapısı, kızıl bayraklar, havai fişekler 

ve Mao’nun resmi 

Anlatımı

n Biçimi 

Kızıl bayrakların ve Mao’nun resminin bulunduğu Tiananmen Kapısı’nın önünde farklı etnik 

kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, kızıl bayraklar taşıması ve dans etmesi 

İçeriğin 

Tözü 
Bağlılık, mutluluk, coşku, sevinç, birlik 

İçeriğin 

Biçimi 

ÇHC’deki diasporaların Mao’nun liderliğinde ve Komünizm ideolojisinde mutlu olduğu 

propagandası 

Kitap Konulu Propaganda Posteri 

Zafer konulu propaganda posteri, 1977 yılında Liu Zewen (刘泽文) ve Ma Jindong (马金东) 

tarafından hazırlanmıştır. Anlatımın tözü boyutunda incelendiğinde posterde farklı etnik 
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kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, bir askerin ve bir işçinin, Mao ve Hua’nın resimlerinin, 

kitapların ve farklı renklerde güllerin yer aldığı görülmektedir. Anlatımın biçimi üzerinden ele 

alındığında da posterde Mao ve Hua’nın resimleri önünde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek 

ve kadınların, bir askerin ve bir işçinin kitap tuttuğu resmedilmektedir. İnsanların etrafında 

farklı renklerde güller yer almaktadır. Posterde Mao Zedong düşüncesinin ihtişamı her zaman 

anavatanda parlayacak. "Mao Zedong'un Seçilmiş Eserleri"nin beşinci cildinin 

yayınlanmasını coşkuyla kutluyoruz (毛泽东思想的光辉永远普照祖国大地-热烈庆祝《毛

泽东选集》第五卷出版) yazısı bulunmaktadır. 

 

Resim 7. Kitap Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021g) 

 İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde bağlılık, mutluluk ve birlik 

kavramlarının ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterin hazırlandığı yıla bakıldığında, 

Mao’nun öldüğü ve yerine Hua Guofeng’un geldiği ortaya çıkmaktadır. Posterde Mao ve 

Hua’nın resimleri kullanılarak, Hua’nın Mao’nun liderliğini devraldığı mesajı verilmektedir. 

Diğer yandan insanların elinde yer alan kitaplarla, ÇHC’deki diasporaların Mao’nun 

düşüncelerini okudukları ve onları sahiplendikleri algısı oluşturulmaktadır. Posterde yer alan 

asker, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na; işçi de ÇHC’deki işçi sınıfına atıfta bulunmaktadır. Bu 

şekilde posterde ÇHC’deki diasporaların ordu ve işçi sınıfıyla iyi ilişkiler içerisinde olduğuna 

yönelik mesaj verilmektedir. İnsanların yüzlerinin gülmesi ise mutluluğu ifade etmektedir. 

Posterdeki farklı renklerde güller de sevgiyi yansıtmaktadır. İçeriğin biçimi üzerinden ele 

alındığında da posterde ÇHC’deki diasporaların Mao gibi Hua’ya da bağlı olduğu mesajının 

verildiği ortaya çıkmaktadır. Propaganda posterinde ÇHC’deki diasporaların, Mao’nun 

ölümünden sonra Hua’nın yönetimi altında birlik olacağı algısı meydana getirilmeye 

çalışılmaktadır. Diğer yandan Mao’nun ölmesine karşılık ÇHC’de Mao’nun liderlik kültü 

sürdürülerek, Mao’nun düşüncelerinin ÇHC’deki diasporalar tarafından desteklenmeye devam 

ettiği mesajı verilmektedir.  

Resim 7. Kitap Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın 

Tözü 

Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, bir asker ve bir işçi, Mao ve Hua’nın resimleri, 

kitaplar ve farklı renklerde güller 

Anlatımın 

Biçimi 

Mao ve Hua’nın resimleri önünde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, bir askerin 

ve bir işçinin kitap tutması 

İçeriğin 

Tözü 
Bağlılık, mutluluk, birlik 

İçeriğin 

Biçimi 
ÇHC’deki diasporaların Mao gibi Hua’ya da bağlı olduğu propagandası 
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Kongre Konulu Propaganda Posteri 

Kongre konulu propaganda posteri, 1978 yılında Wei Tiesheng (魏铁生) ve Zhang Songnan (

张颂南) tarafından hazırlanmıştır. Anlatımın tözü üzerinden ele alındığında posterde farklı 

etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, bir asker ve bir işçinin, farklı renklerde güllerin ve 

Büyük Halk Salonu’nun yer aldığı görülmektedir. Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde 

de posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, bir asker ve bir işçinin Büyük 

Halk Salonu’nun önünde durduğu ve gülümsediği resmedilmektedir. Posterdeki kişilerin 

etrafında da farklı renklerde çiçekler yer almaktadır. Posterde Beşinci Ulusal Halk 

Kongresi'nin muzaffer toplanmasını tüm milletlerden insanlar sevgi dolu bir şekilde karşılar (

各族人民热烈欢庆第五届全国人民代表大会胜利召开) yazısı bulunmaktadır. 

 

Resim 8. Kongre Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021h) 

 İçeriğin tözü üzerinden ele alındığında posterde birlik, huzur ve mutluluk kavramlarının 

ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterde Büyük Halk Salonu, ÇKP yönetimini 

simgelemektedir. Bu açıdan posterde yer alan kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu 

anlaşılmaktadır. Posterde herkesin gülümsemesi, mutluluğu; farklı renklerde güller ise sevgiyi 

yansıtmaktadır. Posterde yer alan asker, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nu, işçi ise ÇHC’deki işçi 

sınıfını temsil etmektedir. İçeriğin biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde ÇHC’deki 

diasporaların ÇKP yönetimi altında mutlu ve huzurlu olduğu mesajının verildiği ortaya 

çıkmaktadır. Propaganda posterinde ÇHC’deki diasporaların ÇKP yönetiminden memnun 

olduğu algısı oluşturulmaktadır. ÇHC’deki diasporaların asker ve işçiyle bir arada 

resmedilmesiyle, ülkede birlik mesajı verilmeye çalışılmaktadır.  

Tablo 8. Kongre Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın 

Tözü 

Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, bir asker ve bir işçi, farklı renklerde güller ve 

Büyük Halk Salonu 

Anlatımın 

Biçimi 

Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, bir asker ve bir işçinin Büyük Halk 

Salonu’nun önünde durması ve gülümsemesi 

İçeriğin 

Tözü 
Birlik, huzur, mutluluk 

İçeriğin 

Biçimi 
ÇHC’deki diasporaların ÇKP yönetimi altında mutlu ve huzurlu olduğu propagandası 

 
 Büyük Halk Salonu (人民大会堂), Pekin'de bulunan Tiananmen Meydanı'nın batı ucunda yer alan bir devlet 

binasıdır. ÇHC’de iktidarda bulunan ÇKP tarafından yasama ve tören faaliyetleri için kullanılmaktadır.  
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Hua Konulu Propaganda Posteri 

Hua konulu propaganda posteri, 1978 yılında Yuan Feng (袁峰) tarafından hazırlanmıştır. 

Anlatımın tözü boyutunda incelendiğinde posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve 

kadınların, uzun bezlerin, farklı renklerde çiçeklerin ve balonların yer aldığı görülmektedir. 

Anlatımın biçimi üzerinden ele alındığında da posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve 

kadınların uzun bezlerin üstündeki yazıya baktıkları resmedilmektedir. İnsanların etrafında 

farklı renklerde çiçekler ve balonlar yer almaktadır. Posterin ön planındaki bezin üstünde 

Başkan Hua, her etnik gruptan insan sizi çok seviyor! (华主席各族人民热爱您！) yazısı 

bulunmaktadır. 

 

Resim 9. Hua Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021i) 

 İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde bağlılık, sevgi, mutluluk ve birlik 

kavramlarının ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterdeki yazılardan posterdeki kişilerin 

ÇHC’deki diasporalar olduğu anlaşılmaktadır. Posterde yer alan farklı renklerde çiçekler 

sevgiyi; farklı renklerde balonlar ise mutluluğu yansıtmaktadır. İçeriğin biçimi üzerinden ele 

alındığında da posterde ÇHC’deki diasporaların Hua’nın yönetiminden memnun olduğu 

mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Propaganda posterinde Mao’nun ölümünden sonra 

ülkede otorite boşluğu olmadığı algısı oluşturulmaktadır. Bu aşamada ÇHC’deki diasporaların 

Mao gibi Hua’ya da sadık olduğu mesajı verilmekte ve Hua’nın ÇHC’deki diasporalar 

arasındaki birliğin sürmesini sağlayacağı düşüncesi meydana getirilmektedir.  

Tablo 9. Hua Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın Tözü 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, uzun bezler, farklı renklerde çiçekler ve 

balonlar 

Anlatımın 

Biçimi 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların uzun bezlerin üstündeki yazıya bakması 

İçeriğin Tözü Bağlılık, sevgi, mutluluk, birlik 

İçeriğin Biçimi ÇHC’deki diasporaların Hua’nın yönetiminden memnun olduğu propagandası 

Sevgi Konulu Propaganda Posteri 

Sevgi konulu propaganda posteri, 1980 yılında Zhou Ruizhuang (周瑞庄) tarafından 

hazırlanmıştır. Anlatımın tözü üzerinden ele alındığında posterde farklı etnik kıyafetler giymiş 

erkek ve kadınların, merdivenlerin ve sütunların (Büyük Halk Salonu’nun girişinde yer alan 

sütunlara benzeyen) yer aldığı görülmektedir. Anlatımın biçimi boyutunda incelendiğinde de 

posterde merdivenlerin ve sütunların önünde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların 

425



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

sarıldığı ve gülümsediği resmedilmektedir. Posterde Bir ailede olduğu gibi kardeşçe sevgi (团

结友爱一家亲) yazısı bulunmaktadır. 

 

Resim 10. Sevgi Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021j) 

 İçeriğin tözü üzerinden ele alındığında posterde dostluk, birlik ve mutluluk kavramlarının ön plana 

çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterdeki kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğunu doğrudan yansıtan yazılı ve 

görsel göstergeler kullanılmamaktadır. Diğer yandan insanların sarıldıkları yerdeki merdivenlerin ve sütunların 

Büyük Halk Salonu’na ait olduğuna yönelik de doğrudan mesaj verilmemektedir. Buna karşılık posterin 

kullanıldığı bağlam üzerinden posterdeki kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu anlaşılmaktadır. Posterdeki 

insanların birbirine sarılması, dostluk ve birlik algısını oluşturmaktadır. İnsanların gülümsemesi ise mutluluğu 

ifade etmektedir. İçeriğin biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde ÇHC’deki diasporaların birbirlerine 

yönelik dostluk duygularının olduğu mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Böylece propaganda posterinde 

ÇHC’deki diasporaların, yalnızca ÇKP yönetimi ve Komünizm ideolojisinden değil aynı zamanda birbirleriyle 

yaşamalarından da memnun oldukları algısı oluşturulmaktadır.  

Tablo 10. Sevgi Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın Tözü Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, merdivenler ve sütunlar 

Anlatımın Biçimi 
Merdivenlerin ve sütunların önünde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların 

sarılması ve gülümsemesi 

İçeriğin Tözü Dostluk, birlik, mutluluk 

İçeriğin Biçimi ÇHC’deki diasporaların birbirlerine yönelik dostluk duygularının olduğu propagandası 

Ülke Konulu Propaganda Posteri 

Ülke konulu propaganda posteri, 1982 dolaylarında Ma Hongdao (马宏道), Ni Fanghua (倪芳

华) ve Ding Yuguan (丁狱冠) tarafından hazırlanmıştır. Anlatımın tözü boyutunda 

incelendiğinde posterde farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların, Tiananmen 

Kapısı’nın, müzik aletlerinin, beyaz güvercinlerin ve farklı renklerde çiçeklerin yer aldığı 

görülmektedir. Anlatımın biçimi üzerinden ele alındığında da posterde farklı etnik kıyafetler 

giymiş erkek ve kadınların Tiananmen Kapısı’nın önünde müzik aleti çaldığı, kol kola girdiği 

ve dans ettiği resmedilmektedir. İnsanların çevresinde beyaz güvercinler ve farklı renklerde 

çiçekler yer almaktadır. Posterde Çin, çok etnikli birleşik bir ülkedir (我国是一个团结统一的

多民族国家) yazısı bulunmaktadır. 
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Resim 11. Ülke Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021k) 

 İçeriğin tözü boyutunda incelendiğinde posterde mutluluk, huzur, barış, sevinç ve birlik 

kavramlarının ön plana çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterdeki Tiananmen Kapısı, ÇHC’yi 

simgelemektedir. Bu açıdan posterdeki kişilerin ÇHC’deki diasporalar olduğu anlaşılmaktadır. 

Posterdeki kişilerin kol kola girmesi, birliği; müzik aleti çalması ve dans etmesi de sevinci 

yansıtmaktadır. İnsanların çevresindeki güvercinler ise barışı simgelemektedir. İçeriğin biçimi 

üzerinden ele alındığında da posterde ÇHC’deki diasporaların barış ve huzur içerisinde 

yaşadığı mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan propaganda posterinde ÇHC’de 

farklı diasporaların birlik içerisinde olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

 Tablo 11. Ülke Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın Tözü 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınlar, Tiananmen Kapısı, müzik aletleri, beyaz 

güvercinler ve farklı renklerde çiçekler 

Anlatımın Biçimi 
Farklı etnik kıyafetler giymiş erkek ve kadınların Tiananmen Kapısı’nın önünde müzik aleti 

çalması, kol kola girmesi ve dans etmesi 

İçeriğin Tözü Mutluluk, huzur, barış, sevinç, birlik 

İçeriğin Biçimi ÇHC’deki diasporaların barış ve huzur içerisinde yaşadığı propagandası 

Çocuk Konulu Propaganda Posteri 

Çin konulu propaganda posteri, 1995 yılında Chen Qiang (陈强) tarafından hazırlanmıştır. 

Anlatımın tözü üzerinden ele alındığında posterde farklı etnik kıyafetler giymiş çocukların, Çin 

Seddi’nin, beyaz güvercinlerin ve ÇHC’nin bayrağının yer aldığı görülmektedir. Anlatımın 

biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde farklı etnik kıyafetler giymiş çocukların, Çin 

Seddi ve ÇHC bayrağının önünde durdukları resmedilmektedir. Çevrelerinde de beyaz 

güvercinler uçmaktadır. Posterde Kalplerimizdeki vatan (祖国在我们心中) yazısı 

bulunmaktadır. 
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Resim 12. Çocuk Konulu Propaganda Posteri 

(Kaynak: IISH, 2021l) 

 İçeriğin tözü üzerinden ele alındığında posterde birlik ve barış kavramlarının ön plana 

çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Posterdeki Çin Seddi ve ÇHC’nin bayrağı, ÇHC’yi 

simgelemektedir. Bu açıdan posterde yer alan çocukların da ÇHC’de bulunan diasporaları 

temsil ettiği anlaşılmaktadır. Posterdeki beyaz güvercinler barışı yansıtmaktadır. İçeriğin 

biçimi boyutunda incelendiğinde de posterde ÇHC’deki diasporaların birlik ve barış içerisinde 

yaşadığı mesajının verildiği ortaya çıkmaktadır. Böylece ÇHC’deki diasporaları arasında 

huzurun olduğu algısı meydana getirilmeye çalışılmaktadır.  

Tablo 12. Çocuk Konulu Propaganda Posteri 

Anlatımın Tözü Farklı etnik kıyafetler giymiş çocuklar, Çin Seddi, beyaz güvercinler ve ÇHC’nin bayrağı  

Anlatımın Biçimi Farklı etnik kıyafetler giymiş çocukların, Çin Seddi ve ÇHC bayrağının önünde durması 

İçeriğin Tözü Birlik, barış 

İçeriğin Biçimi ÇHC’deki diasporaların birlik ve barış içerisinde yaşadığı propagandası 

SONUÇ 

Çalışmada incelenen propaganda posterleri üzerinden ÇHC’deki diasporaların ÇHC’de birlik 

içerisinde olduğuna ve barış ve huzur içerisinde yaşadığına yönelik algılar oluşturulmaya 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu aşamada propaganda posterlerinde ÇHC’deki diasporalar, 

ÇHC’yi temsil eden göstergelerin yer aldığı propaganda posterlerinde kol kola girerken, dans 

ederken, müzik aletleri çalarken ve gülümserken resmedilmiştir. Propaganda posterlerinde 

ÇHC’de diasporaların ÇKP yönetimine bağlı olduğu ve ÇHC’de yaşamaktan da memnun 

oldukları mesajı verilmiştir. 

 Propaganda posterlerinde, ÇHC’deki diasporalar arasında birlik oluşturmak için liderlik 

kültünün etkili bir şekilde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Propaganda posterleri üzerinden 

ÇHC’deki diasporaların Mao’nun liderliği altında mutlu ve huzurlu bir şekilde bir arada 

yaşadığı ileri sürülmüştür. Ayrıca ÇHC’deki diasporaların Mao’ya derin bir sevgi duyduğu ve 

Mao’nun düşüncelerini benimsediği mesajı verilmiştir. Diğer yandan propaganda posterlerinde 

Mao’nun ölümünden sonra ÇHC yönetimine gelen Hua’nın da liderlik kültü oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Bu süreçte propaganda posterlerinde ÇHC’deki diasporaların Mao’nun 

düşüncelerine sahip çıktığına, buna karşılık Hua’nın da liderliğini benimsediğine yönelik 

algılar meydana getirilmiştir. Bu şekilde ÇHC propagandasının, Mao’nun ölümünden sonra 

ülkede oluşabilecek otorite boşluğunu önlemeye çalıştığı belirtilebilmektedir. Diğer yandan 

Mao’nun liderlik kültü üzerinden ÇHC’deki diasporalarında oluşturulmaya çalışılan birlik 

olgusunun Hua’nın liderlik kültü üzerinden sürdürmeye çalıştığı ileri sürülebilmektedir.  
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 Propaganda posterlerinde ÇHC’de Mao’nun kült liderliği dışında Komünizm 

ideolojisine de vurgu yapılarak, Komünizm ideolojisi üzerinden ÇHC’deki diasporalar 

arasında birlik mesajının verilmeye çalışıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada propaganda 

posterleri üzerinden ÇKP’nin yönetimi altında ÇHC’deki diasporaların eşit bir şekilde 

yönetildiği algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Diğer yandan Komünizm ideolojisi altında 

yönetilen ÇHC’deki diasporaların birbirleriyle de huzur ve barış içerisinde yaşadıklarına ilişkin 

mesaj verilmiştir. Propaganda posterlerinde dikkat çeken bir konu, ÇHC’deki diasporaların 

farklı kültürlere mensup olduklarının vurgulanarak resmedilmiş olmasıdır. Bu aşamada 

propaganda posterlerinde tek tipleştirilmeden farklı kültürlerin ÇHC bayrağı altında barış ve 

huzur içerisinde yaşadığına vurgu yapılarak ÇHC’deki diasporalar arasında birlik mesajının 

verilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.  

Çalışma kapsamında incelenen propaganda posterleri genel olarak değerlendirildiğinde ÇHC 

propagandasının ÇHC’deki diasporaların hiçbir ayrımcılığa uğramadığına, baskıya maruz 

kalmadığına, ÇKP’nin yönetiminden memnun olduğuna ve Mao’yu lider olarak benimsediğine 

yönelik mesajlar vermeye çalıştığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası basında yer alan kimi 

haberlere karşılık propaganda posterleri üzerinden ÇHC’deki diasporaların ÇKP yönetimine 

karşı memnuniyetsizlik ifade eden herhangi bir protesto veya ayaklanmaya girişmediğine, 

ÇKP’nin de ÇHC’deki diasporalar üzerinden tahakküm kurmak için herhangi bir baskıya 

yönelmediğine ilişkin algılar meydana gelebilmektedir. Bu aşamada ÇKP yönetiminin 

propaganda posterlerinde ÇHC’deki diasporaların durumunu mu yoksa ÇHC’de idealize ettiği 

diasporaları mı yansıttığı önemli bir tartışma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Çalışmada propaganda posterleri özelinde ÇHC’deki diasporaların ÇHC 

propagandasında ne şekilde sunulduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Gelecek çalışmaların 

ÇHC’deki diasporaların günümüzdeki propaganda sunumunu farklı kitle iletişim araçları 

üzerinden mevcut çalışmadaki bulgularla karşılaştırmalı olarak ele alması, konunun daha 

kapsamlı ve güncel veriler üzerinden ortaya konulmasını sağlayacaktır.  
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Abstract 
 
Fresh water is an essential resource maintaining human life and other organisms in the 
environment to sustain the balance of nature. Aquatic communities are ideal indicators of 
environmental scale. In environment, each organism needs to deal with different environmental 
stressors which disturb their gut microbiota.  Water scorpions can tolerate pollution for a certain 
dimension. This investigation was aimed to reveal some bacterial subspecies that it was on 
biotechnological importance using gut structures of a water scorpion. Therefore, Nepa spp. is 
thought that an important model organism used in this ecological study the genus, is being 
named water scorpions, are heteropteran bugs of the family Nepidae. All nepids penetrate 
through the water surface for breathing. Although all species in this aquatic family are referred 
to as water scorpions. Adults stage of Nepa spp. was collected from their natural habitat in 
Erzurum Wetlands (Erzurum, Turkey) and live individuals was brought to the laboratory. After 
surface were applicated to disinfection, digestive structure of the insect was separated by 
dissection in a sterile environment. It was placed on sterile tubes then it was sent for 
metagenomics analysis. The amount and purity of the isolated DNA was determined 
fluorometrically with Qubit. V3-V4 regions of the 16s rRNA gene to be used in species 
determination were amplified using the SimpliAmp Thermal Cycler with universal 341F- 805R 
primer sequences. The detected bacterial subspecies are as follows; Salmonella enterica 
enterica, Pseudomonas syringae pisi, Cutibacterium acnes acnes, Xanthomonas oryzae 
oryzicola, Rhizobium leguminosarum trifolii, Bacillus thuringiensis kurstaki, Vibrio tapetis 
tapetis, Klebsiella pneumoniae pneumoniae, Pantoea stewartii stewartii, Pasteurella multocida 
septica, Propionibacterium phage P100, Staphylococcus aureus aureus, Ainckia indica indica, 
Lactobacillus buchneri silagei, Photobacterium damselae piscicida, Bacillus cereus anthracis, 
Clostridium estertheticum estertheticum, Mycoplasma capricolum capripneumoniae, 
Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, Legionella pneumophila pneumophila, Bifidobacterium 
animalis lactis, Streptomyces peucetius caesius and Paenibacillus larvae larvae. Salmonella 
enterica enterica, Staphylococcus aureus aureus and Vibrio tapetis tapetis subspecies were 
abundant identified. Despite of subspecies level, our results seem that positive impetus will be 
redounded in microbial ecology. It is believed that it is useful data which will be take advantage 
of bio-monitor and bacterial studies.  
 
Keywords: Bio-monitors, Indicator Insects, Microbiota, Aquatic Insects, Fresh Water 
Ecosystem. 
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Özet 
  
Tatlı su, doğa dengesini sürdürmek için insan yaşamını ve çevrede bulunan diğer 
organizmaların yaşamı için gerekeli temel bir kaynaktır. Sucul komüniteler, çevresel ölçeğin 
ideal göstergeleridir. Çevrede, her organizmanın bağırsak mikrobiyotalarını bozan farklı 
çevresel stres faktörleriyle baş etmesi gerekir. Su akrepleri, belirli bir boyutta kirliliği tolere 
edebilirler. Bu araştırmada, bir su akrebinin bağırsak yapılarını kullanarak biyoteknolojik 
önemi olan bazı bakteri alt türlerini ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu ekolojik çalışmada 
kullanılan, önemli bir model organizma olduğu düşünülen ve su akrepleri olarak adlandırılan 
Nepa spp. cinsi, Nepidae familyasının hexapodlardır. Hexapod örneği, Erzurum Sulak Alanları 
(Erzurum, Türkiye) doğal ortamından toplanmış ve canlı olarak laboratuvara getirilmiştir. 
Yüzey dezenfeksiyona tabi tutulduktan sonra böceğin sindirim yapısı aseptik bir ortamda 
diseksiyonla ayrılmıştır. Ardından steril tüplere yerleştirilerek metagenomik analize 
gönderilmiştir.  İzole edilen DNA'nın miktarı ve saflığı, Qubit ile florometrik olarak 
belirlenmiştir. Tür tayininde kullanılacak 16s rRNA geninin V3-V4 bölgeleri, evrensel 341F- 
805R primer dizileri ile SimpliAmp Thermal Cycler kullanılarak amplifiye edilmiştir. Çalışma 
sonucu tespit edilen bakteri alt türleri aşağıdaki gibidir; Salmonella enterica enterica, 
Pseudomonas syringae pisi, Cutibacterium acnes acnes, Xanthomonas oryzae oryzicola, 
Rhizobium leguminosarum trifolii, Bacillus thuringiensis kurstaki, Vibrio tapetis tapetis, 
Klebsiella pneumoniae pneumoniae, Pantoea stewartica indica, Lactobacillus buchneri silagei, 
Photobacterium damselae piscicida, Bacillus cereus anthracis, Clostridium estertheticum 
estertheticum, Mycoplasma capricolum capripneumoniae, Lactobacillus delbrueckii 
bulgaricus, Legionella pneumophila pneumophila, Bifidobacterium animalis lactis, 
Streptomyces peucetius caesius and Paenibacillus larvae larvae’dir. Salmonella enterica 
enterica, Staphylococcus aureus aureus ve Vibrio tapetis tapetis alt türleri bol miktarda 
tanımlanmıştır. İzolatlar, alt tür düzeyinde tanımlanmış olmasına rağmen, sonuçlarımızın 
mikrobiyal ekolojiye olumlu ivme kazandırarak, bio-monitörleme ve bakteriyel çalışmalarda 
avantaj sağlayacak faydalı veriler olduğu düşünülmektedir. 
 
Anahtar kelimeler: Biyo-monitürleme, İndikatör Türler, Mikrobiyota, Sucul Böcekler, Tatlısu 
Ekosistemi.  
 
 
1. GİRİŞ 

 
Tatlı su ekosistemlerinde yer alan çeşitli sucul organizmalar,  biyoçeşitlilik yönüyle tatlı su 
ortamına büyük katkıda bulunur ve su kalitesinin güvenilir göstergesi olarak tarif edilirler 
(Vassou et al. 2017). Ekolojileri bilinip, ekosistemde azalmaları veya çoğalmaları ekosistem 
üzerinde pek çok etmenin (iklim değişikliği, çeşitli kirleticilerin ortama karışması gibi) baskın 
olabileceğini gösteren türler indikatör türler olarak ifade edilir (Kuşçu 2011).   Başka bir deyişle 
ile çevrenin özelliklerinin tanınmasında kolaylık sağlayan türler olarak ifade edebiliriz 
(Kazancı ve Girgin 1998). Tatlı su ekosistemlerindeki çeşitli kirleticiler olan; tarımsal, kentsel 
ve endüstriyel atık sulardaki ağır metaller, bu ekosistemleri yok olmasına katkıda bulunurlar 
(Balzani et al. 2020). Özellikle mikrobiyota etkileşimi açısından önemli olan demir ağır metal 
kirliliği en ciddi çevresel tehlikelerden birisidir (Yang ve ark. 2018). 
 
Tarımsal mücadele konusunda ise, bakteri ve böcek (hexapod) arasındaki ilişkilerinde zararlı 
hexapodların kontrolünde çeşitli kimyasal insektisidler kullanılarak kimyasal mücadele 
yürütülmekte, fakat kullanılan bu kimyasal insektisitler hem doğal çevreye hem de 
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hedeflenmemiş organizmalar üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu bilinmektedir (İskender 
ve Algur 2009). Bu nedenle bu zararlılarla mücadelede bazı virüs ve bakteriler gibi 
entomopatojenlerin kullanıldığı biyolojik mücadeleye ağırlık verilmiştir (Dadaşoğlu 2013). 
Eklembacaklılarda mikrobiyal çalışmaları olarak; Bektaş et al. (2020), Citrobacter freundii ve 
Lelliottia amnigena türlerinin moleküler tanımlama yöntemiyle tanımlanmasını sağlamış, 
sucul hexapodların, element kontaminasyon çalışmalarını izlemek için yararlı bir araç olarak 
kullanılabilecek olası biyo-gözlem organizmaları olduğunu belirtmişlerdir. Bu ek olarak, 
zararlı hexapodlar ile mücadelede yaygın olarak kullanılan mikrobiyal kontrol ajanlar (örn. 
Bacillus thuringiensis) diğer doğal düşmanlara göre daha avantajlıdır. Ancak, bu insektisitler 
yüksek düzeyde seçiciliğe sahip olduklarından uygulandıkları alanlardaki diğer zararlı türlere 
etki etmemektedir (Azizoğlu 2012). Biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesinin 
nedeni, sadece kimyasal mücadelenin olumsuz etkisinden kurtulmak değil, aynı zamanda, 
doğada zararlıları %99 oranında baskı altında tutan yararlı mikro ve makro organizmalardan 
yararlanılmak istenmesidir (Uygun et al. 2010).  
 
Bu yararlanma istemi ile farklı araştırmalara gidilerek, biyoindikatörler bu amaç için 
hedeflenmiştir. Biyoindikatörler, çevresel kirliliğe yaşam fonksiyonlarını değiştirerek veya 
toksinleri vücudunda biriktirerek cevap veren canlıdır (Ellenberg vd, 1991).  Çevre kalitesini 
belirleme ve izleme çalışmalarında kullanılmaktadır (Kazancı ve Girgin 1998).   
 
Yarım kanatlılar olarak bilinen Hemiptera, katlanabilir dışarıdan gelişmiş kanatları olup,  tüm 
türlerinin yaklaşık  %10’u su ile ilişkilidir. Hemipterler aşamalı metamorfoz geçiren gruplardır 
(Andersen 1982). Hemiptera türleri ekolojik olarak çok önemli olması, limnolojik (iç sular 
yönüyle) olarak diğer hexapodlardan daha önemli oldukları muhtemeldir (Williams et al. 
1992). Hemiptera grubu içinde yer alan Nepa spp., yetişkinleri su altında da kış mevsimini 
geçirdiği bilinmekte olup (Ohba and Goodwyn 2010), yaprak, çamur ve taş altlarında bolca 
sucul habitatlarda bulunur. Bazı Nepa spp. türlerinin sucul faunada anizopter Yusufçuk 
larvalarıyla beslenen ikincil tüketici olduğu belirtilmiştir (Waitzbauer 1978). Kazancı ve ark. 
(2008), Two-way indicator tür analizi (TWINSPAN) kullanarak, Ege Bölgesi’nde Büyük 
Menderes Nehri, Akdeniz Bölgesi’nde Köyceğiz-Dalyan koruma alanındaki akarsular ile Orta 
Anadolu’nun batısında yer alan Ankara Çayı ve Kirmir Çayı alanlarında yaptıkları araştırmada 
Nepa spp. cinsine ait 47 birey tespit etmişlerdir. Vassou et al. (2017), Nepa spp cinsine ait 
indikatör türleri olarak kayıt altına almıştır.  
 
Türlerin alt varyeteleri (alttür, suş vb.) genetik farklılıklar, farklı yerel koşullara uyum 
özelliklerini yansıttığından,  evrimsel potansiyellerinin korunması ve değişen çevre koşullarına 
uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmesi için genetik çeşitlilik vazgeçilmez adaptasyondur 
(Kence 2006). Ekolojik anlamda indikatör makro omurgasızlarda, bağırsak mikrobiyota alt 
türlerin belirlenmesi, evrimsel potansiyellerinin korunması ve ekolojik kaynakların 
sürdürülebilirliği yönüyle önemlidir.  Bu çalışmada,  Nepa spp. cinsi bir indikatör türde 
bağırsak mikrobiyotasındaki bakteri alt türlerinin,  metagenomik yöntemle araştırılması 
yapılmıştır. 
 

 
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 
2.1. Çalışmanın Amacı 

 
Bu çalışmada, indikatör türlere ait sucul yarımkanatlılar takımından bir türün sindirim 
yapısında mikrobiyotanın alt tür düzeyinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Öncelikli olarak, su 
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kaynaklarına yakın bölgelerden bu türlere ait hexapodların toplanması ve tür tanımlanmasının 
yapılması, hexapod tür tanımlanması yapıldıktan sonra Hemiptera takımı ait Nepa spp. cinsi 
hexapod mikrobiyotasının tanımlanması hedeflenmiştir. Çalışmanın amacı ve ulaşılmak istenen 
sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
• Sucul sistemler içerisinde çok sayıda hexapod grubu içerisinde ihtiyaç duyulan çözüme 

uygun seçim yapabilmek için mikrobiyota içeriğinin ve baskın türlerin bilinmesi,   
•   Entomopatojenik çalışmalarda, organik tarım araştırmalarında, 
•   Tıbbi patojen bakterileri konukçu olarak barındıran, çalışmamıza konu olan familyalara ait 

vektörlerin, biyolojilerinin daha iyi netlik kazanmasında, 
•  Zirai mücadelede daha etkin olunabilmesinde, 
•  Hexapodların beslenme, yaşam alanı ve metabolizma bakımından büyük çeşitlilik 

gösteriyor olması, bu tür organizmaların vücut mikrobiyotasından yeni tür ve suşların 
izolasyon şansını artıracağından, hexapod mikrobiyotasının bilinmesi; 

• Çeşitli mikrobiyal saldırılarında etkilenme ve mikrobiyota elemanlarına direnç gösterme 
mekanizmaları gibi konuların aydınlatılması hususunda önemli ipuçları elde edilmesi, 

• Tıbbi patojen bakterilerinin çoğunu konukçu olarak barındıran bu canlıların özellikle besin 
kaynağı olarak tüketilmesi sonucu insan üzerindeki olumsuz etkileri ve tatlı sularda hastalık 
etkenleri için vektör olma potansiyellerinin anlaşılması,  

•   İndikatör tür olan bir su akrebinin bağırsak yapılarını kullanarak biyoteknolojik önemi olan 
bazı bakteri alt türlerini tanımlanması amaçlanmıştır. 

 
2.2. Yöntem 
Sucul Yarımkanatlılar; Ağustos- 2020’de Erzurum Sulak Alandan gözenek çapı 1-3 mm olan 
elek kullanılarak örnekler toplanmıştır. Canlı olarak yakalandıktan sonra şişeler içinde 
muhafaza edilerek koruma altına alınmıştır.  
 

A)       

 

B)  

Şekil 1. (A) Çalışma alanı ve (B) harita üzerindeki konumu. 

Laboratuvara getirilen ergin ve sağlıklı hexapodların tanısı Önder ve Lodos (1986) 
kaynağından, yararlanılarak, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEKTAŞ tarafından cins düzeyinde 
yapılmıştır.  Seçilen bir bireyde, daha sonra üzerindeki olası kontaminant mikroorganizmaları 
ortadan kaldırmak için %70’lik alkol ile 5 dakika muamele edilerek yüzey sterilizasyonu 
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yapılmıştır. Ardından steril saf su ile yıkanarak alkolden arındırılmıştır.  Yüzey dezenfeksiyonu 
yapılan bireyin sindirim kanalı laboratuvarda aseptik bir ortamda disekte edilip ayrıştırılmış ve 
bağırsak içeriği steril serum fizyolojikli su içerisinde vorteks yardımı ile parçalanmıştır.  
 
Bağırsak içeriği steril tüplere yerleştirilerek metagenomik analiz için  (Ficus-Bio Company, 
Ankara) gönderilmiştir. Analiz işlemlerinde, izole edilen DNA'nın miktarı ve saflığı, Qubit ile 
florometrik olarak belirlenmiştir. Tür tayininde kullanılmış, 16s rRNA geninin V3-V4 
bölgeleri, evrensel 341F- 805R primer dizileri ile SimpliAmp Thermal Cycler kullanılarak 
amplifiye edilmiştir. 
 

         
 
Şekil 2.  Nepa spp. hexapod türü ve bağırsak içeriği  (Ölçek: 1 mm) 
 
3. BULGULAR 

Çalışma sonunda, tespit edilen bakteri alt türleri ise Tablo 1.’de ki gibidir. Salmonella enterica 
enterica, ve Vibrio tapetis tapetis alt türlerinin yoğun olduğu görülmüştür.  
 
 
Sub‐species   Number  

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis  4.0 

Pseudomonas syringae pv. pisi  4.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar   22.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar   2.0 

Cutibacterium acnes subsp. acnes  3.0 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola  1.0 

Rhizobium leguminosarum bv. trifolii  1.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg  15.0 

Bacillus thuringiensis serovar   9.0 

Vibrio tapetis subsp. tapetis  448.0 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae  10.0 

Pantoea stewartii subsp. stewartii  6.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Bareilly  21.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Rough   12.0 

Pasteurella multocida subsp. septica  2.0 

Propionibacterium phage P100_1  1.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Krefeld  6.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar   57.0 

Staphylococcus aureus subsp. aureus  30.0 
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Ainckia indica subsp. indica  2.0 

Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 5  3.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Montevideo  13.0 

Lactobacillus buchneri subsp. silagei  1.0 

Vibrio anguillarum serovar O1  2.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Anatum  3.0 

Photobacterium damselae subsp. piscicida  5.0 

Bacillus cereus biovar anthracis  4.0 

Clostridium estertheticum subsp. estertheticum  11.0 

Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae  3.0 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  7.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Worthington  5.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi C  1.0 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila  12.0 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis  1.0 

Salmonella enterica subsp. enterica  54.0 

Streptomyces peucetius subsp. caesius  16.0 

Paenibacillus larvae subsp. larvae  1.0 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul  19.0 

 
Tablo 1. Tespit edilen alt türler ve sayıları 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Hexapodların beslenme, yaşam alanı ve metabolizma bakımından büyük çeşitlilik gösteriyor 
olması, bu tür organizmaların vücut mikrobiyotasından yeni tür ve suşların izolasyon şansını 
artıracağından, tür ve alt tür düzeyinde hexapod mikrobiyotasının bilinmesi ile;  beslenme 
fizyolojisi, çeşitli mikrobiyal saldırılarında etkilenme ve mikrobiyota elemanlarına direnç 
gösterme mekanizmaları gibi konuların aydınlatılması hususunda önemli ipuçlarının elde 
edileceği beklenilmektedir. Buna ek olarak, biyoindikatör türler kullanılarak; tarımsal ve 
ekolojik bağlamda biyolojik mücadele amacıyla bilhassa moleküler tekniklerle çok sayıda 
örnek ile yapılarak gelecekteki biyolojik kontrol yöntemleri ile daha sistematik bir şekilde 
çözüme ulaşmak mümkün olacağı kanısına varılmıştır.  

 

 
 

Şekil 3. Tespit edilen alttürlerin bulunma sayı grafiği. 
 

Sonuç olarak, indikatör türlerin varlığının organik zenginleşme ya da kirlilik göstergesi 
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olduğunu söyleyebilmek için,  uzun süreli sık örneklemeler yapılmalı, ayrıca coğrafik özelikler 
ile alanın akıntı sistemlerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin gerekli olduğu  (Kuşçu, 
2011) bilinciyle, sürdürülebilir bir organik tarım için kimyasal madde kullanımına getirilen 
sınırlama sonucu,  kullanılan pestisitler için alternatif yöntemlerden en önemlisi olan,  doğal 
ajanların kullanıldığı biyolojik mücadele yöntemlerine ağırlık verilmesi gerekliliğidir.  
 
TEŞEKKÜR 
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi (BAP) FHD-2020-8679 nolu proje kapsamında 
tamamlanmıştır.  
 
 
KAYNAKLAR 

 
Andersen NM, 1982. The Semiaquatic Bugs (Hemiptera, Gerromorpha). Phylogeny, adaptations, 

biogeography and classification. Denmark: Scandinavian Science Press Entomonograph, 3:455-
456.  

Balzani, P., Haubrock, P. J., Russo, F., Kouba, A., Haase, P., Veselý, L., Masoni, A., Tricarico, E., 2021. 
Combining metal and stable isotope analysis to disentangle contaminant transfer in a freshwater 
community dominated by alien species. Environmental Pollution. Volume 268, Part B, 1 January 
2021, 115781. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115781. 

Bektas, M., Orhan, F., Erman, O. K., Barıs O., 2020. Bacterial microbiota on digestive structure of 
Cybister lateralimarginalis torquatus (Fischer von Waldheim, 1829) (Dytiscidae: Coleoptera). 
Archives of Microbiology (Springer). Arch Microbiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00203-020-
02049-w.  

Dadaşoğlu F. and Şahin F., 2013. Bakterilerin Yüzük Kelebeği Malacosoma neustria L. (Lepidoptera: 
Lasiocampidae)’nın Biyolojik Mücadelesinde Kullanımı, Atatürk Üniversitesi  Ziraat 
Fakültesi Dergisi ,.41(2): 97-104. 

Ellenberg, H., Arndt, U., Bretthauer, R., Ruthsatz, B., Steubing, L., (1991). Biological Monitoring; 
signals from the environment. Friaedr. Vieweg and Sohn. Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig, 
318. 

İskender N.A., Algur Ö.F. 2009. Sekiz Dişli Kabuk Böceği (Ips typographus, Coleopterana: 
Scolytidae)’nin Bakteriyal Florası Üzerine Araştırmalar. Kafkas Üniv Fen Bil Enst Derg, 2009, 
2(1):67-76. 

Kazancı, N., Girgin, S., (1998). Sucul ekosistemlerin çevre kalitesi yönünden değerlendirilmesi ve 
izlenmesinde üç temel biyolojik yaklaşım, Doğu Anadolu Bölgesi 3. Su Ürünleri Sempozyumu, 
Erzurum. 

Kazancı, N., Dügel M. and Girgin S. 2008. Determination of indicator genera of benthic 
macroinvertebrate communities in running waters in western Turkey. Review of Hydrobiology, 1, 
1-16.  

Kence, A. 2006. Türkiye Balarılarında Genetik Çeşitlilik ve Korunmasının Önemi. Uludağ Arıcılık 
Dergisi, Archive, Volume 06, Issue 1.  

Kuşçu, Ş. 2011. Bazı Olası Makrobentik İndikatör Türler İle Sedimandaki Organik Madde İlişkisine 
Balık Yetiştiriciliğinin Etkisinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi. 
https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7956/306864.pdf?sequence=1
&isAllowed=y.  

440



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 
Ohba, S. and Goodwyn, P. J. 2010. Life cycle of the water scorpion, Laccotrephes japonensis, in 

Japanese rice fields and a pond. Journal of Insect Science: Vol. 10 | Article 45.  
Önder F. ve Lodos, N. 1986. Heteroptera Türkiye ve Palearktik Bölge Familyaları Hakkında Genel Bilgi. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:359.  
Ratledge, C., Dover, L.G., 2000. Iron Metabolism in Pathogenic Bacteria. Annual Review of 

Microbiology. Vol. 54:881-941 (Volume publication date October 2000). 
https://doi.org/10.1146/annurev.micro.54.1.881. 
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.micro.54.1.881. 

Williams D. D. and Feltmate B. W. 1992. Aquatic Insects. CAB International. xiii, 358p. 
Waitzbauer, W. 1978. Studies in Energetics and Population Dynamics of the Water Scorpion, Nepa rubra 

L. (Insecta" Hemiptera). Oecologia (Berl.) 33, 235-253 (1978). 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00344851.pdf. Azizoğlu U, Bulut S, Yılmaz S. 
Organik tarımda biyolojik mücadele; entomopatojen biyoinsektisitler. Erciyes Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(5):375-381.  

Uygun N., Ulusoy M.R., Satar S. 2010. Biyolojik mücadele. Türk. Biyo. Müc. Derg., 2010, 1 (1): 1-14. 
Vassou, M. C., Surya, G., Nawas, M. A., Tennyson, S., Raveen, R. 2017. Diversity of hemipterans in 

Sengunam pond, Perambalur, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India. International Journal of 
Entomology Research. Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 83-89.  

Yang, Q., Li, Z., Lu, X., Duan, Q., Huang, L., Bi, J., 2018. A review of soil heavy metal pollution from 
industrial and agricultural regions in China: pollution and risk assessment. Sci. Total Environ. 642, 
690e700. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.068.  

 
 
 
 

441



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

PRECISE IMAGE ROTATION ESTIMATION USING THE MODIFIED MUTLI-
RESOLUTION WAVELET TRANSFORM 

 
Mehran YAZDI 

Department of Electrical and computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran 
ORCİD 0000-0002-8889-7048 

 
 

Abstract 

Precise rotation estimation is one of the main challenges in image and video processing 
applications. It can be used for finding the rotation angle between the frames of a video or 
doing an accurate registration. Rotation estimation techniques are also useful in industrial 
applications where a camera is used for doing alignments. In this paper, we propose a very 
accurate rotation estimation technique, which is composed of two main steps. In the first step 
a coarse approximation of the rotation angle is performed by using a Fourier based method for 
an one dimensional correlation calculation. The suggestion made in this step is generalizing 
the 1D correlation method for any angle in 360 degrees. Regarding the change made in this 
method, we call it the modified 1D correlation procedure, and we use it for estimating the 
rotation angle with accuracy of 1 degree. The second step which contains the main innovations 
proposed in this paper is a fine estimation of rotation angle. This step is based on multi-
resolution wavelet transform and using the gradient. The combination of two steps helps us to 
have an extremely accurate approximation of any desired angle with estimation error less than 
0.02 degrees. 

Keywords: Rotation estimation; One dimensional correlation, Multi-Resolution wavelet 
transform; Gradient based rotation estimation. 

 

INTRODUCTION 

Rotation estimation is one of the main steps in many of image/video processing algorithms. 
An accurate rotation estimation can have various applications in computer vision and industrial 
image recognition including; precise alignment, registration of successive frames of video. An 
example of industrial use is the application of rotation estimation in chip mounters [1]. 
Therefore a precise rotation approximation has been the main focus point of many researchers 
or as an important part of the works done in image registration algorithms. Some of the papers 
that have dealt with this challenge are [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] and [8]. Image- feature based 
method is one of the techniques that has been used to do registration and rotation estimation 
[9]. Many of the works done in this regard like [5] and [6], use the Fourier transform and the 
2D correlation as the main criterion for finding the best estimation of the rotation angle. The 
method that is used in this case is usually referred as 2D POC, that stands for 2 Dimensional 
Phase Only Correlation. This procedure however enforces a highly computational load. In 
some other works including [1] and [3], the 2D correlation has been converted to 1D correlation 
to reduce the computational time, by means of defining an integral based function like the work 
of  Vandewalle [3], or by adaptive selection of  image lines in the algorithm of Nagashima 
et.al. [1]. 

Nevertheless in these 1D correlation based methods when the need for estimation accuracy 
increases, the computational time increases dramatically. To overcome this problem and still 
have a precise approximation, we have suggested a new method that is based on our previous 
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work in image registration [7]. The proposed algorithm is composed of two main steps. In the 
first step, which is just used to get a rough estimation of rotation angle, we have modified the 
1D correlation method that was suggested by Vandewalle in [3]. In fact the offered 
modification generalizes this method for approximating any angle in interval of [-180  180]. 
The second step, is a gradient based method that uses multiple wavelet transforms to enhance 
the estimation done in the previous step. The accuracy of estimation of any rotation angle in 
360 degrees, by combining these two steps, is very high. The computational time of the 
algorithm, considering the achieved precision, has been significantly reduced. 

Different parts of the paper are organized as follows. In Section II, we explain our proposed 
method for precise rotation estimation. This step is composed of sub-steps A and B, that each 
is allocated to explaining a part of the suggested algorithm.  Then in section III, a systematic 
procedure is given for combination of these sub-steps. Afterwards, in section IV the simulation 
results of proposed method in comparison with other algorithms are given. Finally, in section 
V we draw final conclusions.                        

MATERIALS AND METHODS 

       The method that is proposed in this paper for estimation of rotation occurred in an image 
is generally composed of two main steps; coarse estimation and fine estimation. In fact, the use 
of this combination, gives a very precise estimation of the rotation angle. In the following sub-
sections we explain these steps . 

A. Coarse estimation of the rotation angle 

This step that can be considered as the first stage of the algorithm is the generalized version 
of the work done by Vandewalle[3] for estimating the rotation angle of an image by use of the 
Fourier transform. In fact we have modified this method to deal with any rotation anglein 
intervals of 00   and . In the following paragraphs we briefly explain the 
Vandewalle procedure [3], and then our modification brought to this method. Let  xf


2

 be the 
rotated version of the reference image,  xf


1

, as shown in Figs.1(a) and 1(b). Here x
  is a vector 

indicating the image pixel coordinates. At first we apply the Tukey window on the images to 
make them circularly symmetric [8], as shown in Figs.1(c) and 1(d). The formula of Tukey 
window which is a cosine-tapered window is given in the following relation. 
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In which, 
fr is the ratio between the fixed and varying parts of window and   K+1 is the length 
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                 (a)                                   (b)                                  (c)                                   (d) 

Figure1. a) The reference image,  xf


1
 , b) The rotated image  xf


2

 (with angle =20.628o ), c) 
Image   xf


1

 after applying the Tukey window, d) Image  xf


2
 after applying the Tukey window. 

 

Let  uF


1
 and  uF


2

, be the amplitudes of the 2D Fourier transform of the reference image 

 xf


1
 and the rotated image  xf


2

 respectively. Here u
  is a vector indicating the image pixel 

coordinates in Fourier domain. If   is the rotation angle between  xf


1
 and  xf


2

, then the 
rotation angle between   uF


1

 and  uF


2
 is also  . So, we can express their relation by the 

following formula. 

   uRFuF
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Therefore the best estimation of
 
, i.e. ̂ , is the angle for which  uF


1  

 and  uRF2
 have the 

maximum correlation. As the computation of the 2D correlation for each possible angle is 
highly time consuming, an 1D phase correlation method can be used [1] [3]. According to 
Vandewalle procedure [3], for achieving one dimensional correlation that can solve this 
problem, at first we should transform   uF


1

 and  uF


2
 into the polar coordinates, i.e. ( 

    ,,, 21 rFrF ). As a result, the rotation over the angle , is reduced to circular shift over it. 

In the next step the Fourier transform of the spectra should be converted to one dimensional 
signals. For this purpose, the function of h is defined based on the Eq.(3). 

    







drdrFh  








 2

2
0

,  (3) 

where,  ),( r  are the polar coordinates of the image.    is any angle in the interval of [-180 , 
180]  whose possible values are determined by the required  precision of  the estimation, for 
instance in order to have the precision of 0.5 degrees,  would take the values of {-180o, -
179.5o, -179o,…,-0.5o, 0o, 0.5o, …,179o, 179.5o, 180o}.  is a small angle interval, centered by
 , over which the average value of image segment is calculated. 

Using this function, the average amplitude of the Fourier transform coefficients of an image 
for  

22

 



  and over radial lines can be computed. Therefore the estimated rotation 

angle between images, is the value for which the one dimensional correlation between )(1 h and

)(2 h reaches a maximum. Functions )(1 h and )(2 h  for the images of Fig.1, and their correlation 
curve with respect to , are respectively shown in Fig. 2, the precision of calculations is equal 
to one degree. It can be seen from Fig. 2b that peak values takes place in more than one angle 
(in this case: α=20 and α=-160), therefore we cannot decide about the value of ̂ . For avoiding 
this problem Vandewalle has simply limited the acceptable rotation angles in the interval of [-
30 30]. Thus, rotations out of this interval cannot be estimated by using this assumption. For 
overcoming this problem we propose a modification to Vandewalle's method. We refer to it, 
as the modified Vandewalle's method. 

Our observation has shown that by computing the correlation between h functions, maximums 
can happen in the expected angle value or 180 degree more or less than the expected value. 
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Therefore, one of these three values gives the correct rotation angle. So in the modification step, 
we provide three versions of the second image,  xf


2

, using the  three gained angles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     (a)                                                                (b) 

Figure2: a) Functions )()( 21  handh  corresponding to  xf


1
 and  xf


2

with rotation angle of  
20.628o. b) Correlation of  )()( 21  handh  with respect to rotation angles. 

 

In fact we rotate  xf


2
 with angles )180(, 21   and )180(3   . We call them the 

normalized rotation versions of  xf


2
, that can respectively be shown with the following 

notations: 
      xRfandxRfxRf


321 222 , 

  

Note that each of these angles must be in  the interval of [0 180] or [-180 0]. Thus for all values 
of  , except for  0 , only two angles of the three are acceptable, and therefore we just gain 
two different versions of  xf


2

. Now we should compute the correlation between the reference 
image and each of the normalized rotation versions of the second image to find the correct angle 
which corresponds to the higher correlation value. In this step, in order to avoid computing the 
2D correlation we transform the images into vectors by using the mean value of each column of 
images instead of that column. The modification step of the algorithm can be formulated as 
follow. 

))}(()),(({ˆ
21

3

1
xRfmeanxfmeanCorMax

icolcol
i




     (4) 

wherê , is the estimated angle. This step of estimation is explained thoroughly in section B.        

B. Fine estimation of the rotation angle  

Based on the procedure, described in section A we can find the rotation between two images 
with precision of 1degree, for any   angle in the interval of [-180 0] and [0 180]. However this 
accuracy of estimation may not be enough for some applications. To obtain more accurate 
estimation of rotation angle we suggest a gradient based algorithm along with multi-resolution 
wavelet transform, which can significantly increase the accuracy of estimation. This method is 
very similar to our previous work [7], for image registration. 

As the first step in this stage, we must compensate the rotation between  xf


2
 and  xf


1

. For 
this purpose we rotate  xf


2

 with angle ̂  to get into, )(2 xf C  , which is the rotationally 
compensated version of  xf


2

. The compensated image is shown in Fig. 3 and formulated in Eq. 
(5) 
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 xRfxf C 
̂22 )(


                                                           (5) 

 

 

Figure 3. Image  xf


2
, after the coarse rotation compensation ( )(2 xf C  ). 

 

As a result no rotation or only an small rotation,  , between )(2 xf C   and  xf


1
 remains. 

Therefore the relationship between  xf


1
 and )(2 xf C   can be expressed by Eq. (5), where   is the 

unknown rotation angle that should be estimated and 
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Now we substitute, sin and cos formulas in Eq. (6), with their first-order Taylor series expansion 
to get: 
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Note that this substitution is only possible, when the parameter  , is small enough. 

Next, an error function is defined as Eq. (8) and the parameter,  , that can minimize this error 
should be found [10]. 
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After neglecting non-linear terms and small coefficients, we obtain: 
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   (9) 

In the above formulas, the summation is performed over all values of 
 
 21 , xx .  

As the method works with the gradients of images, it is called the gradient based algorithm and 
̂  , the estimation of  , is the angle that is resulted from this method. 

In order to obtain a more precise result and to reduce the computation time of this algorithm, 
instead of applying the gradient-based method directly on the images of  xf


1  

and )(2 xf C   are our 
suggestion is to work with their wavelet transform. 
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The multi-stage procedure that was explained in section B gives a very precise estimation 
of the small angle of  . Therefore by adding the final results of estimations found in sections 

A and B, we can get to a very accurate approximation of any rotation angle between two given 
images. 

 ˆˆ est                                                                      (10) 

This angle can have any desired value in 360O, and the estimation will be reported in the interval 
of [-180  0] or [0  180], that are usually considered as the standard intervals in mathematics. 
Thus the estimation of any rotation angle more than 180 degrees, will be reported as a minus 
angle in the interval of [-180  0].  For the test images in Fig.1, our estimation of the actual 
rotation angle ( O628.20  ), is OOO

est 6301.206301.020  .The estimation error, in this case, is 

0.0021 degrees which is very small and negligible in most applications. The whole process is 
summarized in the block diagram of Fig. 4. It is worth mentioning that, if we wanted to use 
Vanewalle algorithm to get into such a precision, the computation time would have been 
dramatically augmented. 

  

 

Figure 4.  Block diagram of the proposed rotation estimation method. 

The simulation results for more test images, that are provided in the next section, display a 
better illustration of the ability of the proposed method in comparison with the other algorithms. 

RESULTS 

In order to evaluate the performance of the proposed rotation estimation algorithm, several 
images have been used and each of them was rotated with 150 different randomly generated 
angles in the interval of [-180 180]. Then we have estimated these angles for each of the images, 
using Vandewalle's method [3], Keren's mehtod[10] and the proposed algorithm. Note that for 
the angles out of the interval of [-30 30], most of the existing rotation estimation methods, don't 
work at all or were not designed to work. Therefore, in order to give a picture of the accuracy 
of suggested method and its ability in precise estimation of all angles, we have compared it 
with the generalized version of Vandewalle's method, which is called the modified Vandewalle 

 

Coarse 

estimation
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1
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procedure and is proposed by us in this paper as a part of our work and works for all angles in 
360 degrees.   

The precision of Vandewalle or the modified Vandewalle methods in our experiments was 
considered to be 0.01degrees, which results in h functions with the length of 36000 for each 
image. This assumption has been made to get a reasonable computation time.  

In the first experiment, the mean error in estimation of small rotations, using the proposed 
method in comparison with two other methods is follows. To do that eight test images (see Fig. 
5) were used.  

We have rotated each of them 30 times, with random angles in the interval of [-3o  3o]. Then we 
have estimated the rotation angles. As can be seen from Fig.6,  the proposed method shows the 
best performance in estimation of small rotation angles. 

  

  

 
 

  

 

Figure 5. Test images used in the experiments. 

 

(a)  (b) 

(c)  (d) 

(e)  (f) 

(g)  (h) 
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Figure 6. Mean value of estimation error for angles in the interval of  [-3  3], using the 
proposed method, Vandewalle's method and the Keren's method. 

In the second experiment, the range of rotation angles was expanded to [-15o   15o] , and the 
experiment was repeated for test images of Fig.6. The obtained result is depicted in Fig.7.  

 

Figure 7. Mean value of estimation error for angles in interval [-15  15], using the proposed 
method, Vandewalle procedure and the Keren method. 

The third experiment was conducted to evaluate the accuracy of the proposed method in 
estimation of large rotation angles. To do this we have used the same eight images, and rotated 
them with 150 randomly selected angles in the interval of [-180o 180o]. Afterwards the mean 
error values in estimating of these angles by use of the proposed algorithm and modified 
Vandewalle's method were calculated. Note that Keren's method could not work in this range 
of angles. The results of this experiment are shown in Fig. 8.  
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Figure 8. Mean value of estimation errors for angles in the interval of [-180  180], using the 
proposed method and the Modified Vandewalle's method. 

 

As can be seen, the proposed algorithm estimates very precisely and in most cases its 
estimation error is less than 0.02 degrees. The other point about the suggested method is that, 
it has the same accurate performance in estimation of the small as well as the large rotation 
angles. So it is completely reliable to be used in different applications. 

 

CONCLUSION 

Using a two step method which includes an initial rough estimation of the rotation angle 
and then a multi resolution wavelet along with the gradient based algorithm for fine estimation, 
we proposed a very precise rotation estimator which responds in a rather short time. The 
proposed method works very accurately and outperforms the other existing rotation estimation 
methods.    
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DEVELOPMENTAL HIP DYPLASIA AND DIAGNOSTIC ULTRASONOGRAPHY 
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Istanbul Medipol University, Pendik Hospital, Radiology Department (Istanbul, Turkey). 

ORCID: ID/ 0000-0002-2341-4850 
Abstract  
 
Introduction: Generally, the prognosis of children receiving treatment for hip dysplasia is very 
good, especially if they are managed with early diagnosis and non-operative treatment (closed). 
If closed therapy fails and open reduction is required, the short-term outcome is less favorable, 
although it seems satisfactory. 
Hip ultrasonography (US) is used as a screening test for the diagnosis of developmental hip 
dysplasia (DDH) in many centers. In this study, dynamic hip US and standard US were 
compared and the contribution of dynamic hip USG to the diagnosis was investigated. 
Material-method: After orthopedic physical examination or without examination for routine 
screening purposes, 246 newborns (492 hips), 170 girls and 76 boys, were evaluated by standard 
and dynamic USG method. The youngest baby was 1 and the oldest was 9 months old. 169 
babies were less than 3 months old and 77 babies were older than 3 months. Necessary 
anamnesis information was recorded by obtaining consent from the families of the patients. 
Babies who needed to be followed up were called for control 4 weeks later. 
Results: In our study, immature hip cases were found in 82 cases (16.67%) in girls, 19 cases in 
boys (4.06%), dysplastic hips in 24 (4.88%) cases in girls, and in 2 cases (0.41%) in men, the 
differences between both immature (p < 0.03) and significant for dysplastic (p < 0.035) hips. 
Conclusions: The risk of hip immaturity and dysplasia increases in babies with Ortolani-
Barlow test positivity and at least one or more risk factors, and if possible, simultaneous 
application of US examination together with physical examination tests can contribute to the 
diagnosis. 
 
Keywords: developmental hip dysplasia, ultrasonography, Ortaloni-Barlow test.  
 
Özet  
 
Giriş : Genel olarak kalça displazisi tedavisi alan çocukIarın prognozu, özellikle erken tanı 
konularak operasyonsuz tedavi (kapalı) ile yönetiliyorsa çok iyidir. Eğer kapalı tedavi başarısız 
olursa ve açık redüksiyon gerekliyse, kısa vadeli sonuç tatmin edici görülse de daha az 
elverişlidir. 
Bir çok merkezde gelişimsel kalça displazisi (GKD) tanısı için tarama testi olarak kalça 
ultrasonografisi (USG) kullanılmaktadır. Bu çalışmada dinamik kalça USG tetkiki ile standart 
USG tetkiki karşılaştırıldı ve dinamik kalça USG’nin tanıya katkısı araştırıldı. 
Materyal-metot: Ortopedik fizik muayene sonrası ya da muayenesiz rutin tarama amaçlı 170’i 
kız, 76’sı erkek olmak üzere 246 yenidoğan (492 kalça) standart ve dinamik USG yöntemi ile 
değerlendirildi. En küçük bebek 1, en büyük bebek 9 aylıktı. 169 bebek 3 aydan küçük , 77 
bebek ise 3 aydan büyüktü. Hastaların ailelerinden onam alınarak gerekli anamnez bilgileri 
kaydedildi. Takip edilmesi gereken bebekler 4 hafta sonra kontrole çağrıldı. 
Bulgular: Çalışmamızda immatür kalça olgularına kızlarda 82 (%16.67), erkelerde 19 (%4.06) 
olguda, displazik kalçalara ise kızlarda 24 (%4.88), erkelerde 2 (%0.41) olguda rastlanmış olup 
aradaki farklar hem immatür (p  < 3) hem de displazik (p < 0.035) kalçalar için anlamlıdır. 
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Sonuçlar: Ortolani-Barlow testi  pozitifliği ve en az bir ya da daha fazla risk faktörü saptanan 
bebeklerde kalça immatürite ve displazi riski artmaktadır ve mümkünse USG tetkikinin eş 
zamanlı olarak fizik muayene testleri ile birlikte uygulanmasının tanıya katkısı mevcuttur. 
 
Anahtar kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, Ultrasonografi, Ortaloni-Barlow testi. 
 
GİRİŞ 
 
Gelişimsel kalça displazisi (GKD) kalça ekleminin doğum ve sonrası dönemde oluşabilen 
çeşitli patolojiler nedeniyle femur başı ile asetabulumun normal anatomik ilişkisinin bozulduğu 
dinamik bir hastalıktır. Sığ veya az gelişmiş bir asetabulumdan (asetabuler displazi), eklem 
temas yüzeyleri arasındaki ilişkinin kısmi bozulması (subluksasyon) ya da tam kaybına 
(dislokasyon) kadar geniş bir spektrumu içerir (Klisic, 1989).  
Kalçanın intrauterin dönemde veya doğumda çıkık olması “teratojenik kalça” olarak tanımlanır 
ve genetik veya nöromusküler hastalıklar ile ilişkilidir (myelomeningosel, artrogripozis, Ehlers 
Danlos, Larsen Sendromu gibi). 
GKD erken dönemde kolay uygulanabilir ve düşük maliyetli konservatif yöntemlerle tedavi 
edilebilirken, tanının gecikmesi halinde başarı şansları daha düşük, komplikasyon   riskleri ve 
maliyetleri daha yüksek, tecrübe gerektiren ciddi cerrahi işlemlerle tedavi edilmek 
durumundadır (Altay vd. 2011). Bu nedenle GKD’nin erken tanı ve tedavisi çok büyük önem 
taşır.  
Bu çalışmada dinamik kalça USG tetkiki ile standart kalça USG karşılaştırıldı ve dinamik kalça 
USG tetkikinin kullanışlı olup olmadığı ve  tanıya katkısı araştırıldı. 
EPİDEMİYOLOJİ 
GKD yenidoğan (YD) döneminde en sık görülen ortopedik hastalıktır. Ülkemizde 5-15:1000 
gibi yüksek dislokasyon oranlarının olduğu öngörülmektedir (Altay vd. 2011) GKD kızlarda 
erkeklerden ortalama 6 kat daha fazla  ve sol kalçada daha sık görülür. %20 oranında iki 
taraflıdır. 
İlk doğan kız çocukları GKD görülme sıklığı daha fazladır. Beyaz ırk, pozitif aile öyküsü, 
oligohidramnios, çoğul gebelik, inutero makat duruş pozisyonu, doğumda makat geliş öyküsü, 
pes kalkaneovalgus, metatarsus adduktus, tortikollis gibi deformitelerin eşlik etmesi ve 
kundaklama diğer risk faktörleri olarak sayılabilir (Altay vd. 2017).  
KALÇA ULTRASONOGRAFİSİ VE ÇEŞİTLERİ 
1978 yılında Avusturyalı ortopedist Graf'ın ilk kez uyguladığı YD kalçasının USG muayenesi 
diğer yöntemlere göre pek çok avantajı olması olması nedeni ile günümüzde ilk üç ayda 
doğumsal kalça çıkığı tanısında seçilebilecek en değerli yöntem olma özelliğini kazanmıştır 
(Graf et al 2006; Copuroglu et al 2011). Son yıllarda Graft tarafından geliştirilen statik teknik 
ve Harcke vd tarafından tanımlanan dinamik veya real time metodu olmak üzere iki kalça 
ultrasonografi yöntemi uygulanmaktadır (Harcke vd. 2000). Statik teknik, infant lateral 
dekubitus pozisyonunda ve kalça 35 derece fleksiyon ve 10 derece internal rotasyonda iken 
uygulanır. Kalçaların koronal imajı saptanır ve bu imajdan üç çizgi elde edilir. Vertikal çizgi 
ileumun kemikleşmiş lateral duvarına paralel olarak çizilir. 
Harcke vd, sırtüstü pozisyonda bebek / bebekle yanal yaklaşıma dayanan kombine bir statik ve 
dinamik ultrason yöntemi geliştirdiler (Harcke vd. 1984; Harcke vd. 1990). Temelde dinamik 
bir muayene yöntemi olan bu yöntem, kalça nötr pozisyonda ve fleksiyonda yanal enine ve 
koronal görüntülerden oluşur. Barlow stres testi olmadan ve stres testi ile birlikte “dinamik dört 
aşamalı uygulanan bir yöntemdir. Yöntem, istirahatte ve stres testi sırasında femur başının 
pozisyonuna odaklanır ve ayrıca asetabulumun kemik ve kıkırdak kısımlarının 
konfigürasyonunu da hesaba katar. Yöntem temelde kalça ekleminin öznel bir 
değerlendirmesini içerir ve hiçbir ölçüm ihtiva etmez.  
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Statik metodun problemi, Alfa ve Beta açılarını tam doğru olarak saptamaktaki güçlüktür. Daha 
önceki çalışmalar ve bizim çalışmamız da göstermiştir ki, aynı hasta üzerinde aynı doktor 
tarafından yapılan tekrar ölçümlerinde dahi farklı sonuçlar alınabilmektedir. Eğer imajlar 
düzgün olarak saptanamazsa kalça görünümü normalden daha displastik elde edilmektedir 
(Bar-On vd. 1998). 
Dinamik  USG görüntüler elde edilirken Barlow ve Ortaloni manevralarının yapılması esasına 
dayanır. Bebek her iki kalçası lateral dekubitus ve supine pozisyonunda iken coronal ve 
transvers planlarda provakasyonla ve provakasyonsuz bir şekilde uygulanır. Barlow 
provakasyon testi uygulanarak subluksasyon tespit edilir (Dahlström 1989; Dahlström vd. 
1986; Finnbogason & Jorulf, 1997).  
Solda 6 m, sağda ise 4 mm’ye kadar olan subluksasyonlar yaşamın ilk bir kaç günü için normal 
kabul edilir. Eğer kalça sublukse veya disloke ise Ortaloni'nin redüksiyon manevrası uygulanır. 
Bu sırada femur başının asetabulum kartilajından geçip geçmediği değerlendirilir (Dahlström 
1989).  
Kalça ekleminin dinamik sonografik tetkiki sırasında muayene eden kişi sağ ve sol eklemi 
değerlendirirken probu sağ ve sol elinde değiştirerek kullanır. Muayene infant supin pozisyonda 
ve ayakları sonografiste yönelmişken yapılır (Harcke vd. 2000).  
Sol kalça eklemi değerlendirilerken sonografist infantın sol uyluğunu sol eliyle tutar, prob sağ 
elle tutulur. Sağ kalça eklemi muayenesinde ise prob sol eldedir, hastanın uyluğu sağ el ile 
tutulur. Bu sonografiste başlangıçta zor gelebilir. Bu yöntemin kullanılması stres 
manevralarının uygulanması ve gerekli planların elde edilmesini kolaylaştırır.  
MATERYAL-METOT 
USG için bebek muayene masasına lateral dekubitis pozisyonunda, muayene edilecek kalça 
yukarıda kalacak şekilde yatırıldı. Muayene edilen kalça hafif fleksiyon, adduksiyon ve içeri 
rotasyon halinde tutularak trokanter majora uyan deri yüzeyine jel sürüldükten sonra tarayıcı 
kalçaya tam dik olarak ve frontal kesit almayı mümkün kılacak şekilde yerleştirildi.  
Dinamik muayene de gerçekleştirildikten sonra USG’ler açı ölçümü yapılıp arşivlendirildi.  
İzlenmesi gereken bebeklerin ailelerine 4 hafta sonra kontrole gelmeleri bildirildi. Ayrıca 
röntgen gereken hastaların filmleri incelenerek bilgiler arşivlendi.  
Kalça çıkığı açısından yüksek risk taşıyan 7 referans grup belirlendi. 
1- Sadece Ortolani-Barlow müspetliği taşıyanlar, 
2- Sadece makat prezentasyon ile doğanlar, 
3- Sadece aile anamnezi müsbet olanlar, 
4- 0rtolani-Barlow müspetliği olup makadi prezentasyon ile doğanlar, 
5- Hem Ortolani-Barlow hem de aile anamnezi müspetliği taşıyanlar, 
6- Aile anamnezi + ve makadi prezentasyon ile doğanlar, 
7- Hem Ortolani-Barlow müspetliği hem de aile anamnezi + olan ve aynı zamanda makadi 
prezentasyon ile doğanlar. 
SONUÇLAR 
246 yenidoğanın 492 kalçası incelenmiştir. 170'i (%69,11) kız, 76’sı (%30,89) erkekti. 
Bebeklerin 20’si erkek, 34’ü kız olmak üzere 54’ü sezaryen, annelerin 120’si (%48,78) 
primipar,  126’sı (%51.22) ise multipar idi.  48'i erkek, 82'si kız olmak üzere; 130’u (%52.84) 
makadi prezentasyondu, 54’ü kız, 12’si erkek olmak üzere 66 (%26.83) bebekte + aile 
anamnezi mevcuttu. Sol kalçalarda immatür olgular 40 (%8.13), displazik olgular 6 (%1.22), 
sağ kalçalarda ise sadece 6 (%1.22) immatür olgu bulunmuştur (tablo 1, 2).  
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Tip  1a 1b 2a 2b 2c 2d III IV Toplam 

Kadın 122 
(%24.80) 

112 
(%22,76) 

94 
(%19,1) 

- 8 
(%1,6) 

- 4 
(%0.8) 

- 340 
(%69.1) 

Erkek 80 
(%16.26) 

50 
(%10.16) 

22 
(%4.47) 

- - - - - 152 
(%30.8) 

Toplam 202 
(%41.06) 

162 
(%32.92) 

116 
(%23.5) 

- 8 
(%1.6) 

- 4 
(%0.8) 

- 492 
(%100) 

 Tablo 1: Ultrasonografik muayenesi yapılan kalça olgularının cinsiyete ve 
ultrasonografik tiplerine göre sayısal ve oransal dağılımı 

Literatürde risk faktörü olarak belirtilen primipar doğumlar bizim çalışmamızda da risk faktörü 
olarak saptanmıştır. Primipar doğum yapan annelerin bebeklerinde immatür kalça olgusu 66 
(%13.41), displastik kalça olgusu 22 (%4.48) olarak saptanırken aynı değerler; Multipar 
doğumlarda sırasıyla 36 (%7 .32) ve 2 (%0.81) olarak belirlendi. Aradaki fark immatür kalçalar 
için anlamsız iken dispaltik kalçalar için (p=0.015) anlamlı olarak saptandı.  

Morfoloji İmmatür Displastik 

Sol 40 (%8.1) 6 (%1.22) 

Sağ 6  (%1) - 

Bilateral 56 (%11) 20 (%4.6) 
Tablo 2: Morfolojik Olarak İmmatürite ve Displazi Saptanan Olguların Patoloji Görülme 
Tarafına Göre Sayısal ve Oransal ( % ) Dağılımı 

Tipler Ia Ib IIa IIb IIc IId III IV Toplam 

I. 
26 

(%5.2) 
72 

(%14.63) 
34  

(%6.6) 
- - - - - 

132 
(%26.83) 

II. 
132 

(%26.83) 
32 

(%6.50) 
- - - - - - 

164 
(%33.33) 

III. 26 
(%5.28) 

22 
(%4.47) 

- - - - - - 48 
(%9.76) 

IV.  
14 

(%2.85) 
16 

(%3.25) 
30 

 (%6.1) 
- 

4 
(%0.81) 

- - - 
64 

(%13.01) 

V.  - 
10 

(%2.03) 
36 

(%7.3) 
- 

2  
(%0.41) 

- 
4 

(%0.8) 
- 

52 
(%10.57) 

VI.  
4  

(%0.81) 
10 

(%1.63) 
- - - - - - 

12 
(%2.44) 

VII.  - 
2  

(%0.41) 
16  

(%3.2) 
- 

2  
(%0.41) 

- - - 
20  

(%4.06) 
Toplam
Gruplar 

202 
(%41.06) 

162 
(%32.92) 

116  
(%23) 

- 
8  

(%1.63) 
- 

4 
 (%0.8) 

- 
492 

(%100.0) 

Tablo 3: Referans gruplarındaki kalça olgularının ultrasonografik Tiplere göre sayısal ve 
oransal dağılımı 
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Grup 7’de 20 olgunun 4’ü immatür (% 1.63), 5'i displazi (% 2.03) kalçaydı. 122 (% 26.83) 
olgunun yer aldığı grup 1’de 34 immatür kalça (%6.91) saptandı. Normal 98 (%19.92) olgunun 
74'ünün fizyolojik maturasyon eksikliği olarak nitelendirilen Tip Ib ve geri kalan 24 kalça 
olgusunun hepsinin tek taraflı Ortolani-Barlow şüphesi saptanan kalça olgularının normal 
olanlarından oluşması dikkat çekici idi (Tablo 3). 
Ortholani-Barlow + ve aile anamnezi + bebeklerden oluşan V grupda 52 kalça olgusunun 32'si 
(% 10.57) olgunlaşmamış (% 6.50) ve 10'u displastik (% 2.03) kalçaydı. IV. grubunda 64 
kalçayı (% 13.01) inceledik, bunların 28'i immatür (% 5.69) ve 6'sı displazi (% 1.22) idi. 
Ortolani-Barlow müspetliği ve en az bir veya daha fazla risk faktörü saptanan YD’larda kalça 
immatürite ve displazi insidansı artmaktadır. Olanakların uygun koşullarda tüm YD’lara fizik 
muayene ile birlikte kalça ultrasonograsi uygulanmalıdır.  
 
SONUÇ:  
USG epifiz merkezi ossifikasyonunun henüz belirginleşmediği ilk üç aylık dönemde kalça 
eklemindeki kıkırdak hakimiyeti nedeni ile röntgenolojik tetkikten kesin üstünlüğü vardır. 
Kalça immatürasyon ve displazisi görülme insidansı kızlarda erkeklere göre daha yüksektir. 
Doğumsal kalça çıkığı için risk faktörü sayılan sezaryen ile doğum   çalışmamızda anlamlı risk 
faktörü olarak bulunmamıştır. Primipar doğum yapan annelerin bebeklerinde multiparlara göre 
kalça displazisi görülme insidansı daha yüksektir. Kalça immatürasyon ve displazilerine 
sıklıkla bilateral rastlanılmakta    olup ikinci sıklıkta sol kalçalarda patoloji saptanmıştır. 
Ortolani-Barlow müspetliği ve en az bir veya daha fazla risk faktörü saptanan YD’lerde kalça 
immatürite ve displazisi şansı artmaktadır. Olanakların uygun olduğu koşullarda tüm YD’lara 
fizik muayene ile beraber gerçekleştirilen dinamik kalça ultrasonografisi uygulanmalıdır. 
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Abstract 
 
The purpose of this investigation was to determine genetic diversity of ovine BMPR-1B/FecB gene 
in 90 ewes from three Bulgarian sheep breeds with different productive directions – 30 animals 
from Synthetic population Bulgarian milk sheep breed, 30 animals from local Pleven Blackhead 
sheep breed and 30 animals from Karnobat Merino sheep breed. Blood samples were collected and 
genomic DNA was extracted using commercial kit for manual DNA purification from whole 
blood. After PCR amplification of FecB gene with specific set of primers PCR fragments with 
expected length of 190 bp were obtained. Genotypes were defined by restriction fragment length 
polymorphism (RFLP) method with restriction endonuclease AvaII. The locus of BMPR-1B gene 
was found to be monomorphic in all studied animals. Only wild allele “+” was found and only 
wild genotype “++”, respectively. According to the results the investigated individuals were non-
carriers of Botoola mutation. 
 
Key words: sheep, PCR, RFLP, BMPR-1B/FecB, polymorphism 
 
Introduction 
  
Prolificacy and litter size are the most important economic traits in animal breeding, and they could 
be controlled by genetic and environmental factors. Increasing of prolificacy by using conventional 
selection could be very slow and uncertain process (N. Govardhana Sagar et al., 2017). That is 
way candidate genes associated with reproduction can be implemented in breeding programs 
trough marker assisted selection (MAS). For this purpose the first essential step is identification 
of allelic variant of those genes.  
 Four major genes affecting prolificacy have been reported: BMPR1B/FecB (bone 
morphogenetic protein receptor type 1B), BMP15/FecX (bone morphogenetic protein 15), GDF9/ 
FecG (growth differentiating factor 9) and B4GALNT2/FecL (Beta-1,4-N-Acetyl-
Galactosaminyltransferase 2). They are also known as fecundity genes (Galloway et al., 2000; 
Mulsant et al., 2001; Hanrahan et al., 2004; Drouilhet et al., 2013).  

One of the most investigated genes of fecundity group is BMPR-1B/FecB or Booroola gene 
(Piper and Bindon 1982, 1996). It is part of the transforming growth factorβ (TGF-β) receptor 
superfamily. It has a coding sequence with length 1,509 bp, and it contains 10 exons. It is expressed 
generally in granulose cells. The localization of BMPR-1B/FecB gene is on chromosome 6 of the 
sheep genome (Mulsant et al., 2001). FecB gene is considered as a major gene which increases 
ovulation rate and litter size (Moradband et al., 2011; Karsli et al., 2012). 

The Booroola phenotype has a Mendelian pattern of segregation that has an additive effect 
on ovulation rate and litter size in sheep. The alleles are called FecB “B” for the prolificacy allele 
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and FecB + for the wild-type allele (Davis et al. 1982, Piper et al. 1996; Kumar et al., 2013). Each 
copy of allele “B” increases ovulation rate about 1.6 times (Asadpour et al., 2012).  

The purpose of this investigation was to determine genetic diversity of ovine BMPR-
1B/FecB gene in 90 ewes from three Bulgarian sheep breeds with different productive directions 
– 30 animals from Synthetic population Bulgarian milk sheep breed, 30 animals from local Pleven 
Blackhead sheep breed and 30 animals from Karnobat Merino sheep breed. 

 
Materials and Methods 
For the purpose of this experiment were tested 90 animals from three Bulgarian sheep breeds 

with different productive directions – 30 individuals from Synthetic population Bulgarian milk 
sheep breed, 30 individuals from Pleven Blackhead sheep breed and 30 individuals from Karnobat 
Merino sheep breed.  Blood samples with volume approximately 3 mL were collected from v. 
jugularis in vacuum tubes containing anticoagulant EDTA. The experiment was carried out in the 
Laboratory of Genetics, University of Forestry, Sofia, Bulgaria. 

The blood samples were stored at –20°C till DNA isolation. DNA was extracted from whole 
blood by manual commercial kit for DNA purification according to the manufacturer’s instruction 
(Illustra Blood GenomicPrep DNA Purification Kit, GE Healthcare). DNA concentration of each 
sample was determined by spectrophotometer Biodrop. The quality of the obtained about 10–30 
ng DNA was tested using gel electrophoresis on 1% agarose (Bioline) gel prepared with 10xTBE 
buffer (Jena Bioscience). 

PCR amplification was carried out in total volume of 10 μl for each sample, containing 40 
ng DNA template, 0.2 μl dd H2O, 20 pM of each primer and 5 μl of ready-to-use 2×(1.5 mM 
MgCl2) MyTaqTM HS Red Mix 2x (Bioline). The primer set was suggested by Wilson et al. 
(2001): 

-forward primer: 5'-CCAGAGGACAATAGCAAAGCAAA-3 
-reversed primer: 5'-CAAGATGTTTTCATGCCTCATCAACAGGTC-3 
PCR amplification was completed using thermocycler QB-96 (Quanta Biotech) under the 

following conditions: primary denaturation at 94°C for 5 min, followed by 30 cycles of 
denaturation at 94°C for 1 min, annealing at 59°C for 1 min, elongation at 72°C for 1 min. The 
reaction was completed by final extension at 72C for 10 min. 

The genotypes of the studied animals were identified using restriction fragment length 
polymorphism analysis (RFLP). The PCR products were digested in total volume of 10 μl for each 
sample, containing 6 μl PCR product, 2.5 μl ddH2O, 10U/μl restriction enzyme AvaII (Jena 
Scientific) and enzyme buffer. The PCR products were incubated in thermo-block at 37°C for 20-
30 min. The fragment sizes were determined using Ready to Use DNA Ladder, 50 bp (Thermo) 
on 2,5% agarose (Bioline) gel and stained by RedGel Nucleic Acid Stain (Bioline). The obtained 
PCR products and restriction fragments were visualized under UV light. 
 
 Results and Discussion  
 Worldwide the Booroola mutation was identified in a few high prolific sheep breeds - 
Booroola Merino, Chines Merino Meat Line and Garo. The homozygous genotypes of non-carriers 
of the mutation was identified as FecB+/FecB+ with an ovulation rate of one or two, heterozygous 
carriers with genotype FecB-/FecB+ have an ovulation rate of three or four, and homozygous 
carriers with genotype FecB-/FecB- have more than five ovulations per cycle (Fabre et al., 2003; 
Kumar et al., 2006; Guan et al., 2006). 
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In present investigation DNA was successfully extracted from whole blood and its quality 
was verified using agarose electrophoresis (Figure 1).  

 

Figure 1. Testing of extracted DNA samples on 1 % agarose gel 

 

Genotypes of BMPR-1B gene were determined using PCR-RFLP method. The results are 

presented in Figure 2 and table 1. 

Figure 2. Restriction analysis of PCR products of FecB gene digested with AvaII restriction 

enzyme and visualized on 2,5% agarose gel 
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In this investigation was found only wild allele “+” and only wild genotype “++”, 
respectively. It means that all investigated animals were non-carriers of Booroola mutation. In 
Table 1 are presented the allele frequencies, genotype frequencies and heterozygosity which were 
identical in this case and with no variations between tested breeds.  

 
Table 1. Breed, allele frequency, genotype frequency and heterozygosity of the tested 

breeds 
Breed Allele frequency Genotype frequency Heterozygosity 

+ B ++ B+ BB Ho He 
SPBM 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

Pleven Blackhead 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.000 0.000 
Karnobat Merino 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

 

The results of FecB locus in this experiment was in agreement to Sulaiman et al., 2014 who 
tested 82 Iraqi Awassi in age of 2-3 years. Their work showed that all studied animals were non-
carrier of butant allele of FecB gene which could explain the basis of low litter size in Awassi 
breed. 

Al-Thabhawee et al., 2014 reported the lack of (190bp band wild type) mutation in FceB 
gene in 30 ewes from local sheep breed from the middle and south part of Iraq. Same results were 
announced by Mohammadi, 2016 in Iranian Arabic sheep where all 100 individuals had the wild 
homozygous genotype for FecB gene. Absence of genetic diversity in FecB gene was reported and 
in 3 local Egyptian sheep breeds (Barki, Rahmani, and Ossimi) (Ahmed et al., 2016).  

The opposite of this study in two Indian sheep breeds was found polymorphism in BMPR-
1B gene. In Nellore sheep breed were found the three genotypes with a frequency of mutant 
genotype BB – 0.03, heterozygous B+ - 0.12% and wild ++ 0.85. In ewes Deccani, were reported 
the presence of two genotypes with higher frequency of the heterozygous genotype “B+” - 0.13% 
(Praveena et al., 2017). 
 
 Conclusion 
 In this study it may be concluded that the FecB gene was monomorphic in all 90 
investigated animals from the three Bulgarian sheep breeds – Synthetic population Bulgarian milk, 
local Pleven Blackhead and Karnobat Merino. Only allele “+” and genotype “++” with frequencies 
of 1.00 were detected. Tested animals were defined as non-carriers of Boroola mutation. 
  

Acknowledgement 
Research was part of the project ДФНИ КП-06-Н26/9 (2018-2021) "Investigation of DNA 

markers associated with production in sheep brees raised in Bulgaria" financed by NSF - the 
Ministry of Education, Youth and Science, Republic of Bulgaria. 

 
References 
 

 Ahmed, H.N., Mahmoud, K.G.M., Kandiel M.M., Helmy, N.A., Ibrahim, S.S., Nawito, 
M.F.  Othman, O.E. 2016. Investigation of the Booroola Gene in Egyptian Ewes with Different 
Reproductive Status Using PCR- RFLP, Egypt. J. Vet. Sci. V47, No. 1, pp. 1 – 12. 

461



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

Al-Thabhawee, A. H., Samaka H.M., Kadhim H.M. 2014. Detection of (FecB) Gene 
Polymorphism in Local Sheep Breed at Different Area of Iraq, Mirror of Research in Veterinary 
Sciences and Animals, 3(1), 17-22.  
 Asadpour, R., Jafari-Joozani, R., Alijani, S., Mahmodi, H. 2012. Detection of 
polymorphism IN  Booroola gene  (fecb) and  its  association  with  litter  size  in  zel  sheep breed  
in  Iran, Slovak J. Anim. Sci., 45(2): 63-66. 

Davis, G.H., G. Montgomery, A. Allison, R. Kelly, R. Braya, 1982. Segregation of major 
gene influencing fecundity in progeny of booroola sheep. New Zealand Journal of Agricultural 
Research, 25, , 525–529. 

Drouilhet, L., Mansanet, C., Sarry, J., Tabet, K., Bardou, P., Woloszyn, F., Lluch, J., 
Harichaux, G., Viguié, C., Monniaux, D., Bodin, L., Mulsant, P., & Fabre, S. (2013). The highly 
prolific phenotype of Lacaune sheep is associated with an ectopic expression of the B4GALNT2 
gene within the ovary. PLoS genetics, 9(9), e1003809. 
https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003809. 

Fabre, S., Pierre, A., Pisselet, C., Mulsant, P., Lecerf, F., Pohl, J., Monget, P., Monniaux, 
D., 2003. The Booroola mutation in sheep is associated with an alteration of the bone 
morphogenetic protein receptor-IB functionality, Journal of Endocrinology, , 177, 435-444 
 Guan, F., Liu, S. R., Shi, G. Q., Ai, J. T., Mao, D., Yang, L. G., 2006. Polymorphism of 
FecB Gene in Nine Sheep Breeds or Strains and Its Effects on Litter Size, Lamb Growth and 
Development, Acta Genetica Sinica, 3(2), 117-124. 
 Galloway, S. M., K. P. McNatty, L. M. Cambridge, M. P. E. Laitinen, J. L. Juengel, S. 
Jokiranta, R. J. McLaren, K. Luiro, K. G. Dodds, G. W. Montgomery, A. E. Beattie, G. H. Davis 
and O. Ritvos. (2000). Mutations in an oocyte–derived growth factor gene (BMP15) cause 
increased ovulation rate and infertility in a dosage–sensitive manner. Nat. Genet. 25:279– 283 
 Hanrahan JP, Gregan SM, Mulsant P, Mullen M, Davis GH, Powell R, Galloway SM. 
(2004). Mu-tations in the genes for oocyte-derived growth factors GDF9 and BMP15 are 
associated with both increased ovulation rate and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovis 
aries). Biol Reprod., 70(4):900–909. 
 Karsli T, Şahin E, Argun Karsli B, Alkan S, Balcioğlu MS. 2012. An investigation of 
mutations (FecXG, FecXI, FecXH, FecXB) on BMP-15 gene in some local sheep breeds raised in 
Turkey, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 29-33. 
 Kumar P R, Sharma S K, Kumar R and Rajan A. 2013. Genetics of ovulation rate in farm 
animals. Veterinary World, 6(11), 833-838. 

Kumar, S., Kolte, A. P., Mishra, A. K., Arora, A. L., Singh, V. K., 2006. Identification of 
the FecB mutation in Garole×Malpura sheep and its effect on litter size, Small Ruminant Research, 
64, 305–310. 

Moradband F, Rahimi G, Gholizadeh M. 2011. Association of Polymorphisms in 
Fecundity Genes of GDF9, BMP15 and BMP15-1B with Litter Size in Iranian Baluchi Sheep. 
Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 24(9): 1179 – 1183. 

Mohammadi , G., 2016. Determination of Fecx, Fecb and FecGH mutations in Iranian 
Arabic sheep, Basrah Journal of Veterinary Research, 15(3):435-438. 

Mulsant P, Lecerf F, Fabre S, Schibler L, Monget P, Lanneluc I, Pisselet C, Riquet J, 
Monniaux D, Callebaut I, Cribiu E, Thimonier J, Teyssier J, Bodin L, Cognie Y, Chitour N, Elsen 
J M. (2001). Mutation in bone morphogenetic protein receptor–IB is associated with increased 
ovulation rate in Booroola Merino ewes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 98(9): 5104–5109. 

462



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

Piper, L.R., Bindon, B.M., 1982. The Booroola Merino and the performance of medium 
non-Peppin crosses at Armidale. In: Piper, L.R., Bindon, B.M., Nethery, R.D. (Eds.), The Booroola 
Merino—Proceedings of a Workshop held at Armidale, NSW. 24–25 August 1980. CSIRO, 
Melbourne, Australia, pp. 9–19 (Reprinted in Wool Technol. Sheep Breed., 1983, 31, 14–19, 33). 

Piper, L.R., Bindon, B.M., 1996. The Booroola Merino. In: Fahmy, M.H. (Ed.), Prolific 
Sheep. CAB International, Wallingford, Oxford, UK, pp. 152–160. 
 Praveena K, Ramana DBV, Pankaj PK. 2017. Booroola Gene (Fec B) Polymorphism and 
its Liaison with Litter Size in Indigenous Sheep Breeds of Telangana, India. Journal of Animal 
Research, 7 (2): 227-231. 
 Sagar, N.G., Kumar, S., Amit Baranwa, A., Rajendra Prasad. 2017. Introgression of 
fecundity gene (FecB) in non–prolific sheep breeds: a boon for farmers. International Journal of 
Science, Environ-ment ISSN 2278–3687 (O) and Technology, 6 (1), 375 – 380. 

Sulaiman B.K., Abbas, B. K., Nada, S. M., Conclusion, M. A. 2014. Investigation of 
fecundity fecb gene in iraqi awassi ewes, The Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 45(3): 306-
312 

Wilson, T., Wu, X.Y., Juengel, J.L., Ross, I.K., Lumsden, J.M., Lord, E.A., Dodds, K.G., 
Walling, G.A., McEwan, J.C., O’Connell, A.R., McNatty, K.P. and Montgomery, G.W. 2001. 
Highly prolific booroola sheep have a mutation in the intracellular kinase domain of bone 
morphogenetic protein 1B receptor (ALK-6) that is expressed in both oocytes and granulose cells. 
Biol. Reprod. 64:1225–1235. 

 

463



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE YIELD CURVE AND THE TERM 
STRUCTURE OF INTEREST RATES 

 
GETİRİ EĞRİSİ VE FAİZ ORANLARININ VADE YAPISI ÜZERİNE 

BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ 
 

Asst. Prof. Dr. Narman KUZUCU 1, Asst. Prof. Dr. Serpil KUZUCU 2 

 
1 Beykent University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Business Administration, Istanbul, Turkey.  
ORCID ID: 0000-0003-2265-6492  

 
2 Beykoz University, Faculty of Business Management and Administrative Sciences, 

Department of International Trade and Finance, Istanbul, Turkey. 
ORCID ID: 0000-0003-2949-4086 

Abstract 

The predictive power of the term structure has motivated lots of research. Our purpose is to 
identify current research trends in the literature of the term structure of interest rates and 
provide quantitative statistics. We use a bibliometric analysis method to study the literature in 
the field. We collected the data from ISI Web of Science (WOS) database. Our search identifies 
1,196 journal articles in English language from 2001 to 2020 on the topic of the yield curve 
and the term structure of interest rates. We conduct a bibliometric analysis of the literature 
using keyword co-occurrence analysis, co-authorship analysis and co-citation analysis. We 
visualize bibliometric networks by the help of the software VOSviewer. The most productive 
researcher is Rudebusch. The current trend in the research area has been the effects of 
unconventional monetary policy involving zero lower bound and asset purchase programs on 
the term structure after the global financial crisis.   

Keywords: Bibliometric Analysis, Yield Curve, Term Structure of Interest Rates, Web of 
Science, VOSviewer 

 

Özet 

Vade yapısının tahmin yapmaktaki gücü, birçok araştırmanın motivasyonu olmuştur. 
Çalışmanın amacı, faiz oranlarının vade yapısı ve getiri eğrileriyle ile ilgili literatürdeki güncel 
araştırma eğilimlerini tespit etmek niceliksel istatistikler sağlamaktır. Alandaki literatürü 
incelemek için bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, ISI 
Web of Science (WOS) veri tabanından toplanmıştır. Veri tabanında, getiri eğrisi ve faiz 
oranlarının vade yapısı konusunda, 2001 – 2020 yılları arasında dergilerde İngilizce olarak 
yayınlanmış, 1.196 adet araştırma makalesi belirlenmiştir. Anahtar kelime analizi, ortak yazar 
analizi ve ortak atıf analizi kullanılarak literatürün bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. 
VOSviewer adlı yazılım yardımıyla bibliyometrik ilişki ve ağlar görselleştirilmiştir. Alandaki 
en üretken araştırmacı Rudebusch'tur. Mevcut araştırma eğilimi, küresel finansal kriz sonrası 
sıfır alt sınırındaki faiz oranlarının ve varlık alım programlarının uygulandığı geleneksel 
olmayan para politikalarının uzun vadeli faiz oranları üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Anahtar kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Getiri Eğrisi, Faiz Oranlarının Vade Yapısı, Web 
of Science, VOSviewer  
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INTRODUCTION 

Analysts and researchers have used the difference between the yields on long-term and short-
term bonds, which is called the term structure of interest rates, to estimate output growth, 
inflation, future economic activities and recessions. The predictive power of yield curve and 
the term structure have motivated lots of research. This paper presents a bibliometric analysis 
of 1,196 articles that were published in indexed journals between the years 2001 and 2020. 

Our purpose is to identify current research trends in the field of the term structure of interest 
rates and provide quantitative statistics. For this purpose, we have several research questions. 
Q1: Which are the most influential articles? Q2: Who are the most influential authors? Q3: 
Which themes involving term structure of interest rates are the most popular among scholars? 
Q4: What is the current publication trend on term structure of interest rates? Q5: What is the 
current state of collaboration involving term structure of interest rates? 

Three theories have been established to explain the term structure of interest rates: i) the 
expectations hypothesis, ii) the segmented markets hypothesis, and iii) the liquidity premium 
hypothesis. The liquidity premium theory combines the first two hypotheses, and better 
explains the phenomenon and, hence, it is the most common theory in the literature (Mishkin, 
2019). 

Culbertson (1957), and Modigliani and Sutch (1966) argued that security markets are 
segmented because investors have preferences for a specific maturity according to their 
investment approaches. Therefore, the difference between short-term and long-term interest 
rates are due to investor clienteles. Many studies that were conducted by the researchers, 
specifically after 1980’s, have found weak empirical support for the expectations hypothesis. 
For instance, Fama (1986), Mankiw and Miron (1986), and Tzavalis and Wickens (1997) tested 
the expectations hypothesis, and they suggested the relative importance time-varying term 
premium and risk premium in order to explain the spread between the yields.  Other than 
market segmentation and time-varying risk premiums, the change in consumption is also 
considered to be a factor related to term structure. Harvey (1988) attempted to estimate future 
consumption growth suggesting that real term structure contain information about expected 
growth. Campbell and Cochrane (1999) explained the stock market returns using consumption 
data and Wachter (2006) adopted the model to the bonds market and proposed a consumption-
based model. Her findings implies that negative correlation between surplus consumption and 
risk free interest rates results in an increase in risk premium and an upward-sloping yield curve. 

Nelson and Siegel (1987) proposed a simple and flexible model and the approach has been very 
popular among scholars to represent the yield curves. This model is later called Nelson Siegel 
Model, and several versions of the model has been developed by various scholars. In one of 
the most cited papers, Diebold and Li (2006) proposed dynamic version of the model, where 
time-varying parameters are interpreted as the level, slope and curvature factors.  

Kuttner (2001) investigated the effects of the monetary policy (i.e. Fed policy) on market 
yields. The response of market interest rates to the unanticipated policy changes of the Fed is 
large. Accordingly, the results are generally consistent with the expectation hypothesis. His 
findings also provide empirical explanation for the failure of the expectations hypothesis in the 
short-term maturity. Kuttner’s (2001) paper is the most cited document in our analysis. 

Further research submits evidence that the term structure contains information about economic 
factors such as inflation and business cycles for the very short run and the long run. However, 
the models are not good at estimating interest rates for the intermediate term (Mishkin, 2019). 
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METHODOLOGY AND DATA 

We use a bibliometric analysis method to study the literature in the field. First defined by 
Pritchard (1969), bibliometrics is the use of mathematics and statistical methods to analyze 
books, articles and other publications. Bibliometric analysis is a suitable methodology to 
identify important research themes, active researchers, research institutions and current trends 
in the field. Bibliometric analysis traditionally is applied by providing data that shows impact 
of the researches and network analysis that shows relations between the researchers and fields 
of research (Ramos-Rodrígue and Ruíz-Navarro, 2004).  

We collected the data from ISI Web of Science (WOS) database. Web of Science combines 
various citation indexes, such as the Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities 
Citation Index (AHCI), and Science Citation Index Expanded (SCIE) in a single portal. WOS 
is the most widely used database in bibliometric researches. 

In our research, search strings are yield curve, yield curves and term structure of interest rates 
in title, abstract and keywords. Our search identifies 1,196 journal articles in English language 
from 2001 to 2020 on the topic of the yield curve and the term structure of interest rates. We 
only include articles in the field of economics, business finance, management and business. 
We exclude book chapters as we only consider journal publications. In our dataset, there are 
2,507 authors that published 1,196 articles on the subject.  

ANALYSIS AND RESULTS 

Descriptive Analysis 

We analyze the publication trend on the topic using the data of publications by year, authors, 
journals, keywords, countries and affiliation organizations. Figure 1 presents the distribution 
of the articles by years. There is a slight increase in the number of the articles in the field of 
the yield curve and the term structure of interest rates after 2015. The publications are averagely 
90 articles per year between 2015 and 2020. 

 

 

Figure 1. Distribution of Articles by Year 
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Table 1 shows the most cited top 20 articles. The most cited article is written by Kuttner (2001) 
with 527 citations followed by Diebold and Li (2006) with 506 citations and Ang and Piazzesi 
(2003) with 485 citations.  

Table 1. Most Cited Top 20 Articles 

Authors Year 
Times  
Cited   Authors Year 

Times  
Cited 

Kuttner, KN 2001 527  Dai, Q; Singleton, KJ 2002 236 
Diebold, FX; Li, CL 2006 506  Gabaix, X 2012 195 
Ang, A; Piazzesi, M 2003 485  Gertler, M; Karadi, P 2015 195 
Gilchrist, S; Zakrajsek, E 2012 415  Bansal, R; Zhou, H 2002 183 
Balduzzi, P; Elton, EJ; Green, TC 2001 354  Hamilton, JD; Wu, JC 2012 177 
Gurkaynaka, RS; Sack, B; Wright, JH 2007 321  Wachter, JA 2006 175 
Diebold, FX; Rudebusch, GD; Aruoba, SB 2006 313  Backus, DK; Foresi, S; Telmer, CI 2001 166 
Rigobon, R; Sack, B 2004 312  Piazzesi, M 2005 166 
Rudebusch, GD 2002 256  Hong, YM; Li, HT 2005 156 
Ang, A; Plazzesi, M; Wei, M 2006 238   Ang, A; Bekaert, G; Wei, M 2008 153 

 

Table 2 shows top 20 publishing authors. A total of 2,507 authors is included in the data set. 
Among these authors, Rudebusch of Federal Reserve Bank of San Francisco is the most 
productive researcher with 17 articles. Those 17 articles were cited totally 1,273 times. Wright 
and Kang both are in the second order with 9 articles each. Researchers from 64 countries 
published the articles on the term structure. We consider the countries of all of the authors, not 
only of the corresponding author. The publications are primarily originated from the USA, the 
UK and Germany. Authors from the USA, UK and Germany published 401, 184 and 99 
articles, respectively.  

Table 2. Top Publishing Authors 

Authors Publications Citations   Authors Publications Citations 
Rudebusch, GD 17 1273  Diebold, FX 5 1078 
Wright, JH 9 764  Gurkaynak, RS 5 321 
Kang, KH 9 26  Wu, T 5 237 
Caldeira, JF 8 10  Lyrio, M 5 139 
Dewachter, H 7 152  Bauer, MD 5 112 
Gupta, R 7 21  Monfort, A 5 83 
Ang, A 6 964  van der Wel, M 5 82 
Christensen, JHE 6 202  Favero, CA 5 68 
Wu, LR 6 49  Carriero, A 5 66 
Jareno, F 6 30   Laurini, MP 5 26 

 

In the data set, 2,507 authors from 1,008 organizations published the articles in the field. Table 
3 lists the top 10 organizations with the number of the articles produced. The most productive 
organization is the Federal Reserve with 121 articles followed by NBER with 56 articles and 
University of London with 54 articles. Table 4 shows the top publishing journals. Leading 
journal is the Journal of Banking and Finance with 65 articles and Elsevier is the most 
productive publisher. 
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Table 3. Top Organizations of the Authors 

Affiliation Number 
Federal Reserve System US 121 
National Bureau of Economic Research 56 
University of London 54 
University of California System 34 
European Central Bank 31 
Federal Reserve Bank San Francisco 25 
Centre for Economic Policy Research UK 23 
Columbia University 20 
Federal Reserve System Board of Governors 20 
Bank of England 17 

 

Table 4. Top Publishing Journals 

Journal Name Publisher Number 

Journal of Banking and Finance Elsevier 65 
Journal of Financial Economics Elsevier 37 
Journal of Econometrics Elsevier 32 
Journal of Monetary Economics Elsevier 32 
Applied Economics Routledge Taylor & Francis Ltd 31 
Journal of Money Credit and Banking Wiley 28 
Journal of Economic Dynamics Control Elsevier 25 
Journal of Forecasting Wiley 25 
Economic Letters Elsevier 24 
Economic Modelling Elsevier 23 

 

Table 5 presents the author keywords. Yield curve and term structure of interest rates are the 
top keywords with 174 and 171 occurrences, respectively. Other than the yield curve and term 
structure of interest rates, monetary policy, forecasting, interest rates, expectations hypothesis 
and Kalman filter are the most popular keywords. 

Table 5. Top Keywords 

Keywords Occurrences   Keywords Occurrences 
Yield curve 174  Term spread 17 
Term structure of interest rates 171  Interest rate risk 17 
Monetary policy 76  Affine models 16 
Forecasting 68  Affine term structure models 16 
Interest rates 52  Factor model 15 
Expectations hypothesis 28  Bond risk premia 15 
Kalman filter 23  Recession 14 
Term premium 18  Cointegration 13 
Quantitative easing 18  Bonds 13 
Inflation 18   Stochastic volatility 12 

 

Bibliometric tools such as CiteSpace, Netdraw, HistCite and VOSviewer help researchers to 
identify the trends or future research areas by analyzing the keywords, authors, organizations, 
sources and countries. The analysis results of a field provides references for scholars and policy 
makers to assess the networks (Li et al, 2017). 
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Co-occurrence (Keywords) Analysis  

We conduct co-occurrence, co authorship and co-citation analyses with the help of the software 
VOSviewer, which integrates well with the Web of Science data. VOSviewer is a software tool 
for constructing and visualizing bibliometric networks. VOS refers to visualization of 
similarities. We use VOS mapping technique as it produces substantially well-structured maps 
(van Eck and Waltman, 2010). The process of a VOS map technique is mainly in three steps 
those are normalization, mapping, and clustering. Mapping suggests that objects, which have 
a high similarity should be located close to each other, whereas objects, which have a low 
similarity should be located far from each other (Waltman et al, 2010). In clustering, nodes are 
assigned to closely related groups in network.  

We conduct co-occurrence analysis to identify research themes. Keywords of articles inform 
about the content of the document. Co-occurrence of keywords shows that both the keywords 
are used together in the same article. Figure 2 illustrates the map of networks by the keywords. 
In the figure, different colors of points divide the items into different clusters. The size of a 
point represents frequency of the keywords. 

According to co-occurrence analysis, keywords are divided into 5 clusters. Ignoring cluster 5 
which is minor as it has only two items, we have four main clusters. Table 6 presents the 
summary of the five thematic clusters. Main theme of the first cluster is monetary policy, in 
particular recent unconventional monetary policy issues such as quantitative easing, asset 
purchases and zero lower bound. Dynamic models are mostly used in this cluster. Monetary 
policy is the keyword which has the highest occurrence in the cluster and it is represented in 
red color. Monetary policy with 76 occurrences has 167 links with other 55 keywords. 

Second cluster emphasizes common risks such as interest rate risk, market and credit risk, 
liquidity risk and default risk and risk management. Nelson-Siegel model and Kalman filter are 
the mostly used models. In the second cluster, term structure of interest rate has the highest 
occurrence and it is represented in green color. Term structure of interest rate is the second 
most often used keyword in the data set. There are 276 links with 75 different keywords. 

Main theme of the third cluster is deriving yield curves considering term premium, risk 
premium, value-at-risk and inflation. Factor models or Monte Carlo methods are mostly used. 
Yield curve is the most frequently used keyword and it is represented in blue color. It has 174 
occurrences and 314 total link strength with 95 links.  

Forecasting macroeconomic aspects such as business cycles and recessions using yield spreads 
of bonds is the main theme of the fourth cluster. Probit model is the mostly used model. 
Forecasting, which is represented in yellow color, has the highest occurrence in the fourth 
cluster. Forecasting with 68 occurrences has links with 59 different keywords and has 165 total 
link strength. 

Figure 2 Panel b presents the average year in which the keyword appeared. In the figure, the 
keyword becomes more up-to-date from blue to yellow. For example, liquidity risk which is 
shown in yellow is a more recent keyword than expectations hypothesis which is displayed in 
blue. Accordingly, the recent keywords which are supposed to be trend topics are 
unconventional monetary policy, liquidity risk, Euro area, emerging markets and the other 
items in yellow.  
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Figure 2. Keyword maps of the field a. Colors indicate the clusters of related keywords. b. 
Colors indicate the average year of publications. 

 

 

 

a. 

b. 
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Table 6. Summary of the five thematic clusters 

Cluster No. 
(Number of keywords) 

Main Keywords  Color  

#1 (40 items) monetary policy, interest rates, expectation 
hypothesis, dynamic factor model, dynamic 
Nelson-Siegel model 

Red 

#2 (40 items) term structure of interest rates, Nelson-Siegel 
model, Kalman filter, no-arbitrage, bonds 

Green 

#3 (34 items) yield curve, term structure, affine term structure 
models, term premium, state-space model 

Blue 

#4 (15 items) forecasting, Markov switching, term spread, stock 
market, emerging markets 

Yellow 

#5 (2 items) structural vector autoregression, identification Purple 
Note.  Keywords are listed in frequency order in each cluster. 

Co-authorship Analysis  

Co-authorship indicates the collaboration among researchers and there is a progressive growth 
in the collaboration in all sciences (Acedo et al, 2006). In order to evaluate the current state of 
the collaboration involving the term structure of interest rates, we conduct a co-authorship 
analysis. The figure 4 shows the map of the authors networks in terms of collaboration. It 
suggests that the prominent authors in terms of collaborative effort are Rudebusch, Wright and 
Christensen. Rudebush and Wright are in the center of the citation networks. They have strong 
links to numerous other authors. 

 

Figure 4. Co-authorship Network Visualization  
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Co-citation Analysis  

We apply co-citation analysis by authors. A link between two authors shows that both authors’ 
articles are cited together by the same document (van Eck and Waltman, 2020). Authors who 
have more than 50 citations are included in the analysis. 96 authors that satisfy the criteria, are 
displayed in the figure.  

Figure 5 presents the co-citation analysis by authors. The authors in the data set are divided 
into four clusters. In the first cluster which is represented by red, Ang is the most cited author 
with 616 citations and has 11,888 total link strength with other authors. Duffee is the most 
prominent author in the second cluster. The second cluster is represented in green color. Duffee 
has 402 citations, and total link strength of the author is 8.490. Diebold who has 690 citations 
and 9.744 total link strength is the leader author in the third cluster which is represented in blue 
color. In the fourth cluster which is represented in yellow color, Campbell who has 558 
citations and 10.048 total link strength is the prominent author. 

 

Figure 5. Co-citation Analysis by Authors 

 

CONCLUSION 

This bibliometric study shows that is there is a growing interest among scholars and policy 
makers in the field of the term structure of interest rates and the yield curve. Rudebusch from 
Federal Reserve Bank is the most productive and the most cited author on the term structure of 
interest rates. The trend topic in the area has been examining the effects of unconventional 
monetary policy involving zero lower bound and asset purchase programs on the term structure 
of interest rates after the global financial crisis of 2008. The findings of the bibliometric 
analysis of the yield curve provides insight to the researchers and the policymakers who want 
to construe the spread between short-term and long-term interest rates. 
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APPENDIX. 

The full list of keyword clusters related to Table 6 is presented here. Keywords in each 
cluster are ordered in frequency rank. 

Cluster 1. 

monetary policy, interest rates, expectations hypothesis, dynamic factor model, dynamic 
Nelson-Siegel model, quantitative easing, arbitrage-free, structural breaks, out-of-sample 
forecasting, zero lower bound, predictability, cointegration, unconventional monetary policy, 
exchange rates, financial crisis, DSGE model, bond market, inflation target, macro-finance 
models, vector autoregression, change-point, monetary policy shocks, Federal Reserve, Taylor 
rule, inflation expectations, large-scale asset purchases, uncovered interest rate parity, 
recession forecast, Bayesian MCMC, real-time data, Euro area, central bank communication, 
inflation risk premium, liquidity premium, learning, real interest rate, yield curve modelling, 
global financial crisis, model selection, adaptive learning 

Cluster 2. 

term structure of interest rates, Nelson-Siegel model, Kalman filter, no-arbitrage, bonds, 
interest rate risk, market price of risk, credit risk, forward rates, principal component analysis, 
general equilibrium, liquidity risk, finance, default risk, immunization, duration, affine 
processes, Heath-Jarrow-Morton model, asset-liability management, principal components, 
calibration, pricing, credit default swap, liquidity, fixed income, hedging, libor, convexity, 
determination of interest rates, time series, incomplete markets, yield curve forecasting, risk 
management, interest rate models, asset prices, derivatives, risk neutral valuation, default, 
level, multi-factor 

Cluster 3. 

yield curve, term structure, affine term structure models, term premium, state-space model, 
factor model, Bayesian, regime switching, inflation, risk premium, term structure models, 
stochastic volatility, macro-finance, asset pricing, macroeconomic fundamentals, Markov 
chain Monte Carlo, bond risk premia, stochastic discount factor, financial markets, GARCH, 
time-varying parameters, uncertainty, value-at-risk, Monte Carlo methods, macro factors, 
macroeconomic factors, macroeconomic variables, bond yields, volatility, bond pricing, central 
bank, unspanned macro factors, stock returns, continuous-time models 

Cluster 4. 

Forecasting, Markov switching, term spread, stock market, emerging markets, recession, 
macroeconomy, business cycles, yield spread, probit model, short-term interest rates, economic 
growth, government bonds, corporate bonds, South Africa 

Cluster 5. 

structural vector autoregression, identification. 
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Abstract 

The monetite (Ca (HPO4)) with Ca/P ratio = 1.0, is a calcium orthophosphate, by many 
authors considered from the family of hydroxyapatites, monetite has applications mainly 
as bioceramics. Among the various synthesis routes, the wet neutralization route was 
used, at temperatures of 40 and 80 ºC, which are considered extremely low in comparison 
with the techniques used repeatedly, with rigorous pH control, having as calcium 
precursor the chicken eggshells, and orthophosphoric acid as a phosphorus source. The 
products were filtered, washed and dried in an oven at 100 ºC for 12 h. The samples were 
analyzed qualitatively and quantitatively by the Rietveld Refinement through XRD data, 
and morphologically by SEM. From these data it was evaluated how the synthesis 
temperature can generate changes in the lattice parameters and crystallite size, with the 
sample synthesized at 40 ºC the crystallite is 89.4 nm while at 80 ºC it is 148 nm. 

Keywords: synthesis; biomaterial; monetite; wet route; chicken eggshell 

 

INTRODUCTION 

Calcium phosphates are widely investigated for their properties as biomaterials 
(Suchanek et al., 2018). Normally classified according to the Ca/P ratio, calcium 
orthophosphates comprise a series of compounds between 0.5 ≥ Ca/P ≤ 2.0 (Boiko, 2009; 
Costa et al., 2009; Oliveira et al., 2009). All calcium phosphates are salts formed by the 
phosphorus and calcium ions (Antoniac, Iulian Vasile (University Politehnica of 
Bucharest, Bucharest e Daculsi, Guy (Nantes University, Nantes, 2016). Over the past 
few years it has been found that more than 250,000 tons/year of chicken eggs are 
produced around the world, causing that it should be preferred as a source of calcium due 
to its renewable potential (Faridi e Arabhosseini, 2018). 

The monetite is anhydrous dicalcium phosphate (CaHPO4), DPCA, whose name by 
IUPAC is calcium hydrogen phosphate and has a Ca/P ratio = 1.0 (Antoniac, Iulian Vasile 
(University Politehnica of Bucharest, Bucharest e Daculsi, Guy (Nantes University, 
Nantes, 2016; Dorozhkin, 2016), it has applications such as nutritional supplement, 
breakfast cereals, enriched flours; assist in the formation of pills; toothpaste (Antoniac, 
Iulian Vasile (University Politehnica of Bucharest, Bucharest e Daculsi, Guy (Nantes 
University, Nantes, 2016; Dorozhkin, 2016); water decontamination (Tag El-Din et al., 
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2018); and as a biomaterial in bone cement (Motameni, Alshemary e Evis, 2021); 
remineralização dental (Medvecky et al., 2018); coating (Prado Da Silva et al., 2001) and 
bone filling (Galea et al., 2008) because monetie has a high solubility, facilitating bone 
remodeling and regeneration (Suchanek et al., 2018; Motameni, Alshemary e Evis, 2021). 
Biologically it can occur in healing and inflammatory tissues (pH <7.4), and it’s found in 
bone fracture callus (Tamimi et al., 2008). 

The monetite crystallizes in the triclinic system, belonging to the space group P1 (Catti, 
Ferraris e Filhol, 1977; Boanini, E (Department of Chemistry ‘‘G. Ciamician”, University 
of Bologna, 40126 Bologna, Bigi, A. (Department of Chemistry ‘‘G. Ciamician”, 
University of Bologna, 40126 Bologna e Gazzano, M. (b ISOF-CNR, c/o Department of 
Chemistry ‘‘G. Ci, 2010), has a lattice a = 6,910 Å, b = 6,627 Å, c = 6,998 Å e α = 
96,340º, β = 103,820º, γ = 88,330º (Catti, Ferraris e Filhol, 1977). Each unit cell has 4 
molecules, with two distinct PO4 pairs found in each primitive cell (Casciani e Condrate, 
1980), while the center of symmetry produces another layer below this in the direction of 
the c-axis, then generating a three-dimensional lattice of phosphate tetrahedrons held 
together through the calcium ions in the interstices, (Mathew, Mathai (American Dental 
Association Health Foundation, Paffenbarger Research Center e Shozo, Takagi 
(American Dental Association Health Foundation, Paffenbarger Research Center, 2001; 
Hundemberg e Barbosa, 2012)as shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1 Crystalline structure, from the ICSD 917 file generated by the VESTA program 
(Momma e Izumi, 2011) 

Calcium phosphates can be synthesized basically through two types of routes, one wet 
and the other dry, and at high or low temperature (Suchanek et al., 2018). In addition, 
there are post-synthesis heat treatments that are also strong influencers of the phases, their 
quantities and obtained microstructures. Thus, despite this understanding of how the type 
of processing route acts on the microstructure of hydroxyapatites (Costa et al., 2009), the 
parameters: temperature of synthesis and aging; synthesis and aging pH; synthesis and 
aging time; and the purity of the reagents are also major factors in obtaining how much 
and what type of calcium phosphate, crystallinity, morphology and its other 
microstructural aspects (Boiko, 2009). 

High temperature syntheses (Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009) that normally occur 
in the solid state (Boiko, 2009), generally promote good (Costa et al. 2009) and high 
crystallinity (Mavropoulos, 1999; Boiko, 2009), with crystals big ones (Mavropoulos, 
1999; Costa et al., 2009), high purity and small specific areas (Boiko, 2009). While the 
reverse tends to be true, syntheses at low temperatures such as precipitation, co-
precipitation, aqueous solution, hydrolysis and aging of precursors (Boiko, 2009; Costa 
et al., 2009) produce small crystals (Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009), “nanosized” 
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(and hydrated) (Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009) and of low crystallinity 
(Mavropoulos, 1999; Costa et al., 2009). 

The wet routes consist of syntheses in which neutralization reactions occur between 
elements with an acidic and basic character, in the case containing phosphate and calcium. 
The most used methods are: precipitation, hydrolysis, sol-gel and hydrothermal 
(Suchanek et al., 2018). The neutralization/precipitation route has variations. 

The precipitation reaction is the reaction between phosphate and calcium salts, (Valente, 
1999; Volkmer, 2006) while the neutralization reaction, called the Ratheje method, is the 
reaction between hydroxide and hydracid (Trommer, 2006; Mamani, 2009). Hayek and 
Newsely proposed the addition of ammonium hydroxide in the precipitation reaction 
(Valente, 1999; Volkmer, 2006). Both reactions can occur at room temperature or close 
to boiling (Trommer, 2006), however, it is necessary to control the concentrations of the 
reagents and the synthesis pH so that phase transformations do not occur during a thermal 
treatment (Trommer, 2006; Mamani, 2009). 

In this work, the wet route with pH control was choose, using the Rathje's neutralization 
methodology method with the Hayek and Newsely adaptation to synthesize calcium 
phosphate, satisfying Equation (1) 

10 Ca OH  6H PO   8𝑁𝐻 𝑂𝐻 → Ca  PO OH 18H O    (1) 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 
In this work, the chickens’ eggshells of Gallus gallus hens were used as a precursor of 
calcium. The eggshells have CaCO3 as the main inorganic constituent element. They were 
washed with running water and detergent to remove external residues from the peel, dried, 
fragmented and burned in the muffle furnace, with a heating rate of 10 ºC / min, threshold 
temperature of approximately 1000 ºC for 2 h. The calcination process follows Equation 
(2). After burned, the eggshells were manually comminuted with pestle and gral and 
characterized by XRD in the Phillips diffractometer, model X'Pert MDP (X-ray tube with 
Cu K radiation), and analyzed qualitatively and quantitatively with the Profex 4.0 
program (Doebelin e Kleeberg, 2015). According to Fig. 2, it can be seen that the calcium 
oxide obtained, corresponds to PDF 04-007-9734 pattern, and is highly crystalline. 

CaCO   →∆  CO ↗  CaO          (2) 

The industrialized reagents were ammonium hydroxide (NH4OH) manufactured by 
Vetec, as a source of hydroxyls, and orthophosphoric acid (H3PO4) manufactured by 
Merck as a precursor to phosphorus. 
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Fig. 2 Diffractogram of the eggshell, according to PDF 04-007-9734 

Sample preparation 
Through the Rathje - Hayek and Newsely methodology, the reaction was in a wet route, 
of neutralization under constant agitation of calcium oxide in ultrapure water, with the 
progressive addition of orthophosphoric acid and adjustment for rigorous pH control with 
the addition of hydroxide ammonium. The reagents were adjusted to a Ca/P ratio = 1.67, 
the reactions were carried out under the temperatures of 40 and 80 ºC, with a pH between 
4.5 and 6.0. The samples aged for 1 hour. The filtration took place on filter paper and in 
the washing of the samples, ultrapure water was used, the samples were subsequently 
dried in an oven at 100 ºC for 12 h to remove the excess water. Comminution occurred 
manually with the pistil and gral. There was no subsequent heat treatment. 

Characterization 
The powders obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD) using a Panalytical 
Empyrean diffractometer, with a copper tube, with a voltage of 45 kV and a current of 40 
mA, a spinning-type sample port with a 1.0 s rotation time, with 2θ scan of the angles 
between 15 and 100,0055º. The step was 0.0001º. To perform the Rietveld refinement 
calculations to quantify the phases, Profex software (Doebelin e Kleeberg, 2015) version 
4.3 was used. Crystallite sizes were obtained using the Debye-Scherrer equation (Klug e 
Alexander, 1974): 

𝐿              (3) 

where L is the size of the crystallite, λ is the wavelength of the Cu radiation (λ = 0.154060 
nn), θ is the Bragg diffraction angle, and β is the width at half the plane of the diffraction 
plane (1 2 0) in which 2θ = 30.15, for both samples, and it’s where there is 100% relative 
intensity and is corrected as (Cullity, 1978): 
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𝛽  𝛽 𝛽          (4) 

where βexp is the measured width and βstandard is the width of the standard sample, that 
is, the instrumental width. 

Characterization by scanning electron microscopy – SEM using the Equipment: EVO 
MA10 – Carl Zeiss, operated at 10kV. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The chosen route provided nanometric monetites, with needled morphology. The acidic 
reaction pH is responsible for the protonation of phosphoric acid and the stabilization of 
the ion HPO  (Antoniac, Iulian Vasile (University Politehnica of Bucharest, Bucharest 
e Daculsi, Guy (Nantes University, Nantes, 2016; Dorozhkin, 2016), thus generating 
monetite. Just as occurred in the hydrothermal technique (Jokić et al., 2011) whose pH 
around 5 was responsible for the appearance of the monetite. The samples were 
characterized by XRD with a perfect refining fit with the ICSD 917 pattern (Catti, Ferraris 
e Filhol, 1977), demonstrating that all observed peaks can be attributed to the triclinic 
monetite phase in the space group P1, in order to impute that a pure monetite was formed. 
In Fig. 3 are the diffractograms, the first one being superior to the synthesis at 40 ºC and 
the bottom one to the synthesis at 80 ºC. In Table 1, there is the structural refinement of 
the obtained monetites, in both samples the calculations show the same results. In Table 
2 are the comparisons of the lattice parameters between the monetite phases obtained and 
the ICSD 917 pattern, through which it is possible to observe how close the phosphates 
are. The average size of the calculated crystallite was 148 nm for the route at 80 ºC, while 
the synthesis at 40 ºC generated crystallites of 85.5 nm. It’s possible to conclude that, in 
fact, the lower synthesis temperature provided smaller crystals, when at 40 ºC the 
crystallite is nanometric, at 80 ºC the crystallite is 65.55% higher.  
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Fig. 3 Diffractogram of the powders obtained. The first is to sample synthesized at 
40ºC, and the second was prepared at 80 ºC 

Table 1 Results of the structural refinement of monetite 

 x y z 
Ca1 0,29470 0,43530 0,27190 
Ca2 0,17540 0,83730 0,66640 
P1 0,20770 0,37900 0,72070 
P2 0,29620 0,94360 0,20820 
O1 0,32340 0,33220 0,93730 
O2 0,35140 0,49190 0,63240 
O3 0,13900 0.18060 0,59640 
H1 0,00000 0,00000 0,00000 
H2 0,46050 0,25880 0,95060 

Table 2 Comparisons of the lattice parameters of the ICSD 917 file with the obtained 
powders 

Lattice 
parameters a b c α β γ 

Unit cell 
volume 

(Å³) 
ICSD 917 6,91000 6,62700 6,99800 96,3400 103,8200 88,3300 309,275084 

40 ºC 6,90672 6,63426 6,99496 96,2323 103,9374 88,4646 309,241169 
80 ºC 6,90772 6,63778 6,99553 96,2882 103,8974 88,4433 309,495634 

 

Fig. 4 and Fig. 5 present the images by scanning electron microscopy of the products of 
the neutralization reaction by which it is possible to identify a flake / leaf-like morphology 
with preferential orientation, in both samples. This morphology was previously reported 
by Sadat-Shojai (Sadat-Shojai et al., 2013) for calcium phosphates. 
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Fig. 4 SEM microscopy with 15,000 x magnification of the sample synthesized at 40 ºC 

 

Fig. 5 SEM micrograph with 15,000 x magnification of the sample synthesized at 80 ºC 

CONCLUSIONS 

In view of the results obtained, it is concluded that the use of chicken eggshells, in 
addition to being more ecologically sustainable, is highly viable as a substitute for 
commercial calcium oxide. The neutralization method, proposed by Rathje - Hayek and 
Newsely, is highly efficient to obtain anhydrous dicalcium phosphate, DPCA. High purity 
monetite and nanometric, with high crystallinity, with crystallite sizes of 89.5 and 148 
nm, flake/leaf shape morphology with preferential orientation, synthesized at a 
significantly lower temperature compared to the recurrent techniques was obtained, and 
that with lower temperature was possible to have a nanometric crystals. This methodology 
was also shown to be capable of reproducing monetites with unit cells with lattice 
parameters extremely close to the monetite used in the ICSD 917 file. 
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Abstract 

The present study was an investigation of the relationship between the EFL learners’ 
interpersonal intelligence, the frequency and types of informal fallacy and evidence in 
argumentative writing. Few studies have been conducted to investigate this issues. To this end, 
356 second grade female senior state high school students in Zanjan/Iran from 4 senior high 
schools of Zanjan were selected through multistage cluster random sampling (MCRS) method 
and based on Cambridge placement test (2010), 130 students proved to be upper-intermediate 
and participated in this correlational study. The main data collection stage took place during 1 
month. The students provided their answers to the quantitative component of this study which 
was McKenzie’s MI Questionnaire in order to identify their interpersonal intelligence profile. 
The informal fallacies based on Johnson' (1998) definitions and four types of evidence 
categorized in Hoeke and Hustinkx (2003) were identified and counted within language 
learners' argumentative writings. The evaluation of the arguments was also conducted based 
on Walton, Reed and Macagno (2010). In order to analyze the research questions, descriptive 
statistics were used and in order to test the hypotheses a Spearman correlation was employed. 
Based on the results achieved from the first research question, there was a significant negative 
correlation between Iranian upper-intermediate EFL learners' interpersonal intelligence and the 
frequency of informal fallacies.  Based on the results achieved from the second research 
question, there was a significant negative correlation between Iranian upper-intermediate EFL 
learners' interpersonal intelligence and the frequency of evidences. 

Keywords: Argumentative Writing, Evidence, Interpersonal Intelligence, Informal Fallacy 

 

INTRODUCTION 
 
One of the most significant current discussions in the era of English language teaching and 
learning is writing instruction that has always been considered as a challenge for language 
teachers and plays a key role in learning the second or foreign language (Nagpal, 2019). 
Writing instruction is a react to inner and outside world and a development or revelation of 
several distinct human abilities (Hawkins, Martin & Cooper, 2019). Writing is one of the most 
important skills that should be taught to the students from the beginning till the end of high 
school by teachers carefully and the main aim of teaching this skill to the students is to enable 
them to write many types of writings in English such as report, descriptive, narrative and 
argumentative etc. Learning writing skill is very essential for students because an important 
part of communication is a good writing skill and the students will be able to communicate in 
English through writing and transfer information, knowledge and their ideas to others 
(Peterson, 2019).  
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It is clear that despite personal, social, and cultural differences between people, achieving 
proficiency in writing of a foreign language is not an impossible target, but the individual 
variables will affect the extent of achievement in different manner (Fishman, Graham, Harris, 
Houston, Lei, Ray & Wijekumar, 2019). Among these distinguishing variables, one of them 
which have received less attention especially in EFL contexts is learners' interpersonal 
intelligence (Torff, 2019). 

It is better for teachers to be aware of their students' intelligence profiles because it will 
help the instructors to make more informed decisions about their teaching techniques (Lu, 
2019), and to make use of the students' strengths to guide them on the path of acquiring 
knowledge in a more effective way (Festas, Oliveira, Prata & Sousa, 2019). As Marefat (2007) 
stated, Gardner's theory of multiple intelligences is of implications for teaching and assessment 
in general and writing in particular. Moreover, the facilitative role of the interpersonal 
intelligence in enhancing the precision of language as well as of thought during writing process 
was documented by many researchers (Almeida, Bermejo, Ferreira, Ferrando, Ferrándiz, 
lmeida & Prieto, 2010; Fardad, Koosha, & Shafiee, 2015). 

Another element of this study was fallacy. The absence or presence of fallacies and 
especially informal fallacies is one of the criterions in determining the quality of argumentative 
writings (de Swart, 2018). The fallacy was characterized by Walton (1991) as a preplanned 
strategy of misleading argumentation used by one person in a dialogue to ‘slip up’ another 
party. Also, Johnson (1998) mentioned, "we reason so frequently and so naturally that we are 
often not aware of the logical principles underlying our reasoning" (p. 2). Following Johnson 
(ibid), Johnson and Blair (2006) emphasized a significant relationship between logical 
argumentation and logical fallacies. They mentioned that informal fallacies can be used by 
students as a means through which they can analyze and evaluate their arguments. Moreover, 
they stated that being dependable to the standards of Relevance, Sufficiency, and Acceptability 
(RSA triangle) is important to make a qualified argument and, subsequently, a fallacy is "a 
pattern of argumentation that violates one of the criteria that a good argument must satisfy and 
that occurs with some marked degree of frequency" (Johnson and Blair, 2006, p. 54).  In 
addition, some researches argued that the existence of high quality argumentations and fallacy-
free reasoning are among the major concerns in written discourse (Dufour, 2019; Walton 2006; 
Žagar, 2018) and in students’ written argumentations (Gass & Seiter, 2018; Butler, Barch & 
Nickerson, 2019; Tindale, 2007) and considered them as very important issues. Previous 
research demonstrated that students’ problems may stem from lack of sound and logical 
reasoning and persuasion along with traps such as fallacies of argumentation which at the first 
sight they may appear logical and convincing but at the second sight they contain mistakes in 
reasoning (Dufour,2019). These issues for EFL students become even much more terrible in 
international proficiency examinations such as GRE and IELTS, as pointed out by the 
Educational Testing Service center (2009), when students are supposed to utilize essays and 
employ precise argumentations as an entrenched criterion of evaluation (Ben-Porath, 2019). 

And finally evidence was the last element of this research.  Structure-based argumentation 
enables students build up their thoughts in a reasonable organization, but this should include 
analyzing the relevance of the considerable number of components, whether the case is 
supported soundly by the evidence, to guarantee the general quality of argumentative writing 
(Malpique & Veiga Simão, 2019; Shi, 2018). Recognizing the significance of utilizing 
evidence to support one’s claim in a satisfactory, applicable and sufficient manner is a 
fundamental part in judging argumentation (Stucki, 2018; Schlaufer, Stucki & Sager, 2018). 
Without well-organized evidence, the argumentative writing is circular of different repetitions 
of the claim without explicit purposes (Zhang, 2018). Good arguments should comprise of true, 
reliable, and multiple justifications (Duffield & Laurent, 2018). In other words, it is the 
soundness and validity of evidence that account for the logic of argumentation (Millwood & 
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Sandoval, 2005). However, studies examining L2 learners’ actual use of evidence in writing 
argumentation are few. 

The issue of EFL learners’ interpersonal intelligence, the frequency and types of informal 
fallacy and evidence in argumentative writing have received some interest in research over 20 
years ago. However, in the last 5 years, in particular, the topic has rekindled both theoretical 
and empirical research interest and yet there is no general agreement about the relationship 
between the EFL learners’ interpersonal intelligence, the frequency and types of informal 
fallacy and evidence in argumentative writing and a major problem with all of the past studies 
is that they have not investigated the positive or negative relationship between the EFL 
learners’ interpersonal intelligence, the frequency and types of informal fallacy and evidence 
in argumentative writings , while this current research has comprehensively focused on these 
issues on 130 second grade senior state high school female students in Zanjan/Iran. So far, no 
one has investigated the relationship between the EFL learners’ interpersonal intelligence, the 
frequency and types of informal fallacy and evidence in argumentative writing on upper-
intermediate female students, so these issues brought novelty to the present study. 

The purpose of this study was to investigate the relationship between the EFL learners’ 
interpersonal intelligence, the frequency and types of informal fallacy and evidence in 
argumentative writing and the participants of this study were 130 second grade female senior 
high school students in Zanjan. The goal of this investigation was to answer the following 
research questions: 

1. Is there any significant relationship between EFL learners' interpersonal intelligence 
and their use and types of informal fallacies in their argumentative writing? 

Is there any significant relationship between EFL learners' interpersonal  intelligence and their 
use and types of evidence in their argumentative writing? 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
This study is a quantitative one as the research analysis used categorical and nonparametric 
data to test the hypotheses. The participants of this study were 130 second grade senior high 
school female students in Zanjan which were selected through multistage cluster random 
sampling method and a correlational design was used in this research. 
The participants of this study were 130 second grade senior high school students in Zanjan. 
Zanjan province has 8 cities, among these cities, Zanjan city was chosen. Zanjan city consists 
of two districts that the district one was randomly chosen. In 2019 in district one there were 
420 schools that among them senior high schools were randomly chosen. There were 42 senior 
high schools in district one that 22 of them were for girls and 20 schools were for boys. Among 
them state senior high schools were randomly chosen, and 12 senior high schools were for 
girls. The second level students of 4 senior high schools for girls included: Shahed, 
Farhikhtegan, Nesa and Hejab senior high schools were randomly chosen. There were 3 second 
grade classes in each of them and two classes of each were randomly chosen for this study. 

The statistical populations of this study were 3492 second grade senior high school 
students in the first district of Zanjan. According to Cochron formula 346 participants were 
selected and in order to increase the accuracy and to have homogeneous groups, 10 more 
participants were added and totally 356 female students were participated in this study. Based 
on the rules of CPT (2010), out of 356 students, 130 students were proved to be upper-
intermediate.  

 
Instruments 
The following instruments were employed in order to collect the required data for the present 
study: 
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a) Cambridge Placement Test (2010) by Cambridge University Press (Appendix B) 
b) McKenzie’s MI Questionnaire (Appendix C) 
c) The Persian Version of McKenzic’s MI Inventory (Appendix D) 
d) Writing Task (Appendix E) 

 
Pilot Study 
McKenzie’s MI Questionnaire was piloted on 30 upper-intermediate students with similar 
educational background, in order to obtain the reliability for the tests. To be statistically 
acceptable, the internal consistency and reliability co-efficient were measured using Cronbach 
Alpha. The test-retest reliability of these tests with the one-week interval was (α =.84) which 
showed an acceptable reliability value. For the writing task, five topics were selected from 
IELTS writing tasks, in order to select the target topic of the study, all of the five topics were 
piloted by five experienced language instructors and then, based on their comments one topic 
was adopted. In topic selection, content validity was evaluated using Lawsh CVR (Content 
Validity Ratio) and CVI (Content Validity Index). Lawsh formula is as following: 

CVR=  

According to the Lawsh CVR, an item should gain CVR of higher than 0.42 in order to be 
validated. . Results of the reviewed and validated topics were included in Table 3.1. 

 

Table 3.1.  

Content Validity Ratio of Selected Topics measured by Lawsh Formula 

Vocabularies Number of 

experts agreed 

with topic 

CVR Valid  

Topic 1 5  0.6 Valid  

Topic 2 1 0.4 Invalid  

Topic 3 5 0.6 Valid  

Topic 4 4 0.4 Valid  

Topic 5 1 0.1 Invalid  

 

Then CVI of the topics were calculated using Waltz and Bausell (1981). CVI formula 

is as following: 

CVI= 
        

   
 

It should be mentioned that the acceptable index of CVI equals 0.79 and if there is a topic 
with CVI lower than 0.79, the topic should be removed. In other words, a panel of experts 
determined whether the selected topics are “necessary” to be included in the study based on a 
4-point Likert scale. Experts indicated their opinions on each word using 1(It is not necessary), 
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2 (It is rather necessary), 3 (It is necessary), and 4 (It is completely necessary). The results 
related to CVI calculations were presented in Table 3.2. 

 
Table 3.2  

Content Validity Index of Selected Topics 

Vocabularies Number of 

experts 

considered 

the topic 

completely 

necessary 

Number of 

experts 

considered 

the topic 

necessary 

CVI Accepted or 

Not accepted 

 

Topic 1 2 1 0.6 Not accepted  

Topic 2 2 1 0.6 Not accepted  

Topic 3 1 0 0.2 Not accepted  

Topic 4 4 1 1 Accepted  

Topic 5 2 0 0.6 Not Accepted  

 
RESULTS 
the distribution method of research variables based on the most important central indexes of 
mean, dispersion and standard deviation were investigated. In Table 1, the descriptive statistics 
of the participants' interpersonal intelligence and frequency and types of informal fallacies and 
evidences were demonstrated. 
 
Table 1 
Descriptive Statistics of Interpersonal Intelligence, Type and Frequency of Informal 
Fallacies and Evidence Types 
 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Interpersonal intelligence 130 .00 10.00 5.3923 2.15844 

Frequency of fallacies 130 .00 9.00 4.9692 1.94872 

Ad Hominem 130 .00 1.00 .6846 .46647 

Appeal to tradition 130 .00 1.00 .4077 .49331 

Begging the question 130 .00 1.00 .4385 .49812 

Fallacy of either/or 

dichotomy 

130 .00 1.00 .5769 .49596 

Faulty analogy 130 .00 1.00 .6077 .49015 
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Hasty generalization 130 .00 1.00 .5769 .49596 

Post hoc 130 .00 1.00 .5692 .49710 

Red herring 130 .00 1.00 .5385 .50045 

RSA 130 .00 1.00 .5692 .49710 

Frequency of evidences 130 .00 4.00 2.2308 1.27309 

Evidence type 1 (Statistical) 130 .00 1.00 .5615 .49812 

Evidence type 2 (Anecdotal) 130 .00 1.00 .5846 .49469 

Evidence type 3 (Causal) 130 .00 1.00 .4769 .50140 

Evidence type 4 (Expert 

evidence) 

130 .00 1.00 .6077 .49015 

 

DISCUSSION 
 
The primary research question for this investigation was: Is there any significant relationship 
between EFL learners' interpersonal intelligence and their use and types of informal fallacies 
in their argumentative writing? 

The present investigation involved 130 second grade female senior high school students 
in Zanjan/Iran. The students were provided with the McKenzie’s MI Questionnaire in order to 
identify their interpersonal intelligence profile. It comprises 90 statements related to each of 
the nine intelligences and the interpersonal intelligence part comprised of 10 statements was 
chosen and the students had to finish 10 questions in 20 minutes. Also, the participants were 
asked to write an argumentative essay and to discuss their own reasons, with the length of at 
least 250 words. Then, the informal fallacies were identified based on Johnson' (1998) 
definitions and presented clues. Having identified the informal fallacies, each argument was 
also evaluated by means of evaluation schemes presented by Walton et al. (2010). Nine 
categories of informal fallacies that were investigated and counted within language learners' 
argumentative writings in this study were: Ad hominem, Appeal to tradition, Begging the 
question, Faulty analogy, False dichotomy, Hasty generalization, Post hoc, Red herring and 
RSA. The overall findings determined that there was a significant correlation between the 
participants' interpersonal intelligence and the frequency of use of informal fallacies. The 
results indicate a negative correlation between Iranian upper-intermediate EFL learners' 
interpersonal intelligence and the frequency of informal fallacies. 

The current investigation was in line in some details with previous and similar research 
about the relationship between EFL learners' interpersonal intelligence and their use and types 
of informal fallacies in their argumentative writing. 

For example, Taase (2012) in his investigation about Multiple Intelligences Theory and 
Iranian Textbooks: An Analysis, investigated locally designed ELT textbooks in the light of 
multiple intelligences theory. Three textbooks (grade 1.2.3) used in guidance school of Iranian 
educational system were analyzed using MI checklist developed by Botelho, Mario do 
Rozarioand. Catered for kinds of intelligences in the activities and exercises were specified in 
a profile. The results of the study showed that verbal/linguistic and visual/spatial were the most 
predominant intelligences followed by logical/mathematical, interpersonal and intrapersonal in 
much lower ratios. Bodily/kinesthetic, musical and naturalistic intelligences were not found in 
any percent. 
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Likewise, Sadeghi and Farzizade (2012), in their study about The Relationship between 
Multiple Intelligences and Writing Ability of Iranian EFL Learners aimed at finding the 
relationship between Multiple Intelligences (MI) and the writing ability of EFL learners, for 
this purpose, the body of female BA sophomores in TEFL at Urmia University (N = 47), within 
the age range of 18-25, was given a close look using an intact group research design. The 
proposed hypothesis predicted no significant relationship between MI and writing ability of the 
participants. The participants were given Armstrong's MI questionnaire which used a Likert 
Scale. The participants' writing samples were also obtained using an IELTS writing task and 
were correlated with the scores on the MI questionnaire. The scoring of writing was done 
analytically following pre-specified criteria. The writings were scored by two raters yielding 
an inter-rater reliability of 0.8. Results obtained through Multiple Regression indicated that the 
components of MI did not have a significant relationship with the writing ability of the 
participants.  

And finally, Rad, Khojasteh and Kafipour (2014) in their study about the relationship 
between multiple intelligences and writing skill of medical students in Iran, intended to solve 
a problem about intelligence that might impact learners’ language learning. Although there are 
several researches about the relationship between students’ multiple intelligence profile and 
their language learning ability, there is no coordination between the findings of these 
researches. In terms of writing skill; for example, some shows a significant relationship, some 
partial relationship and some a significant negative relationship between the two variables. To 
fill this gap, this research aims to explore the potential relationship between multiple 
intelligences and writing proficiency of Shiraz University Medical students. This study utilized 
a quantitative method and the instruments were MI questionnaire and IELTS writing rubric. 76 
students form Shiraz Medical University participated in this study and the results showed that 
there is no significant relationship between participants’ MI profile and their writing 
proficiency. 

Also this study was not in line with some previous studies.  
For example, Behjat (2012) in her study about Interpersonal and intrapersonal 

intelligences: Do they really work in foreign-language learning, aimed at determining if they 
are significant in language learning. A number of EFL university students were selected. 
Through an interview, the participants were divided into groups regarding interpersonal and 
intrapersonal intelligences. They took reading and grammar sections of TOEFL test for their 
language knowledge. Mean score comparison revealed there was a relationship between these 
intelligences and language learning. It was also indicated males’ intrapersonal and females’ 
interpersonal intelligences helped them outperform their peers in a language test that supported 
Gardner’s treating of personal intelligences as independent. 

Furthermore, Estaji and Nafisi (2014) in their study about Multiple intelligences and their 
representation in the EFL young learners’ textbooks, investigated the extent to which young 
learners’ textbooks reflect and engage multiple intelligences (MI). Furthermore, the current 
study considered the frequency with which each type of intelligences was presented in young 
learners’ textbooks at four different levels. In particular, it was an attempt to assess the 
strengths and weaknesses of the currently used books to determine whether the books should 
be reconstructed to boost MI varieties in the content and to what extent teachers are required 
to utilize supplementary materials to cover the deficiencies. To this end, a multiple intelligences 
checklist was developed, based on the framework of the Theory of Multiple Intelligences, to 
examine the selected textbook in relation to different intelligences as reflected through various 
activities and tasks. Accordingly, eight textbooks which are currently taught at a language 
institute young learners’ department have been analyzed according to the aforementioned MI 
checklist. Careful analysis of the selected textbooks revealed that the intelligence profile of 
these textbooks is primarily verbal/ linguistic. Naturalistic intelligence is recognized as the 
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least intelligence type provided only at intermediate and advanced levels textbooks, and no 
example of spiritual and existential intelligences was found. However, a fair percentage of 
distribution for the remaining intelligence types was reported. Pedagogically, the findings of 
the study hold the implication that policy makers, administrators, and materials developers 
especially those involved in developing materials for EFL young learners, consider the 
necessity of applying all intelligence types in designing young EFL learners’ textbooks. 

The practical significance of this research question was to consider the effective 
relationship between EFL learners' interpersonal intelligence and their use and types of 
informal fallacies in their argumentative writing the students in the second level of high school 
and also in can be used for different levels in different academic places. 
The second research question for this investigation was: Is there any significant relationship 
between EFL learners' interpersonal intelligence and their use and types of evidence in their 
argumentative writing? 

The present investigation involved 130 second grade female senior high school students 
in Zanjan/Iran. The students were provided with the McKenzie’s MI Questionnaire in order to 
identify their interpersonal intelligence profile. It comprises 90 statements related to each of 
the nine intelligences and the interpersonal intelligence part comprised of 10 statements was 
chosen and the students had to finish 10 questions in 20 minutes. Also, the participants were 
asked to write an argumentative essay and to discuss their own reasons, with the length of at 
least 250 words. Then, four types of evidence categorized in Hoeke and Hustinkx (2003) were 
identified and counted within language learners' argumentative writings including a) Statistical, 
b) Anecdotal, c) Causal, d) Expert evidences. Having identified the evidences, each argument 
was also evaluated by means of evaluation schemes presented by Walton et al. (2010). The 
overall findings determined that there was a significant correlation between the participants' 
interpersonal intelligence and the frequency of use of evidence types. The results indicate a 
negative correlation between Iranian upper-intermediate EFL learners' interpersonal 
intelligence and the frequency of evidences. 

The current investigation was in line in some details with previous and similar research 
about the relationship between EFL learners' interpersonal intelligence and their use and types 
of evidence in their argumentative writing. 

For example, Esmaeili, Behnam and Esmaeili (2014) in their study about the Relationship 
between Multiple Intelligences and Writing Ability of Iranian Female and Male Students, 
aimed at investigating the relationship between multiple intelligences (MI) and writing ability 
of Iranian female and male students. It also seeks to compare female and male students in terms 
of MI profile. To achieve this goal, a group of forty students studying English language and 
literature at Azerbaijan Shahid Madani University were asked to participate in the study. They 
were chosen without random assignment on the basis of non-probability sampling procedure. 
Twenty of the participants were female and twenty of them were male, and their age range was 
19-26. The participants were given Armstrong’s MI questionnaire as well as a writing test. The 
results indicated no significant relationship between female and male students’ MI and their 
writing score. There was also no relationship between components of MI and writing ability of 
Iranian female and male students. Descriptive analysis of data indicated that although female 
and male students showed different preferences in each intelligence type, gender is not a 
significant factor in level of MI possessed by students. Regarding components of MI, there was 
difference between female and male students in intrapersonal intelligence; male students scored 
higher in this intelligence type. It is suggested that language teachers accommodate for 
individual differences in different phases of language teaching process. 

In addition to the before mentioned studies, Razmjoo (2008) in his study about the 
relationship between language proficiency in English and the 9 types of intelligences, 
investigated the relationship between multiple intelligences and language proficiency among 
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the Iranian Ph.D candidates who participated in Shiraz University Ph.D Entrance Exam. The 
second objective of the study was to explore whether one of the intelligence types or a 
combination of intelligences are predictors of language proficiency. Finally, the study aims at 
investigating the effect of sex on language proficiency and types of intelligences. To fulfill this 
objective, a 100-item language proficiency test and a 90-item multiple intelligences 
questionnaire were distributed among 278 male and female Iranians taking part in the Ph.D 
Entrance exam to Shiraz University. The data gathered were analyzed descriptively utilizing 
central tendency measures (mean and standard deviation). Moreover, the collected data were 
analyzed inferentially using correlation, regression analysis and independent t-test. The results 
indicated that there is not a significant relationship between language proficiency and the 
combination of intelligences in general and the types of intelligences in particular. Similarly, 
the results revealed no significant difference between male and female participants regarding 
language proficiency and types of intelligences. Moreover, none of the intelligence types was 
diagnosed as the predictor for language proficiency. The results of this investigation point to 
no significant relationship between multiple intelligences and English language proficiency in 
the Iranian context. Clearly, the results are local not universal. 

Also this study was not in line with some previous studies. 
For example, Sadeghi and Farzizadeh (2013) in their study about The relationship between 

emotional intelligence and writing ability of Iranian EFL learners, the body of female BA 
sophomores of TEFL in Urmia University, (N = 47), within the age range of 18 25, was given 
a close look in terms of their EI. The students were first given Bar On's Emotional Quotient 
Inventory (a Likert scale questionnaire) and were asked to respond to its items based on the 
relevance of the statements to themselves. Thereafter, the students were given a writing test 
and the resulting scores were correlated with their EI scores. The scoring of writing tasks was 
done analytically following pre specified criteria. The writings were scored once by two raters, 
yielding an inter rater reliability of 0.8. Results obtained through Multiple Regression rendered 
a positive relationship between writing ability and emotional self-awareness, a subcategory of 
EI. This can create a room for highlighting emotions in one's educational life. 

Additionally,  Khonbi and Gholami (2015) in their study about Iranian EFL Student-
Teachers’ Multiple Intelligences and Their Self-Efficacy: Patterns and Relationships, 
investigated the relationship between Iranian EFL student-teachers’ multiple intelligences and 
their self-efficacy. Thirty-five male and female EFL student-teachers from private language 
schools in Urmia completed Multiple Intelligences (McKenzie 1999) and the Teachers’ Senses 
of Efficacy Scale (Tschannen-Moran and Woolfolk-Hoy, 2001) questionnaires. A positive 
large correlation was found between total multiple intelligence and total self-efficacy of the 
student-teachers. The amount of R square in regression analysis indicated that teachers’ self-
efficacy is accounted for by their multiple intelligences, and intrapersonal intelligence played 
a pivotal role in predicting self-efficacy of these teachers. The most frequently used and favored 
abilities were found to be intrapersonal and existential intelligences. Concerning self-efficacy 
sub-scales, teachers most reported to be self-efficacious in instructional strategies and student 
engagement. This study suggests that language teachers can benefit from multiple intelligences 
training programs and can apply the principles in their own classes in order to enhance the 
quality of the materials they deliver. 

Besides, Sadeghi (2013), in his study about EFL Male and Female Learning Styles and 
Multiple Intelligences; A Case of Iranian EFL University Students, investigate a learning style 
and multiple intelligences survey distributed among two groups of senior-level EFL male and 
female students to use appropriate techniques and activities for different gender. Two 
standardized instruments were used during the data collection process. It should be noted that 
a t-test was conducted to conclude the differences between male and female groups. Since there 
was the same survey as a data elicitation instrument, it was possible to easily compare the 
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results from the two groups. Furthermore, sufficient considerations of both audiences were 
taken into account during the design of the survey. The first part of the survey aimed at the 
students’ desired learning styles and the second part focused on multiple intelligences. Data 
analysis displayed the prevailing learning styles and multiple intelligences in each group. 
Furthermore, findings revealed that prevailing learning style preferences of the male group 
were visual, global, closure-oriented, extroverted, and intuitive learning style, respectively, 
whereas the female group preferred mostly a global, intuitive, closure-oriented, a visual, and 
finally an extroverted learning style. The findings of the study indicated that knowing the 
strengths and potentials of the male and female students regarding their multiple intelligences 
and learning styles would help both language teachers and students in order to make progress, 
develop language skills, and select appropriate syllabus designs and language learning 
methods. 

Finally, Moheb and Bagheri (2013), in their study about the Relationship between Multiple 
Intelligences and Writing Strategies, investigated the relationship between multiple 
intelligences and writing strategies among Iranian EFL learners. The participants in this study 
were 120 adult males and females studying at high and advanced levels of Iran Language 
Institute. They filled two questionnaires during the first sessions of spring semester of 2012. 
The first questionnaire was a multiple intelligences inventory surveying nine types of 
intelligences based on Gardner’s theory and the second one was a writing skills and strategies 
questionnaire checking the students’ use of general, before, during and after writing strategies. 
According to the results of a correlational analysis, “logical, existential, kinesthetic, verbal and 
visual intelligences” correlated with “general writing strategies”. Moreover, “naturalistic, 
logical, kinesthetic and visual intelligences” showed relationship with “before writing 
strategies”. The researcher found that some types of intelligences among females had 
relationship with some writing strategies while in the male group no relationships were found. 
Besides, the results of advanced levels showed more significant correlations than those of high 
levels. Regression analysis, on the other hand, proved that none of the intelligences could 
predict writing strategies separately. 

The practical significance of this research question was to consider the effective 
relationship between EFL learners' interpersonal intelligence and their use and their use and 
types of evidence in their argumentative writing the students in the second level of high school 
and also in can be used for different levels in different academic places. 

 
CONCLUSION 
 

1. Based on the results achieved from the first research question, there was a significant 
correlation between the participants' interpersonal intelligence and the frequency of use 
of informal fallacies. The results indicate a negative correlation between Iranian upper-
intermediate EFL learners' interpersonal intelligence and the frequency of informal 
fallacies. 

2. Based on the results achieved from the second research question, there was a significant 
correlation between the participants' interpersonal intelligence and the frequency of use 
of evidence types. The results indicate a negative correlation between Iranian upper-
intermediate EFL learners' interpersonal intelligence and the frequency of evidences. 
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Abstract 

The application of heterogeneous photocatalytic water purification processes is very popular 
due to its effectiveness in mineralizing the organic compounds as well as the possibility of 
utilizing the UV and visible-light spectrum. The photocatalytic degradation of the organic 
pollutants with the ZnO as photocatalyst is widely studied in the world. In this paper, various 
morphologies of ZnO, ZnFe2O4 and ZnO/ZnFe2O4 composite films are prepared via a two-
step route including precipitation process and sol-gel method. The films are deposited on 
glass substrates via dip coating technique and characterized by means of Scanning Electron 
Microscopy, X-ray diffraction and UV-vis spectroscopy. Nanostructured ZnO thin films with 
different concentrations of ZnFe2O4 (0, 0.25, 0.5 and 1.0 wt%) are investigated and compared 
for photocatalytic degradation of Malachite Green (3, 5 and 10 ppm) under UV and visible 
illumination. The experimental results indicate that the combination of spinel structure with 
ZnO (hexagonal wurtzite) reduces the photocatalytic efficiencies (UV – DZnO = 98%, 
DZnO/ZnFe2O4 = 68% and Vis – DZnO = 86% , DZnO/ZnFe2O4 = 56%) 

 

Keywords: ZnO/ZnFe2O4, thin films, photocatalytic efficiencies, sol-gel, Malachite Green 

 

INTRODUCTION 

Advanced oxidation processes are particularly attractive as a method for removing organic 
pollutants from water because they can destroy hazardous contaminants, not simply transfer 
them to another phase as do air stripping and granular activated carbon adsorption. 
Photocatalytic oxidation processes providing an interesting route to the destruction of toxic 
and hazardous pollutants in the μg/l or few mg/l range alternative to well established 
oxidation technologies such as ozonolysis or oxidation with H2O2 under UV irradiation [1,2]. 
Among them the ZnO/UV process is known to have many important advantages [3,4]. 
Ideally, the end products of these processes are carbon dioxide, water and inorganic mineral 
salts. Thus, the mineralization of organic compounds sensitized by semiconductor 
photocatalysts such as TiO2 [5,6] or ZnO [7-10] is an area of intensive research. Zinc oxide is 
the most widely accepted photocatalyst for pollutant destruction in water as it is considered a 
very efficient catalyst that, unlike other semiconductors (wide band gap 3.2 eV), non toxic, 
stable to photocorrosion, low cost and suitable to work using sunlight as energy source [11]. 
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However, for higher photocatalytic efficiency and many practical applications, it is desirable 
that ZnO photocatalyst should absorb not only UV but also visible light. In order to absorb 
visible light, band gap of ZnO has to be narrowed or split into several subgaps, which can be 
achieved by implanting or doping with metal ions [12-15], the coupling of zinc and the other 
semiconductor with visible light absorption, e.g. CdS [16], WO3 [17], and SnO2 [18] systems 
by sol–gel process, co-precipitation or simply physical mixing. 
Spinel zinc ferrite is a semiconductor (band gap 1.9 eV) characterized by structure with a 
tetrahedral A site by Zn2+ ions and an octahedral B site by Fe3+ ions [19]. ZnFe2O4 is most 
prominently known for its magnetic and electrical properties, gas sensing and catalytic 
characteristics have also been studied. However, because of the lower valence band potential 
and poor property in photoelectric conversion, zinc ferrite cannot be used directly in the 
photocatalytic destruction of toxic organic compounds [20]. ZnFe2O4 does face its share of 
problems, including an energetically unfavorable conduction band and surface adsorption 
characteristics. In contrast to ZnO, ZnFe2O4 is usually and perhaps most facilely prepared 
using chemical coprecipitation procedures performed under alkaline conditions followed by 
calcination temperatures ranging from 600-900°C [20,21], although several recent reports 
have suggested synthesis through sol-gel procedures [22,23] and mechanochemical methods 
by the mechanical alloying (MA) of ZnO and Fe2O3 [24]. 
In the present work, we obtained spinel zinc ferrite by facile precipitation process without use 
of any templates or  surfactants. The aim of this study is to make ZnO films modified with 
ZnFe2O4 for photocatalysis. ZnO and ZnO/ZnFe2O4 films are deposited by sol-gel method via 
dip-coating technique. The photocatalytic performance for Malachite Green (MG) 
degradation over the ZnFe2O4, ZnO and ZnO/ZnFe2O4 nanomaterials. The photocatalytic 
mechanism is systematically investigated with UV and visible illumination at different initial 
concentration of Malachite Green (3, 5 and 10 ppm). 
MATERIALS AND METHODS 

Zinc acetate dehydrate (≥99.5%), 2-methoxyethanol (≥99.5%), monoethanolamine (≥99.0%) 
were supplied from Fluka. Malachite Green (λmax = 615 nm, dye content ca. 55%) was from 
Sigma-Aldrich. Glass slides (76 x 26 mm), used as substrates for ZnO and ZnO/ZnFe2O4 
films, were from ISO-LAB (Germany). Distilled water was used in all experiments. 
Ferrous(III) chloride, FeCl3.6H2O, was from Stanlab (Poland), ZnCl2, NaOH and HCl were 
from Fluka (>99.0%). All reagents are analytically pure and used as-received without further 
purification. 

ZnFe2O4 powders were synthesized by precipitation method as follows [25]: 300 ml NaOH 
was added slowly to 100 ml ZnCl2 under continouns stirring. The obtained clear solution 
(Na[Zn(OH)3]) was transferred to Fe3+ containing solution (FeCl3.6H2O, HCl were dissolved 
in 5000 ml water) and then heated at 60oC for 30 min. The precipitate (black, highly lustrous, 
brittle pieces) was collected by filtration and washed several times under sonication with 
water and ethanol and then dried under vacuum at 80oC for 2 h before characterization and 
application. Two spinel interferences of the as-prepared ZnFe2O4 powder were detected by 
XRD spectra. After annealing for 1 hour at 500°C, the spinel pattern becomes completely 
expressed. 

ZnO/ZnFe2O4 films were prepared by sol-gel method as follows: Zinc acetate dihydrate and 
zinc ferrite were dissolved in 2-methoxyethanol, followed by the addition of 
monoethanolamine (stabilezer) under continouns stirring to form a clear solution (Figure 1). 
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The obtained sol was heated to 60oC for 1 hour and let to age overnight. The detailed 
procedure for the preparation of ZnO sol-gel films is described in our previous study [26]. 

Different  weight percentages (0, 0.25, 0.5 and 1.0) of ZnFe2O4 were incorporated into ZnO. 
The sol-gel films were prepared by dip coating technique. The films were deposited with 5 
coatings and dried at 80oC for 30 min after each successive coating. The as-prepared gel films 
were annealed at 500oC for 1 hour. For comparison, pure zinc ferrite and zinc oxide films 
were also prepared with the same procedures described previously. 

 

 

Figure 1. Schematic diagram for the preparation of ZnO, ZnO/ZnFe2O4 films. 

 

The morphology of ZnO, ZnFe2O4 and ZnO/ZnFe2O4 were examined by Scanning Electron 
Microscope (JSM-5510 (JEOL) operated at 10 kV of acceleration voltage). The crystallinity of the 
prepared samples was determined from XRD using a powder diffractometer (Siemens D500) with 
CuKα radiation within 2θ range of 10-80 deg and step 0.05 deg and counting time 2 s/step). 

The photocatalytic activities of the sol-gel films were evaluated by the decomposition of Malachite 
Green under ultraviolet and visible light irradiation in an aqueous solution. The initial concentration 
of MG was 3, 5 and 10 ppm. 

The photocatalytic experiment was carried out in a 150 mL glass reactor supplied with magnetic 
stirred and covered with a UV-lamp (maximum emission at 370 nm) or visible lamp (TUNGSRAM 
lamp 500 W, maximum emission at about 700 nm). The lamp was fixed at 15 cm above the treated 
solution. The mineralization process of MG was monitored by UV-vis absorbance spectroscopy 
(Jenway 6400)  in wavelength range from 400 to 800 nm. All photocatalytic tests were performed at a 
constant stirring rate of 500 rpm at room temperature (23±2°C). The effect of initial concentration of 
MG (3, 5 and 10 ppm) was investigated with catalyst films. 

Photocatalytic efficiency of the catalysts was calculated by using following equation: 

 
100

0

0 






 


C

CC
D i

                                 (1) 

where C0 is the initial concentration of dye and Ci is the concentration of dye after irradiation at 
selected time interval, t (min). 
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RESULTS 

X-ray diffraction analysis is conducted for the determination of crystal structure and phase purity of 
the produced samples. The XRD pattern of ZnO, ZnFe2O4 and ZnO/ZnFe2O4 nanostructures are 
illustrated in Figure 2. 

All of the peaks of the pattern can be readily indexed to cubic ZnFe2O4 (Figure 2. c) with spinel 
structure (JCPDS No. 22-1012), where the diffraction peaks at 2θ  values of 30.1o, 35.3o, 42.6o, 52.9o, 
56.7o and 62.2o can be ascribed to the reflection of (220), (311), (400), (422), (511) and (440) planes 
of the spinel ZnFe2O4, respectively. The crystal plane of pure ZnO (JCPDS No. 36-1452, Figure 2. a) 
showed three intense diffraction peaks at 2θ = 31.6o, 34.2o, 36.1o, 47.3o, 56.4o and 62.5o which 
corresponds to the (100), (002), (101), (102), (110) and (103), which is responsible for the hexagonal 
wurtzite structure. The results indicate that the samples consist of pure phase and no characteristic 
peaks were observed for other impurities. The narrow width of the peaks confirms that both samples 
are of high purity and good crystallinity. 
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Figure 2. XRD patterns for films of a. pure zinc oxide, b. zinc oxide/zinc ferrite and c. zinc ferrite 
annealed at 500oC for 1 h. 

In case of ZnO/ZnFe2O4 nanocomposites (Figure 2. b), all diffraction peaks correspond to hexagonal 
phase of zinc oxide and crystal plane of spinel zinc ferrite (peaks at 2θ = 35.3° and 62.2° represented 
(311) and (440) planes). The presence of a diffraction peak (311) and the low intensity of the three 
characteristic peaks (100, 002 and 101) in the crystal lattice of ZnO/ZnFe2O4 - confirms that ZnO is 
modified with zinc ferrite. 

The morphology and structure of the obtained samples are determined by SEM (Figure 3). The 
surface of ZnFe2O4 film consists of fine granules with particles of various size and shapes (Figure 3. 
a). The smooth surface is the reason for the their lowest photocatalytic activity. 
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Figure 3. SEM images of thin films surface: pure a. ZnFe2O4, b. ZnO and c. ZnO/1 wt% ZnFe2O4. 

Figure 3.b shows the surface of ZnO film, which is homogeneous and much more developed. 
There are different ganglia like hills with a typical width of about 1 μm, length from 5 μm to 
15 μm and a height of 2-3μm. A similar structure is observed on the surface of zinc ferrite, 
but this time it is not so pronounced (Figure 3 .c). Coating zinc ferrite over zinc oxide reduces 
the photcatalytic efficiency of the sample. The photocatalytic tests under UV and visible with 
such films showed lower photocatalytic activity in comparison with pure ZnO. 

DISCUSSION 

The possible mechanism for the MG photodegradation over ZnFe2O4, ZnO and ZnO/ZnFe2O4 
films can be proposed, as illustrated by Figure 4. 

 

Figure 4. Suggested mechanism of the photocatalytic degradation of MG with ZnFe2O4, ZnO and 
ZnO/ZnFe2O4 films. 

When the energy of illuminate is greater than the photoabsorption threshold value of 
photocatalyst, the photogenerated electron–hole pairs will be produced in photocatalyst. Then 
electrons in the valence band (VB) can be excited to the conduction band (CB) and 
simultaneously the same amount of holes are generated in the VB. The photoinduced holes 
directly react with MG or interact with surface-bound H2O or OH– to produce the OH• radical 
species which is an extremely strong oxidant for the mineralization of MG. Meanwhile, the 

electrons formed can react with the adsorbed molecular oxygen to yield 


2O . The generated 


2O  then further combine with H+ to produce 
2HO , which can react with the trapped 

electrons to generate OH– radicals. All the reactive species can effectively decompose the 
organic dye of MG to final harmless degradation products. Based on the above analysis, the 
photocatalytic reaction can be expressed as follows: 

)(4242
  vbcb heOZnFehOZnFe         (2) 

)(  cbeZnOhZnO           (3) 
  22)( OOeZnO cb          (4) 

  22 HOHO           (5) 
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  OHOZnFeOHhOZnFe vb 4242 )(        (6) 
  HOHOHh adsadsvb 2          (7) 

adsadsvb OHOHh             (8) 

 MGOHOOH 22 ,, degradation products       (9) 

 

Upon light illuimination, the photogenerated electrons from CB of zinc ferrite are transferred 
to the CB of zinc oxide, oppositely, the photogenerated holes lefted in the VB of ZnFe2O4. 
The photogenerated electrons and holes can be effectively separated. The photogenerated 
electrons transferring into the CB of ZnO and holes left in the VB of ZnFe2O4 can be 
captured by water-dissolved O2 and OH groups to form O2•- and OH•, which can effectively 
decompose MG to final harmless small molecules. 

To evaluate the photocatalytic efficiencies of ZnO/ZnFe2O4 photocatalyst under UV and 
visible light illumination, MG is employed as a model organic pollutant. As contrast, the 
activity of pure ZnFe2O4 and ZnO photocatalysts are also carried out at the same conditions. 
Two effects in photocatalytic experiments are studied – initial dye concentration (3, 5 and 10 
ppm) and irradiation conditions (UV and visible). 

Figure 5 shows the change in concentration (C/C0) of the dye as a function of reaction time in 
the presence of ZnFe2O4 with different weight percentage in the starting ZnO material under 
UV and visible light irradiation. The pure ZnO films have the highest photocatalytic activity 
and quickly decomposed MG. The degradation of MG with ZnFe2O4 modified ZnO catalysts 
exhibit higher photocatalytic activity, compared with that of zinc ferrite. Increasing the 
weight percentage of zinc ferrite in ZnO thus reduces the photocatalytic activity and the 
degradation rate of the dye. The photocatalytic efficiencies of the pure ZnFe2O4 film is 
negligible. 

The possible reason for the lower photocatalytic efficiency of ZnO/ZnFe2O4 film is the 
difference in energy levels of the coupled semiconductor systems (ZnFe2O4 with the narrow 
band gap – 1.92 eV and ZnO with the wide band gap – 3.2 eV). This difference plays an 
important role for achieving charge separation. In the modified ZnO film, the photogenerated 
electrons can be transferred from ZnFe2O4 to the conduction band of ZnO, while holes occur 
in the valence band of zinc ferrite. Therefore, the primary charge separation in this electron 
transfer is efficient, thus improving the photocatalytic properties of zinc oxide to degrade MG 
in the presence of ultraviolet and visible light. 
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Figure 5. Degradation of Malachite Green with different photocatalysts under UV-light and visible. 
The initial dye concentration is a. 3 ppm, b. 5 ppm and c. 10 ppm. 

 

These experimental results are confirmed by the rate constants and degree of degradation of 
the dye. Тhe kinetic process of photocatalysis is described by pseudo-first order reaction 
equation:  

  ktCC 0ln              (10) 

where C0 is the initial concentration of dye, C is the concentration of dye after irradiation in 
selected time interval, t and k is the rate constant, which has a positive correlation with the 
photocatalytic activity.  

The fitting results (rate constants, k) and dye degradation rates (D%) of photocatalytic 
process and  are shown in Table 1. Experimental results show that the ZnO has the highest 
rate constant (kUV = 0.0171 min-1, kvis = 0.0098 min-1) and fastest degradation the dye (DUV  = 
97.76%, Dvis = 85.35%), which indicates that the pure ZnO films has the best photocatalytic 
activity. 

 

Samples 

 

Rate constants, 

k (min-1) 

 

Degree of degradation,  

D (%) 

UV Visible UV Visible 

Pure ZnFe2O4 0.0016 0.001 29.98 20.02 

ZnO/ZnFe2O4(0.25wt%) 0.0049 0.0028 67.95 55.26 

ZnO/ZnFe2O4(0.50wt%) 0.0035 0.0016 54.37 38.45 

ZnO/ZnFe2O4(1.0wt%) 0.0021 0.0013 41.26 26.58 
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Pure ZnO 0.0171 0.0098 97.76 85.35 

 

Table 1. The rate constants and degree of degradation of MG. The initial concentration of the dye is 
10 ppm. 

The degradation rate of MG, catalyzed by ZnO/ZnFe2O4 decreases with increasing ZnFe2O4, 
and ZnO films modified with 1.0 wt% ZnFe2O4 content show the lowest degree of the 
degradation. While the ZnFe2O4 content exceeds 0.25 wt%, the catalytic activity of the 
ZnO/ZnFe2O4 samples decreases. The photocatalytic efficiency of these catalysts is ranked in 
an order from the highest to the lowest: ZnO > ZnO/ZnFe2O4 (0.25wt%) > 
ZnO/ZnFe2O4(0.50 wt%) > ZnO/ZnFe2O4(1 wt%) > ZnFe2O4. 

CONCLUSION 

In this study, we investigated photocatalytic degradation of Malachite Green using 
synthesised ZnFe2O4, ZnO and ZnO modified with different concentration of ZnFe2O4 (0.25, 
0.50 and 1.0 wt%) photocatalysts via chemical precipitation and sol-gel method. The X-Ray 
diffraction of the pure ZnO catalyst showed its well-crystalline hexagonal wurtzite structure 
and those of the pure ZnFe2O4 – spinel strucutre. In addition, the scanning electron 
microscopy images revealed the surface morphology of the ZnFe2O4, ZnO and ZnO/Fe2O4 
films. The photocatalytic results show that the pure ZnO films has highest photocatalytic 
eficiencies in comparion with those modified with zinc ferrite. 
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Abstract 
 
The investigation is focused to clarify photocatalytic discoloration and purification of Orange 
II water solutions under UV irradiation with anatase/rutile composite powder catalysts 
samples. Comparative experiments with the commercial anatase, rutile and Degussa P 25 are 
provided. The variation of the pH values during the experiments is reported. The 
photocatalysts samples are characterized by SEM and XRD analysis. The photocatalytic 
destruction of Orange II was determined by spectroscopic and total organic carbon analysis. 
Faster and total discoloration of 20 ppm Orange II suspensions with Degussa P 25 is 
observed comparing the photocatalytic activity of the prepared anatase/rutile composites to 
the commercial catalysts. The apparent rate constants of the process generally increase with 
the anatase content in the composite samples. However, the total organic carbon 
measurements of the investigated solutions show better mineralization of the dye treated with 
the anatase 75 % catalyst sample. 
 
Keywords: TiO2 composites, heterogeneous photocatalysis, UV light, Orange II, dye 
mineralization 
 
INTRODUCTION 
 
Textile colorants are common contaminants in the aquatic ecosystems, due to their large scale 
production, slow biodegradation and toxic effects on human and animals [1-3]. Nowadays at 
least 15 % of the manufactured worldwide dyes are lost in waste waters during their 
production and application [4]. The most common dyes present in the textile industry are azo-
dyes. In general, as the traditional techniques used for dye removal are physical methods 
(adsorption on activated carbon, coagulation by chemical agents, filtration, reverse osmosis, 
ion exchange on synthetic adsorbents, etc.) [5-8], the majority of dyes is only adsorbed and 
not degraded [9,10]. UV induced heterogeneous photocatalysis of TiO2 suspensions is an 
advanced oxidation technology applicable for waste waters complete remediation at low 
concentrations of organic pollutants [11-15]. 
The organic dye Orange II (O II) is common and very stable azo-dye [15]. In this 
investigation it is used as model pollutant in respect to its well known structure, suitable 
spectophotometric properties and low sorption level onto glassware and TiO2 particles. The 
aim of this work is to investigate the process of photocatalytic purification of water solutions 
from Orange II under UV irradiation with prepared by us anatase/rutile composites. It is a 
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continuation of our previous research, focused on the optimal anatase/rutile ratio [16] and the 
influence of the temperature and gas atmosphere during the preparation procedure [17] on the 
photocatalytic activity of mixed anatase and rutile powders. As the great part of the studies on 
the photocatalytic degradation of azo dyes relies only on the monitoring of solution 
decolorization, in this investigation monitoring of the pH during photocatalysis and 
mineralization of degraded organics is also presented. 
In our previous study on anatase/rutile based powder composites [16] better results have 
shown the samples, prepared in air atmosphere. Here we present their photocatalytic 
performance compared to these of the commercial TiO2 brands.  
 
MATERIALS AND METHODS 
The composite photocatalysts were prepared from commercial anatase and rutile supplied 
from KRONOS TITAN GmbH Leverkusen Germany. The initial mixture consists from 
precisely homogenized quatntities of the both allotropic forms, calculated in correspondance 
to 25, 50 and 75 wt % of anatase content in the different powder samples. Small ammounts of 
ethanol (a few droplets per g) were used as mixing media. All TiO2 samples were treated 
thermally at 200°C in an oven for 2 h. Then the as prepared composite powders and 
commercial ones were characterized by Scanning Electron Microscope (SEM JEOL JSM-
5510) and X-ray analysis (diffractometer Siemens D 500, CuKα source-radiation at a step of 
0.05 deg for 2Ө and counting time 2s/step). The surface area of all powder samples was 
determined by BET analyses, using standard BET apparatus and volumetric technique. N2 
adsorption and desorption processes were performed at 77 K. Before the N2 adsorption the 
analyzed samples were completely degassed at 150 °C for 4 h. 
The acid azo dye Orange II (C16H11N2NaO4S, dye content >85 %, λmax = 484 nm), used as 
modal contaminant in the photocatalytic experiments, was supplied from Fluka. The 
calibration curve of O II determined by UV-VIS Spectrophotometer Jenaway (300-1000 nm) 
and its stuctural formula are shown in Figure 1. 

Figure1. Calibration curve and structural formula (inset) of the organic dye Orange II. 

 

The photocatalytic tests were performed in cylindrical Pyrex glass reactor. The source of illumination 
was OSRAM DULUX DL18W/71 UV lamp, emitting mainly in the range of 350-400 nm. The lamp 
with a length of 22.5 cm and diameterof3.8 cm, is placed in a Pyrex tube axially inside the reactor. 
The volume of the treated dye solutions was 250 ml. The selected initial O II dye concentration was 
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20 ppm. The catalyst concentration in the suspensions was 0.5 g L-1. The suspensions were at 
first stirred for 30 min in complete darkness (without any illumination) to achieve sorption-
desorption equilibrium of the dye on the catalysts surface, before the photocatalytic 
experiments. 

Aliquot samples of 6 ml were taken from the treated suspensions at determined time intervals 
of UV irradiation. The aliquots were filtered through 0.22 μm membrane filters to remove the 
TiO2 particles. The change in O II dye concentration with illumination time was monitored 
by UV-VIS Spectrophotometer Jenaway (300-1000 nm) at the maximum of absorbance of the 
dye. Comparative experiments with the commercial  brands (Degussa P 25, and KRONOS 
anatase and rutile) were also performed. 

Stirring of 350 rpm and air bubbling of 35 L h-1 were kept constant along the experiments. 
The degradation was carried out at the natural pH of the solutions and at room temperatute of 
23±2°C. The change in pH of the dye solutions was observed by pH meter 211 Hanna 
instruments. The treated solutions were analyzed for total organic carbon (TOC) content by 
Shimadzu 5000A TOC analyzer. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The crystalline phase of the obtained TiO2 powder composites is identified by X-ray diffraction 
analysis (Figure 2). The average crystallite sizes were calculated by Scherrer’s equation: 

 

dhkl = k.λ/β.cos(2θ)             (1) 

 

where dhkl is the average crystallite size (nm), λ is the wavelength of CuKα radiation (λ = 0.154056 
nm), θ is the Bragg’s diffraction angle, β is the full-width at half maximum intensity of the main 
characteristic peak (at 2θ converted to radians) and k is a constant ~0.9. 

 

 

Figure 2. Comparative XRD of the prepared composites of different anatase content and KRONOS 
commercial brands (anatase and rutile). The TiO2 phases are denoted as “A”for anatase and “R”for 
rutile. 

 

The average crystallite size, calculated from the most intensive peaks (101) for anatase is dhkl 
=  40.7 nm and from the main peak of (110) is dhkl =  40.9 nm for rutile phase in the prepared 
mixed samples. The characteristic peaks for anatase and rutile in Figure 2 manifest smooth 
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transition in their intensity in accordance with the corresponding composition of the prepared 
samples.The average crystallite size of Degussa P25 sample, calculated also by the Scherrer 
equation is 42 nm for the anatase and 56 nm for the rutile phase. 

The morphology of prepared composite powder is illustrated in Figure 3. The SEM 
micrographs of the prepared titania composites at different magnifications represent general 
overview of catalysts surface. The obtained powders seem homogeneous, of uniform grain 
size of about 0.2 μm, as the initial commercial catalysts. The larger agglomerates (as seen in 
Fig. 3 d), are biult up of pellete shaped smaller and uniform TiO2 particles. 

 

 

Figure 3. Scanning electron micrographs of TiO2 composite of 50% anatase content at different 
magnifications: (a) 25000, (b) 10000, (c) 15000 and (d) 2000. 

 

The determined specific surface area values according to BET analysis of mixed powder 
samples are found to be for anatase surface area  of 35.67 m2.g-1 and for rutile respectively - 
surface area of 37.56 m2.g-1. The surface area of Degussa P 25 catalysts is greater than that of 
pure titania modiffications - 57.60 m2.g-1. The greater illuminated surface area plays a key 
role for more effective photocatalysis. The effect of this parameter will be confirmed in the 
photocatalytic experiments – the enlarged surface increases the total illuminated surface area, 
this way increasing the number of active surface sites and enhancing the photocatalytic 
activity of the sample Degussa P 25 (Figs. 4 and 5). 

Figure 4 represents the observed color change of the 20 ppm O II suspensions at the 30 
minute contact with the catalysts particles without or under UV irradiation. The sorption 
values Ds for the investigated catalyst after 30 minutes stirring of the slurry without any 
illumination, also given in Figure 4, are determined by the equation: 

 

DS%=(A0 – AEQ)/A0 × 100             (2) 

 

where A0 is the absorbance at 484 nm of the initial O II solution and AEQ is the absorbance at λmax of 
the dye suspension after 30 minutes contact (stirring) with the catalyst particles in complete darkness. 
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Figure 4. Sorption degree of O II onto the catalysts samples without illumination (a). Degree of 
photobleaching of 20 ppm O II water solution with the different titania catalysts after 30 minutes of 
UV irradiation (b). 

 

The best result in photodiscolorization (90%) of O II is achieved with Degussa P 25. The 
composite samples show regular tendency for better photobleaching of the dye solution with 
higher anatase content (Figs. 4 and 5). The pure anatase performance is relatively efficient 
and quite (80% dye degradation) comparable to that of Degussa P 25. Lowest photocalalytic 
efficiency is observed in case of rutile – only 3% contaminant photodegradation. 
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Figure 5. Kinetics of water photopurification from the pollutant OII with the different 
catalyst samples. The initial O II concentration is 20 ppm.The experimental data points are 
the average from two or three independent photocatalytic experiments in slurry. 

It is also seen from the data in Figs. 4 and 5, that Degussa P 25 expresses quite different 
sorption ability and photocatalytic behavior, compared to the rest samples. In order to check 
the observed effect additional measurement and analysis were performed. 

The values k of the rate constants of O II photodegradation, shown in Figure 6, are calculated 
from the experimental data following the equation: 

 

C = Cin . e -kt              (3) 

 

where C is the concentration of the dye solution at the moment t, Cin – the initial dye concentration 
and t is the UV irradiation time in minutes. 

 

Figure 6. Rate constants of photodecolorization versus anatase content in the prepared composite 
powders. 

As seen from the figure, the values of the rate constants for the composite powders increase 
with the rise of the anatase content in the sample. The rate constant of 5.58x10-2 min-1, 
calculated in case of Degussa P 25 is slightly higher, compared to that of pure anatase. 

The pH values of the suspensions during the catalytical experiments are plotted in Figure 7. 
pH is measured first for the pure 20 ppm O II solutions (corresponding to point -30 min 
„negative“ time before the start of UV irradiation), after the end of the sorption-desorption 
period without illumination (zero time) and after 30 minutes photocatalysis. 

As seen from the experimental data in Figure 7, two controversial trends are presented – 
before and after the UV irradiation. Such effect has been also observed in our previous work 
on photocatalytic degradation of the organic dye Malachite green hydrochloride from TiO2 
composite suspensions under UV irradiation [17]. It can be attributed to rise in pH of the 
initial acidic dye solution before illumination, due to the basic properties of the TiO2 added 
and next decrease of the pH values with the photodegradation of the organics. The exceptions 
of this tendency are rutile and the anatase 75% composite. Rutile inspires slight decrease of 
the suspensions pH and practically has no catalytic activity. The anatase 75% sample leads to 
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slight decrease of the pH values with time and has the best catalytic behavior from the 
prepared composite catalysts. 

 

 

Figure 7. Time dependence of pH changes in 20 ppm O II solutions during the photocatalytic 
experiments with the different catalysts: commercial brands and anatse/rutile composites. The time 
interval -15÷0 min represents the period without illumination. 

In addition to the observed trends from the results of the photocatalytic experiments, we 
analyzed the suspensions, treated with Degussa P 25, anatase and anatase 75% composite (the 
samples with the most effective catalytic performance). The results of TOC analysis are 
shown in Table 1. 

 

Catalyst Total carbon 
(TC) 

Inorganic carbon 
(IC) 

Total organic carbon 
(TOC) 

Degussa P25 16,85 0,185 16,67 

75% Anatase 13,55 0,451 13,1 

Anatase 10,89 0,258 10,63 

 

Table 1. TOC analysis of 20 ppm O II solution after 30 minutes of photocatalysys with the different 
samples 

 

The presented data show highest value for TOC/TC for the Degussa P 25 treated solution, 
followed by the anatase treated, respectively. That fact leads to the assumption that Figures 4 
and 5 illustrate fast discoloration of O II in case of Degussa. Moreover, this observation is in 
accordance to the literature data [18] reporting TiO2 photocatalytic discoloration of O II in 50 
minutes and mineralization in 4 hours under UV light. The values for IC indicate also higher 
presence of HCO3

- or CO3
2- ions in the treated with the composite catalyst dye solution. 

Taking in account the later, one can conclude that slow but best mineralization is achieved 
with the anatase 75% sample. 
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The reason for the observed effect can be different pathways of O II degradation resulting in 
fast discoloration and slow degradation in case of Degussa P 25 and relatively slow 
discoloration and higher demineralization in case of the anatase 75 % catalyst. 
 
CONCLUSION 
The photocatalytic efficiency and the respective rate constants values of the process generally 
increase with the anatase content in the titania composite samples. Comparing the 
photocatalytic activity of prepared by us anatase/rutile composites we observed faster and 
total discoloration of 20 ppm Orange II suspensions with the rise of anatase content in the 
prepared photocatalysts – from 3% (rutile) to 80% dye degradation in case of anatase sample. 
Best performer is P 25with 90% degradation of dye contaminant. However, the TOC 
measurements show better mineralization of the dye treated with our anatase 75 % catalyst in 
comparison to that in case of Degussa P 25. 
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Özet 
 
Eski Türkler yönlerini belirlemek ve takvim sistemlerini oluşturmak için gökyüzünü 
incelemişlerdir. Gökyüzünün onlar için belirleyici unsur olmasının en önemli nedeni Gök-Tanrı 
inancıdır. Bu inanışa göre Tanrı gökyüzündeydi ve gökyüzündeki her şey kutsaldı. 

Eski Türklere göre gökyüzündeki en kutsal unsurlar güneş ve aydı. Bu iki kutsal varlığa çok 
büyük ilgi duymuşlar, güneş ve ayın hareketlerini günlük hayatlarına yansıtmışlardır. Türkler, 
güneş ve ayın gökyüzünde durdukları yere göre yönlerini belirlemişlerdir. Bunun dışında eski 
Türk anlayışına göre güneşin gökyüzündeki hareketi Türklerin günlük zamanlarını 
belirlemelerini sağlardı. Ayın ise gökyüzündeki değişimi Türklerin aylık ve yıllık zamanlarını 
yani takvimlerini belirlemekteydi. 

Türkler, zaman ve takvimlerini belirlerken güneş ve ayı kullanmaktaydılar. Güneşe bakarak 
günlük, aya bakarak da aylık zaman dilimini belirlemekteydiler. Bununla birlikte Eski Türk 
destan ve efsanelerinde zaman kavramı tam olarak belirtilmemektedir. Genellikle destan ve 
efsanelerde zaman, tek bir kahraman etrafında dönmekte olan olay örgüsü içerisinden ayırt 
edilebilmektedir.  Altay Türklerinin Yaradılış Destanı, Türk destan ve efsanelerinde zamanın 
nasıl ilerlediği bakımından önemli örneklerden biridir. 

Türklerde yol gösterici unsurlar olarak ise destan ve efsanelerde karşımıza bazı mitolojik 
motifler çıkmaktadır. Bunlardan bazıları; kurt, ok, yay, ışık, ağaç, at ve alageyiktir. Ancak 
bunlardan kurt ve alageyik genellikle Türklerin başına gelen felaketlerden sonra Türk soyunun 
yok olmaması için nereye gitmeleri hususunda yol gösteren bir tür ilahi varlıklar olarak kabul 
edilmektedirler. Eski Türk anlayışına göre At ise, öldükten sonra cennete giden yolu gösteren 
bir mitolojik motiftir.  

Anahtar Kelime: Türk mitolojisi, yön, zaman, efsane, destan, ay, güneş. 

Abstract 

Ancient Turks studied the sky in order to determine their direction and create their calendar 
system. The most important reason why the sky is the determining factor for them is their belief 
in the Sky-God.According to this belief, God was in the sky and everything in the sky was 
sacred.   

According to the ancient Turks, the most sacred elements in the sky were the sun and the moon. 
They were very interested in these two sacred beings and reflected the movements of the sun 
and the moon into their daily lives.Turks determined the directions of the sun and the moon 
according to where they stand in the sky.Apart from that, according to the old Turkish 
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understanding, the movement of the sun in the sky enabled the Turks to determine their daily 
time. The change of the moon in the sky determined the monthly and annual times of the Turks. 

Turks used the sun and the moon when determining their time and calendar. By looking at the 
sun, they determined the daily time frame, and by looking at the moon, they determined time 
frame for the month. However, the concept of time is not fully specified in the old Turkish epics 
and legends. Usually in epics and legends, time can be distinguished from the plot that revolves 
around a single hero. The Creation Epic of the Altai Turks is one of the important examples in 
Turkish epics and legends in terms of how time progresses. 

Some mythological motifs appear in epics and legends as guiding elements in Turks. Some of 
those; wolf, arrow, bow, light, tree, horse, fallow deer. However, wolves and fallow deer are 
generally regarded as a kind of divine beings that guide the Turks in order to prevent the 
extinction of the Turkish ancestry after the catastrophes. According to the ancient Turkish 
understanding, Horse is a mythological motif that shows the way to heaven after death. 

Keywords: Turkish mythology, direction, time, legend, epic, moon, sun. 

 

GİRİŞ 

   Bir milleti millet yapan özelliklerin başında şüphesiz mitoloji gelmektedir. Her toplumun 
kendine ait bir mitolojisi vardır. Türk, Mısır, Yunan, Hint, Çin ya da İran Mitolojileri olduğu 
gibi; diğer milletlerin, hatta geri kalmış toplulukların, kavimlerin, hâlâ inandıkları mitolojileri 
vardır. Çünkü bütün halkların söz sanatları mitoloji ile başlar.1 Peki, mitoloji nedir? Nasıl ortaya 
çıkmıştır? Çalışmamıza ilk olarak bu soruların cevaplarını vererek başlayalım. 

   Mit (myth) kelimesi köken olarak söz ya da konuşma anlamlarına gelen Yunanca 
muthos/mithosdan gelmekte olup genel anlamda sözlü olarak nakledilen/anlatılan hikâyelerdir.2 
Bu hikâyeler Türk kültüründe destan ve efsanelere karşılık gelmektedir. Mitler genel olarak 
zaman içerisinde yaşanmış olayları doğaüstü bir şekilde ele alıp kişileri kutsallaştırmaktadır. 
Ayrıca gerçek üstü varlıkları bünyesinde barındırır. Evrenin ve bu düzenin nasıl oluştuğunu 
sorgular ve bunu kendi bünyesinde bazı temellere oturtmaya çalışır. Bu bağlamda kendi 
bünyesindeki temeller elbette ki halkların dini inançları olacaktır. Çünkü halklar bütün bu 
çabaları kendi dini inanışları ile açıklayarak gerçekçi bir mantığa dayandırmayı hedefler. Şu 
halde mitolojinin, bir halkın maddi ve manevi değerler bütününün oluşması sırasında ortaya 
çıkan olağan ya da olağanüstü her şeyin kavranabilme çabası olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

   Mitoloji tarihin başlangıcından bu yana devlet ve milletlerin oluşumunu dayandırmaya 
çalıştığı bir unsurdur. Bu yüzden bu alanda pek çok spesifik çalışma yapılmıştır. Tabi ki Türk 
mitolojisi üzerine de birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların başında Abdulkadir İnan, 
Bahaeddin Ögel, Emel Esin, Fuzuli Bayat, Yaşar Çoruhlu gibi bu alanda çalışmış önemli bilim 
insanları gelmektedir. 

 
1 Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, Çorum, Karam Yayıncılık, 2005, s.26. 
2 Cengiz Batuk, “Mit, Tarih ve Gerçeklik Sorunu Üzerine Notlar, Milel ve Nihal” İnanç, kültür ve Mitoloji 
Araştırmaları Dergisi,  Cilt:6, Sayı:1, Ocak- Nisan 2009, s.28. 

517



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

   Abdulkadir İnan, makalelerinde özellikle de “ Tarihte ve Bugün Şamanizm” adlı eserinde 
Türk mitolojisi ile alakalı önemli bilgiler sunmuştur. Bahaeddin Ögel ise  “Türk Mitolojisi” adlı 
eserinde önemli bilgiler vermiştir. Ögel’in bu kitabında özellikle Türk destan ve efsaneleri 
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Emel Esin’in “Türk kozmolojisine Giriş” adlı kitabında ise 
kozmolojik yapıyla alakalı bir çalışma yürütülmüştür. Bu önemli çalışmaların ışığında Türk 
mitolojisinde yön-zaman ve yol gösteren unsurlara bakalım. 

   Türk Mitolojisinde Yön Gösteren Unsurlar 

   Eski Türkler yön belirlemek için gökyüzünü esas almışlardır. Bu durum çok da ilginç bir 
durum değildir. Nitekim Türkler’ in kâinatla alakalı her şeyi gökyüzü ile ilişkilendirdikleri 
bilinmektedir. Bunun başlıca sebebi elbette ki Gök-Tanrı inancıdır. Gök-Tanrı, göğün en üst 
katmanındadır ve kâinatın ilk sebebidir, yani yaratıcıdır.3 Her şeyin üstündendir. Yaşamı ve 
ölümü elinde tutandır. Bu yüzden eski Türkler hakkında bilgi veren kaynaklarda Türklerin Gök-
Tanrı’ya kurban sundukları belirtilmektedir.4 Bu geleneği özellikle Hunlar, Tabgaçlar ve Gök-
Türkler de görüyoruz.5 Bu sebeplerden dolayı gökyüzündeki her şey Türkler tarafından kutsal 
kabul edilmiştir.  

   Türklerin güneş ve ayı Gök-Tanrı ile ilişkilendirmesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. En 
yaygın Türk düşüncesine göre Tanrı, gökyüzünün 9. katındayken güneş ise 8. katındaydı.6 Bu 
bilgiye göre Tanrı ve Güneş çok yakındı, güneş bu yüzden kutsal sayılmıştır. Ay’ın ise doğup 
batması eski Türk mitolojisinde ölüp ve dirilme olarak algılanmaktaydı. Altay Türkleri bu 
yüzden aya karşı selam durup ibadet yapmaktaydılar. 7 Altayların Türeyiş destanına göre ise 
güneş ve ayın kendilerine ait herhangi bir güç veya ışıkları yoktu. Onlar sadece Tanrının onlara 
vermiş olduğu ışık ve sıcaklığı bir ayna misali yansıtıyorlardı.8 Çin kaynakları bu durum ile 
alakalı bazı bilgiler vermektedir. Bu bilgilerden Hun hükümdarlarının her sabah güneşi 
selamladığını öğrenebilmekteyiz.9 Hunların, hem güneşi hem de ayı kutsal saydıkları 
bilinmektedir.  

   Türk gelenek ve destanlarında güneş ile alakalı göze çarpan bazı durumlar vardır. Bunlardan 
bir tanesi yiğitlerin güneş üzerine yemin etmesidir. Bu yeminin sebebi güneşin yiğitleri 
koruduğuna inanılmasıyla alakalıdır.10 Yakut Türklerinde ise ay ve güneş için bahar geldiğinde 
bayramlar düzenlenirdi.11 Altaylardaki bir şaman duasında güney ormanlarındaki 9 tepede 
güneşin ruhu olduğu inancı anlaşılmaktaydı. Bu duadan da anlaşıldığına göre güneşin güneyde 
olduğu anlamını çıkarmak mümkündür. Ancak burada aslında güneşin hareketinden 
bahsedilmektedir.12 

 
3 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları,2015, s.296. 
4 Saadettin Yağmur Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, Berikan Yayınları, Ankara, 2020, s.16. 
5 Gömeç, a.g.e., s.16-17. 
6 Bahaeddin Ögel, Türk Mtolojisi II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995,s.188. 
7 İbrahim Dilek, “Türk Mitolojisi”, Türk Kültürü El Kitabı, Ed. İ. Çapoğlu ve H. Beşerli, Grafiker Yayınları, 
Ankara, 2015, s.290. 
8 Ögel, a.g.e., s.188. 
9 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahtarları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul,2002,s. 22 
10 Ögel, a.g.e., s.191. 
11 Ögel, a.g.e., s.191. 
12 Ögel, a.g.e.,s.192. 
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   Hunlarda güneşe ve aya ayrı ayrı saygı gösterilir, kurbanlar verilirdi. Onların inanışına göre 
güneş doğunun, ay ise batının sembolüydü.13 Güneşin yönü Altayların Teleüt kabilesinin 
destanlarında biraz daha farklıydı. Teleüt Türklerine göre güneş güneyin, ay ise kuzeyin 
sembolüydü.14 Bundan başka ay, genellikle sol tarafta görüldüğü için kuzeydeki Tunguz 
kabileleri ay ile alakalı sembolleri (totem) genellikle batıya bağlar, güneş ile alakalı olanları ise 
doğuya bağlarlardı.15 Göktürklerde ise yönler tamamen güneşe göre belirlenirdi. Gün doğusu 
doğu, gün ortası güney, gün batısı batıyı, gece ortası ise kuzeyi temsil etmekteydi. Önem 
sırasına göre en başta doğu gelirdi. Ondan sonra güney, daha sonra batı ve en sonda kuzey 
geliyordu.16  

   Yıldızlar da eski Türk kültüründe çok büyük bir öneme sahiptiler. Çünkü eski Türkler, 
zamanlarını, yollarını ve hatta iklim şartlarının değişip veya değişmeyeceğini, gökteki 
yıldızlara bakarak öğrenirlerdi.17 Özellikle geceleri yol bulmada yıldızlara bakmak Türkler için 
tek çare olarak görünmekteydi.  Bu sebeple Türkler açısından yıldızların çok iyi bilinmesi 
gerekiyordu. Çünkü savaşçı kavimler için bu durum vazgeçilmez bir yöntem olmuştur.18       

   Türklerin en önem verdiği yıldız ise kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı eski Türk mitolojisine 
göre bütün yıldızların ve gezegenlerin gök ve yerle ilişkisini sağlamaktaydı. Türkler bu yıldızı 
göğün direği olarak kabul etmekteydiler. Hatta Tanrıların atlarını bu direğe bağladığına 
inanmaktaydılar. Genellikle “Demir Kazık” olarak bilinen kutup yıldızının gökyüzündeki 
yerinin değişimini küresel iklim değişikliği şeklinde yorumlayan Türkler, bazı zamanlarda ise 
kutup yıldızının yer değiştirmesini felaket olarak yorulmuşlardır. 19 

   Eski Türklerde önemli olan bir başka yıldız da Ülker yıldızıdır. Eski Türklerde çok eski 
zamanlardan itibaren önem verilen bu takımyıldızı özellikle zaman bölümlenmesinde* çok 
önemlidir. 20  

   Eski Türk Mitolojisinde Yönler 

   Eski Türk mitolojisinde yön gösteren unsurların neler olduğu yukarıda gösterildi. Bu bilgiler 
ışığında Türklerin dünyayı nasıl yönlere ayırdığına bakmakta fayda vardır.  

   Eski Türkler, yeryüzünü yatay olarak doğu, batı, kuzey ve güney; dikey olarak ise gök ve yer 
şeklinde ikiye ayırarak altı yönle göstermekteydiler. Türklerin yatay olarak yaptıkları yön 
belirleme şekli tüm dünya ile aynıdır. Ancak dikey şekilde dünyayı yer ve gök şeklinde ikiye 
ayırmaları tamamen dini inanışlarıyla ilişkilidir. Eski Türklerin bildiğimiz ilk inancı olan Gök 
Tanrı inancı gereği gökyüzünü kutsal kabul etiklerini yukarıda ifade etmiştik. İnandıkları ilahi 
güç, eski Türklere göre gökyüzündedir ve her yeri kaplamaktadır. Yer ise Eski Türklere göre 

 
13 Ögel, a.g.e.,s.187. 
14 Ögel, a.g.e.,s.187. 
15 Ögel, a.g.e., s.203-204. 
16 Bahaddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s.427. 
17 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul, MEB, 1992, s.15. 
18 Ögel, a.g.e., s.205.                                         
19 Dilek, a.g.m.,s.293.  
* Zaman bölümlenmesi takvim sisteminin oluşturulmasıdır. Türklerin zaman bölümlenmesini 12 hayvanlı Türk 
takvimi ile başladığı söylenebilir. Bknz., Jean Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, Çev: Musa Yaşar Sağlam, Bilgesu 
Yayınları, Ankara, 2011, s.148. 
20 Jean Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi Çev: Musa Yaşar Sağlam, Bilgesu Yayınları, Ankara, 2011, s.135. 
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bu ilahi yüceliğin alt sınırıdır. Eski Türkler için yer, hayatını sürdürdüğü, suyunu ve yemeğini 
temin ettiği, hayvanlarını beslediği, ölüsünü defnettiği için önemli görülmekteydi.21 

   Doğu, batı, kuzey ve güney olarak bilinen yönlerin, Türkler arasında önem sırasının değiştiği 
ancak genel olarak bütün Türklerde en kutsal yönün doğu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak faklı 
zamanlarda farklı Türk halkları yönlerini belirlemede dört farklı yöntem kullanmışlardır. Bu 
yön belirleme; Türklerin yüzlerini doğuya, güneye, kuzeye ve dikey yönünde yukarı ve aşağıya 
çevirerek belirlenmekteydi.22 Bu bilgiler ışığında yönlerin Türkler tarafından nasıl ifade 
edildiklerine bakmakta fayda vardır. 

   Doğu: Güneşin doğduğu taraf olan doğu, Türklerin en fazla önem verdiği ve kutlu saydığı bir 
yön olmuştur. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi eski Türklerde Güneşin, doğunun sembolü 
olduğu ve yönlerin söylenişinde kullanılan deyimlerin hep Güneş ile ilgili olduğu bilinmektedir. 
Mesela “Gün doğusu”, “Gün batısı” ifadelerinde olduğu gibi. Doğu kelimesi, Türkçenin 
kullanıldığı her dönemde ve bütün coğrafyalarda sık sık kullanılmış olan “ileri” ve “öte” 
anlamına gelen “ilerü” sözüyle ifade edilmiştir. Bu kelimenin normal şekli ilgerü > il-gerü’dür. 
Bu, “doğu” ve “ön” anlamına gelmektedir. Bu kelime zamanla fonetik değişiklikler 
göstermiştir.23 

   Güney: Güney, güneşin gezindiği bir yöndü. Öyle anlaşılıyor ki Türklere göre, “güneşin 
gökte çizdiği bu çemberin tam ortası güney idi”. Bu sebeple Türkler, güneye “Kün ortası” yani 
“Gün ortası” demiştir. Bilindiği üzere “gün ortası” sözünün Türkçedeki bir diğer manası da 
“öğle” demektir. Bu durum şu şekilde açıklanmaktadır: Güneş doğduktan sonra yarım daire 
çizer ve sonra da batar.24 

    Batı: Güneşin hareketine göre isimlendirilen üçüncü yön batıdır. Batı, eski Türklerce “gün 
batısı” olarak adlandırılmıştır. Bu yönü ifade eden bir diğer kavram da “kurı- garu” kelimesidir. 
Bu kelime sadece Orhun Abidelerinde görülen batı, geri, geriye doğru manalarında kullanılmış 
olan bir sözdür.25 Uygurca yazılmış olan Oğuz Kağan Destanında batı için “Kün baduşı” ifadesi 
kullanılmıştır. Bu farklılık lehçe farklılığından kaynaklanmaktaydı.26 

   Türkler yüzlerini güneşe dönerek yönlerini belirlerlerdi. Ancak Büyük Hun Devleti 
zamanında yüz, güneye doğru dönülür ve yönler böyle belirlenirdi. Bu durum yönlerde bazı 
farlılıkların oluşmasına sebep olmuştur. Böylelikle batı, Hun Türklerinin sağında kalır ve devlet 
teşkilatlanması bu düzene göre oluşturulurdu.27 

   Kuzey: Kuzey, Türklerin yön anlayışında sonuncu olandır. Eski Türklerde Kuzey yönünü 
ifade eden kavram ise “yırgaru”dur. Bu kelime, Orhun Abidelerinde görülmektedir. Kuzey, 

 
21 Emrah Bozok, “Kök Türk Yazıtlarında Yön Kurgusu”, Tudok Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, Cilt:1, s.5-6. 
22Bahaddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2017, s. 49-52 ; Andrey Nikoloyeviç 
Kononov, “ Türk Lehçelerinde Renk Adlarının Semantiği” Çev: R. Adzhumerova ve E. Atmaca, Gazi Türkiyat 
Dergisi, Ankara, 2015, sayı:17, s.191. 
23 Ali Rafet Özkan, “ Türk Kültüründe Yönler”, Türkler, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Cilt:3, s.429 
24 Özkan, a.g.m.,s.430 
25 Özkan, a.g.m.,s.431 
26 Ögel,a.g.e.,s.434. 
27 Ögel,a.g.e.,s.435. 
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yukarı anlamın olup “yır” veya “yırı” sözünün-garu yön ekiyle birleşmesinden meydana 
gelmiştir.28 

Yön Belirlemede Renkler 

Dünyanın farklı yerlerinde farklı kavimler yönleri belirlemekte renkleri de kullanmışlardır. Bu 
her kavim ya da devlette farklılık göstermektedir.  

Çinlilerde ve İranlılarda yönlerin renkleri: 

Batı Doğu Güney Merkez 
Mavi, Yeşil, Lacivert Beyaz Kırmızı Sarı 

                       Türk Lehçelerinde Renk Adlarının Semantiği ( Kononov, 2015: 185) 

 

Amerikan Kızıl derililerinde yönlerin renkleri: 

Doğu Batı Kuzey Güney  
Siyah Sarı Lacivert Beyaz 

                    Türk Lehçelerinde Renk Adlarının Semantiği ( Kononov, 2015: 186) 

 

Kalmuklarda yönlerin renkleri :  

Doğu Batı Kuzey Güney 
Beyaz(Gümüş 
Rengi) 

Kırmızı Sarı(altın rengi) Lacivert 

                   Türk Lehçelerinde Renk Adlarının Semantiği ( Kononov, 2015: 186) 

 

Hun, Gök Türk ve Uygur Türklerinde yönlerin renkleri çok fazla farklılık göstermemekle 
birlikte aşağıda tabloda verilmiştir. 

 Kuzey Güney Doğu  Batı 

Hunlar Kara Al(kırmızı) Kır(boz) Ak(beyaz) 

Gök Türkler Yağız(konur) Doru(koyu-boz) Kır(boz) Ak 

Uygurlar Kara Kırmızı Kök-Yeşil(mavi) Ak 

                   Selengeden Tuna’ya Türk Kültür Tarihine Dair Notlar ( Selçuk, 2019: 206) 

  

   Hunlarda yönlerin renkler tarafından belirlenmesi bir savaş taktiği olarak da kullanılmıştır. 
Büyük Hun Hakanı Mete Han, Çin İmparatoru ile yapmış olduğu bir savaşta atların renklerini 
yönlere göre tayin etmiştir. Bu savaş taktiğinin Çin kaynaklarında olağanüstü bir durum olduğu 
ifade edilmektedir. Bahaddin Ögel, kaynaklarda Mete Hanın kuşatmasının yanı sıra yönlere 
göre atların sıralanmasının Çinliler için önemli bir hadise olarak görüldüğüne dikkat 

 
28 Özkan, a.g.m.,s.431 
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çekmektedir.29 Bu bilgiler ışığında eski Türk devlet ve milletlerinde yönleri renklendirmenin 
ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu söylemek gerekmektedir.  

   Eski Türk Devlet Teşkilatında Yönler 

   Eski Türklerde devlet, mitolojik temeller üzerine kurulmuştu. Devletin var oluşunu Tanrının 
bir isteği olarak düşünmekte olan Türkler, Hükümdarı Gök Tanrı ile ilişkilendirerek devletin 
temellerini dini inanışlarının üzerine oturtmaktaydılar. Bu yüzden devlet teşkilatlanması da 
mitolojik temeller üzerine oluşturulmuştu. Bu durum Türk devlet teşkilatlarında da kendini 
göstermiştir. Türkler güneye dönerek idari teşkilatlanmalarını oluşturuyorlardı. Bu duruma göre 
sol yön doğu, sağ yön ise batıyı gösteriyordu.30 Devlet teşkilatlanmasında Hunlardan başlayarak 
doğuya hanedan üyeleri gönderilirdi. Batıya ise Kağan ve veliahttan sonraki mevki sahipleri 
gönderilirdi. Bu kişiler genelde “ Sol Türk Bilge” bey unvanını taşıyordu.31 Bu sistem aynı 
şekilde orduya da yansıyor ve ordu aynı düzende savaşa gidiyordu.32 

   Eski Türk devletlerinde güneşin doğduğu yön olan doğunun önemi, devlet teşkilatlanmasında 
da önemini yitirmemektedir. Bunu Gök-Türk Devletinin batıdaki on kabile tarafından 
kurulduğu halde, devlet kurulduktan sonra başkentin, doğudaki Orhun nehrinin kaynaklarında 
bulunan Ötügen’e kaldırılmasında görüyoruz.33 Bahaddin Ögel, bu konudan Türk Mitolojisi 
adlı kitabında “Dört yön ve gök, Türk devletinin mekânını meydana getiriyordu. Bu da esasını 
Türk dininden almış ve yankısını da Türk mitolojisinde göstermişti. Gerçi Türk budunu ve Türk 
devleti yeryüzünde idi ama; Türklerin zihninde devletlerinin mahiyeti daha başka türlü tasavvur 
ediliyordu. Onlara göre devlet içindeki mevkiler, gökten itibaren sıralanıyor, yeryüzünde de, 
sağa ve sola doğru dağılıyordu” ifadeleriyle bahsetmektedir.34 

   Yukarıda da verdiğimiz bilgilerden görüldüğü üzere Türk Devlet teşkilatında Doğu – Batı 
yönleri daha ağır basardı. Doğu ve Batı yönlerini tek başına temsil eden büyük devlet 
memurlarını, Türk devletlerinde her zaman için görebiliyoruz. Fakat Güney-Kuzey yönlerini 
idare için, tek başına tayin edilmiş büyük memurlara rastlamıyoruz.35 Türk devleti, ikili teşkilat 
sistemiyle yönetilirdi. Genellikle devlet, doğu ve batı olmak üzere iki kol üzerinden yönetilirdi. 
Ancak her zaman doğuda yani kutsal olan yönde Hakan olurdu. Batıda ise rütbe olarak ondan 
düşük olan kişiler gelirdi. Genellikle de veliahtlar olurdu.36 Görüldüğü üzere Eski Türk 
devletlerinde yönler basit bir yer bulma sistemi olarak kullanılmanın çok ötesinde devlet 
yönetimini derinden etkilemiş bir konudur.  

   Eski Türk Destan ve Efsanelerinde Zaman Gösteren Mitolojik Unsurlar 

   Türk mitolojisinin ana konusu olan Gök Tanrı inancının eski Türk devlet ve milletleri için 
önemini yukarıda ifade etmiştik. Eski Türklere göre Tanrı, tek bir ulu varlığı temsil etmekteydi. 

 
29 Bahaddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu, Türk Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981, s.411. 
30 Saadettin Yağmur Gömeç, Türk Kültürünün Ana Hatları, Berikan Yayınları, Ankara, 2012, s.91. 
31 Gömeç, s.g.e., s.91. 
32 Ögel,a.g.e., s.55. 
33 Ögel, a.g.e., s.275. 
34 Bahaddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1993 s.277. 
35 Ögel,a.g.e.,s.278. 
36 Kafesoğlu, a.g.e., s.261-263. 
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Ancak Gök Tanrının dışında daima kutsal sayılan Tanrılara inanılmaktaydı. Yani Gök Tanrı 
inancı kutsal sayılan farklı Tanrılarla çevrilmişti.37  

   Yukarıda vermiş olduğumuz bilginin ışığında Eski Türklerde zamanın kontrolünü sağlayan 
bir tanrı inanışı vardı. İlk olarak Von Gabain tarafından ortaya çıkarıldığı ifade edilen bu bilgiye 
aynı zamanda Kaşgarlı Mahmut’un Divanu Lugatı’t Türk isimli eserinde ve Kutadgu Bilig’de 
de bahsedildiği ifade edilmiştir. 38 

   Osman Fikri Sertkaya, Eski Türkçede zaman kelimesinin “öd” olarak bilindiğini, Kaşgarlı 
Mahmut’un da “ödlek” olarak bahsettiği Tanrının zaman tanrısı olduğunu ifade etmektedir. 
Ayrıca Zaman tanrısı, Kül-tigin yazıtlarında “Öd Tengri” olarak geçmektedir. Bu isim, 
günümüz Türkçesine doğrudan Zaman Tanrısı olarak çevrilmektedir.39 Türk mitolojisinde 
önemli bir yeri olan Zaman Tanrısının insan hayatındaki rolü önemlidir. Çünkü Eski Türk 
mitolojisine göre insanoğlunun ölümlü yaratılması zaman tanrısının isteği üzerine olmuştur.40 

   Zaman kavramı genel olarak gök cisimlerinin düzenli hareketinden elde edildiği için çok eski 
çağlardan beri insanlar gökyüzü gözlemlerine önem vermişlerdir. Zamanı ölçerken ölçü aracı 
olarak Ay’ı ve Güneş’i kullanmışlardır. İnsanoğlunun taş üzerine kazılı Antium Takvimi ile 
başlayıp miladi takvime kadar gelen bir takvim süreci vardır.41 Her medeniyet ay veya güneş 
yılını esas alıp bir de kendine göre önemli saydığı bir tarihi başlangıç noktası kabul ederek 
takvim sistemlerini çeşitlendirmiştir.42 Türklerde ise güneşin gökyüzündeki gezişi onların 
günlük zamanlarını belirtirken, ayın gökyüzündeki gezişi aylık ve yıllık zamanlarını 
belirlemelerinde yardımcı olmaktaydı.43 

   Eski Türkler, takvim olarak on iki hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır. 12 yıllık bu 
takvimde her yıl, bir hayvan adı ile anıldığından bu ismi almıştır. Aylar ise birinci, ikinci vb. 
şeklinde ifade edilmekteydi. Aynı zamanda on iki hayvanlı Türk takvimine göre bir gün, çağ* 

 
37 Eyup Sertaç Ayaz, “Köl Tigin (K 10) Yazıtındaki Öd T(E)Ñri Rsy Kişi Oglı Koop Ölg(E)Li Törim(İ)Ş Cümlesi 
Üzerine”, The Journal Of Social Science, Cilt: 4, Sayı: 7, 2020, s.223. 
38 Jean-Paul Roux, Türkler ve Moğolların Eski Dini, Çev: Aykut Kazancıgil , İşaret Yayınları, İstanbul 1994, s. 
101.  

39 Osman Fikri Sertkaya, “Köl Tigin (K-10)’da Geçen Öd Teŋri ‘Zaman Tanrısı’ ile İlgili Fiili Yaşamak ‘Yaşamak’ 
mı, Yasamak ‘Tanzim Etmek, Düzenlemek’ mi, Yoksa Aymak ‘Demek, Söylemek’ mi Okumalıyız?”, Journal Of 
Old Turkic Studies, Cilt:1, Sayı:2, s.61. 
40 Deniz Karakurt, “Türk Mitolojisi Sözlüğü”, Ağustos 2011, Türkiye, turk-mitoloji-ansiklopedisi.pdf, 25.04.2021. 
 Bilinen en eski takvim olan Antium Takvimi taş üzerine kazılarak yazılmıştır. Bu takvimde aylar, sütunlar 
şeklinde gösterilmiştir. Günler, bu sütunlarda açık olarak gösterilmiştir. Özel bayramlar ise daha açık ve belirgin 
bir şekilde gösterilmiştir. Bknz., Halil Çiftçi, Yahudilikte Zaman ve Takvim, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019, s.24. 
41 Belgin Tezcan Aksu,“ Sekizinci Yüzyıldan Günümüze Takvimlerimiz”, Uluslararası Türk Lehçeleri Araştırma 
Dergisi, Cilt:2, Sayı:1,2018,s.383 
42 Aksu, a.g.m., s.382. 
43 Ögel, a.g.e.,s.55.  
* Eski Türkler bir günü 12 saatlik zaman dilimine ayırmışlardır ve her bir zaman dilimine çağ demişlerdir. Bknz., 
Kafesoğlu a.g.e., s.329. 
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ve kehlerden*oluşmaktaydı.44 Bu durumda bir keh, 15 dakikadan, bir çağ ise 2 saatten 
oluşmaktaydı. Bu takvim Göktürklere kadar ay yılına dayanmakta olup Göktürklerle birlikte 
güneş yılına çevrilmiştir.45 

   Destan ve Efsaneler sözlü edebiyat ürünleri olduklarından bunlarda zaman kavramı eksiktir. 
Ancak hiç yok değildir. Sadece biraz hızlı ve kahramanın etrafında dönmektedir. Hiçbir şekilde 
efsane ve destanlarda zaman belirtisi tam olarak verilmez, bu durum da bir tarihçinin aşması 
gereken önemli bir engel olarak görülmektedir. 

   Eski Türklerin zaman anlayışı sadece takvimlerden ibaret değildi. Zaman ve kader Türkler 
için ilahlaştırılmıştı. Yani zamanın akışı Eski Türklere göre kişinin kaderiyle bağlantılıydı. 
Ayrıca evrenin varoluşu ile ilgili zamanın başlangıcı her daim sorgulanmaktaydı. Bu yüzden 
birçok Türk kavminin yaradılış efsanesi mevcuttur. Ancak bunların içerisinde en önemlisi ve 
en bilindik olanı Altayların yaradılış destanıdır. Bu destanda Tanrı olarak Kayran Han, her şeyi 
yaratmış, kişiyi yaratmış ve onlara her şeyi öğretmesi için de Uluğ kişiyi görevlendirmiştir. 
Kendisinin gökyüzünde katları vardır ve orada yaşamaktadır. Ancak Tanrı Kayra Han, her şeyi 
birden yaratmamıştır. Her şeyden önce hiç bir şey yokken sıkılan Kayra Han, kendisi gibi birini 
yarattı ve ona, kişi (erlik) dedi. Sonra Kayra Han, toprağı ve ağacı yarattı. Kişi, Kayra Han’ı 
kıskandıkça ve onun gücüne sahip olmak istedikçe cezalandırıldı. Çünkü Kayra Han, ona 
istediğini verdiğinde kendisini Kayra Han’dan üst görüyor, vermediğinde ise yarattığı insanlara 
hata yaptırtıyordu. Bu hatalar ve cezalar, evrenin yaradılış şemasını oluşturuyor ve bu da belirli 
bir sürede gerçekleşiyordu. Tamamen dini karakterler ve dini motiflerin olduğu bu destan, 
evrenin oluşumuyla ilgili zaman kavramını (zamanın başlangıcı) evrenin mekânsal sürekliliği 
ile zamansal sürekliliğini açıklamıştır. Bu, Türk mitolojisinde başlangıcın zamanıdır ve 
zamanın başlangıcıdır; evrenin yaratılması ve yapısının örgütlenmesidir.46 

   Türk Mitolojisinde Yol Gösteren Unsurlar 

  Türk mitolojisinde yolların ve yolcuların bir koruyucu Tanrısı olduğuna dair birçok inanış 
vardır. Bunu günümüze kadar gelmiş olan yazıtlardan anlayabilmekteyiz. Örneğin Irk Bitig* 
kitabında iki metinde sözü edilen bir Yol Tanrısı vardır. Bu Tanrı, yol sözcüğüne atfedilen 
anlama bağlı olarak bir Mutluluk Tanrısı ya da bir yol tanrısı olabilir. Genellikle Yol Tanrısı 
olduğu düşünülmüştür ancak bu kesin bir bilgi değildir. Bu Tanrı, metinlerde kendisinden şöyle 

 
* Eski Türkler bir günü 12 çağa ayırmaktaydılar. Her çağ 8 keh’e denk gelmektedir. Buradan yola çıkarak, dört 
keh bir saate, bir keh ise 15 dakikalık zaman dilimini meydana getirmektedir. Bknz., Özgün Güneş Yılmaz, İslam 
Öncesi Türklerde Kullanılan Astral Simgelerin Çağdaş Seramik Sanatında Yorumu, Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2019, s.51. 
file:///C:/Users/polbil/Downloads/10276430%20(1).pdf. 05.05.2021.  
44 Şeref Boyraz, “ 12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kehanet”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:3, 
s.114. 
45 Kafesoğlu, a.g.e., s.329. 
46 Bahaddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1993 s.432-436; Sergey Grigoryeviç 
Klyaštorny, “Eski Türk Yazıtlarında Zaman ve Mekân Kavramı”, Çev: Deniz Karadeniz, Dil Araştırmaları 
Dergisi, 2015, s.249. 
* Irk Bitig, Taygüntan manastırında genç bir mürit tarafından ağabeyi Sangun İtaçuk için “Pars yılının ikinci ayının 
on beşinci gününde (9. yy)” yazılmış bir fal kitabıdır. Runik harflerle kitap hâlinde yazıldığı bilinen Irk Bitig, 
Doğu Türkistan’da “Bin Buda Mağaraları”nda bulunmuştur. Bugün Irk Bitig’in tek yazma nüshası Londra British 
Museumda, el yazmaları bölümünde 8212 numara ile kayıt altındadır. Mani muhitinde yazılmış bu önemli metnin 
içinde dinî unsurlar bulunmakla beraber Irk Bitig, dinî bir eser değildir. Bknz., Kuban Seçkin, “Irk Bitig: 
Toplumsal İyi Ve Toplumsal Kötünün İnşasında İdeolojik Bir Fal Kitabı”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür 
Eğitim Dergisi Sayı: 4/4 2015 s. 1433,  
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bahsetmektedir: “Ben alaca at üstündeki Yol Tanrısıyım, sabah akşam at sürerim”. Burada 
“yol” sözcüğünün anlamı eski metinlerde “mutluluk” kelimesiyle anlam çakışması yaşasa da 
“sabah akşam at sürerim” ifadesi bize Mutluluk Tanrısından daha ziyade “Yol Tanrısı” 
olduğunu düşündürmektedir. Bunun dışında Hoytu Tamir yazıtlarında* da bu Tanrıya yönelik 
yazıtlar vardır. Ancak isim zikredilmemiştir. Bunun dışında adı geçen yazıtta, insanların 
yolculuğa çıkmadan önce yolculuğun iyi geçmesi için dileklerde bulunulan bir inanıştan 
bahsedilmektedir.47 

   Türk mitolojisinde incelenmesi gereken birçok konu ve unsur vardır elbette. Ancak bu 
çalışmada özellikle yer vermek istediğim konulardan birisi de yol gösterici mitolojik 
hayvanlardır. Bu hayvanlar Türk destanlarında yol gösterici ve kurtarıcı olarak görülmektedir. 
Aslında bu mitolojik hayvanlar gerçek yönleri göstermemektedirler. Bu hayvanlar, destanlarda 
anlatılan felaketlerden sonra Türk uluslarına nereye sığınmaları gerektiği konusunda yol 
göstermektedirler. Böylece Türk uluslarını yok olma felaketinden kurtarmışlardır. Bu yüzden 
bu çalışmada kısa olarak bu mitolojik motiflerden bahsetmekte fayda vardır.  

   Bozkurt:  Bozkurt, birçok destanda yol gösterici olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk 
destanlarında savaşçılığı, özgürlüğü ve doğayı temsil etmektedir. İlk olarak Bozkurt destanında 
düşmanlarına yenilen kavimden kurtulan bir çocuğu, dişi bir kurt büyütüyor, onu Altay 
dağlarında etrafı çevrili bir mağaraya götürerek kurt onunla evleniyor. Böylece soyun devamını 
sağlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri dişi kurdun Türk soyuna bir kurtarıcı 
olarak çocuğu koruması değil, çocuğu yaşayabileceği ve soyunu sürdürebileceği bir yere 
götürmesidir. Dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur Ergenekon’da Türklerin demir dağdan 
çıkmasına yardım eden bozkurt örneğidir. Demir dağ eritildikten sonra kavmin karşısına bir 
bozkurt çıkmıştır ve onlara yolu göstermiştir. Bir başka örnek ise Oğuz Kağan destanıdır. Bu 
destanda da Oğuz kağanın fiziksel özelliklerinde de kurt benzetmeleri yapılmıştır. Yine bozkurt 
bütün savaşlarda ordunun başını çekmiş ve yol göstermiş. Böylece oğuz Kağan birçok fetihler 
yapmış ve kazanmıştır. 48 

At: At, Türklerin hayatının her parçasında önemlidir. Elbette ki Türkler atı mitolojik motif 
olarak da kullanmışlardır. Genellikle at, şamanların Tanrıya sundukları bir kurban olarak 
gösterilse de tanrı ile aralarında ki bağ olarak görülebilir. At ayrıca Türkler tarafından 
gökyüzüne gitmenin yolu olarak da görülmekteydi. İşte bu yüzden ahiret inancı olan Türklerde 
öldükten sonraki hayatta yol gösterici olarak kabul edildiği anlaşılan atın Türk mitolojisinde 
yol gösteren unsurlar arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Zaten ölen kişilerin atları ile 
gömülmesinin sebeplerinden birinin de bu olduğu düşünülebilir.49 

Alageyik: Türk mitolojisinin en eski motiflerindendir ve kurt kadar önemli bir yere sahiptir. 
Birçok efsanede yer alan geyik motifi destanlarda da görülmektedir. Yol gösterici olarak Türk 
halkına yardım eden bir diğer hayvan olan alageyik, Ergenekon destanında Türk halkına 

 
* 1. Göktürk Kağanlığı Dönemine ait eski Türk Yazıtlarından biridir. Moğolistan’da bulunan bu yazıt Runik 
harflerle yazılmıştır. Hoyto–Tamır yazıtları, ilk kez, 1893 yılında D. A. Klementz’in aldığı 10 yazıtın 
kopyalarından hareket eden W. Radloff tarafından 1895 yılında yayımlanmıştır. Bknz., Erhan Aydın, “Hoyto–
Tamır (Tayhar–Çuluu) Yazıtlarının Türkçenin Söz Varlığına Katkıları”, Yalım Kaya Bitigi, Osman Fikri Sertkaya 
Armağanı, Ed. Hatice Şırın User – Bülent GÜL, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, s.147-152. 
47 Roux, a.g.e., s.146. 
48 Çoruhlu, a.g.e., 135 
49 Çoruhlu, a.g.e.,141 
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Ergenekon’a girişte yol göstermiştir ve onları felaketten kurtarmıştır. Ayrıca Hunlara, batıya 
yönelik göçlerinde de yol gösterici olarak geyik motifi görülmektedir.  

   Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler dışında geyik, eski Türklerin, Tanrılarla bağ kurmasında 
da önemli unsur olarak görülmektedir. Kamların* kıyafet ve tören araçlarında mutlaka geyik 
motifi bulunmasının sebebi bundan dolayıdır. 50 

 SONUÇ 

   Eski Türk mitolojisinde görülen her motifin bir anlamı bir gerekçesi ve dayandırıldığı bir 
unsur vardır. Diğer toplumların mitolojilerinde görüldüğü gibi Türk mitolojisi de dini değerlere 
dayandırılmıştır. Kahramanlar, bazen tanrılardan bazen de tanrı tarafından kutsanmış kişilerden 
oluşmaktaydı. Mesela Altay Yaradılış destanında Kayra Han, bir Tanrı olarak destanda 
başkahramandı, ancak Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan Tanrı değildi. Tanrı tarafından 
kutsanmış bir başkarakterdi. 

   Türk destan ve efsanelerinde bulunan bütün motiflerin bir manası olsa da bu çalışmada sadece 
yön-zaman ve yol gösteren unsurlara yer verilmiştir. Bunun sonucunda ise Eski Türk inancıyla 
alakalı kutsal sayılan gök cisimlerinin yön belirlemede en önemli etken olarak kullanıldığı 
görülmüştür. Ayrıca Eski Türklerce kutsal kabul edilen güneş, ay ve yıldızlara her zaman saygı 
duyulmuş, adaklar adanmış, şenlikler bile düzenlenmiştir.  

   Çin, İran, Kalmuklar ve Kızılderililer gibi Eski Türkler de yön belirlemede renkleri 
kullanmışlardır. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda yönlerin renkleri birbirine benzerlik 
göstermektedir. Örneğin; “Ak”  üç devlette de batıyı göstermektedir. Ancak Kuzey için Hunlar 
ve Uygurlar “Kara” derken Uygurlar “Yağız” demişlerdir.  

   Eski Türklerde devlet teşkilatlanmasında yönlerin etkisi büyüktür. İkili teşkilatlanma ile 
yönetilen eski Türk devletlerinin yönlere ayrılarak yönetilmesi ve yönlerin önem sırasına göre 
devleti teşkilatlandırması Türklerin dini inanışlarının ve mitolojik olgularının hayatlarının her 
parçasına yansıdığını göstermektedir. 

   Eski Türk anlayışında zaman kavramı ise tamamen farklı olarak kader ile ilişkilendirilmiştir. 
Zaman akışı, kişinin kaderiyle bağlantılı olup ilahlaştırılmıştır. Bunun sebebinin Türklerin 
evren ile alakalı her şeyi Gök Tanrı inancına dayandırılması ile ilgili olduğu düşünülebilir. 
Muhtemelen bu durum Türklerin zamanla alakalı bilgilerinin eksikliğinden kaynaklı değildir. 
Çünkü Türklerin de diğer kavimler gibi güneşi ve ayı ölçüt alarak oluşturdukları takvimlerin 
mevcut olduğu bilinmektedir. Ancak Türkler destan ve efsanelerde zamanın sürekliliğini 
açıklayarak zamanın başlangıcını anlamlandırmaya çalışmışlardır. 

   Neticede Türk mitolojisinde Türklere yol gösteren unsurlarda Türk mitolojisinin üç önemli 
motifine bu çalışmada dikkat çekilmiş olup bunlar arasından Bozkurt, alageyik ve atın önemli 
unsurlar arasında yer aldığı görülmüştür Bu hayvanlar Türk dini inancında önemli bir yere sahip 
olduğundan dolayı her zaman destan ve efsanelerde yol gösterici ve kurtarıcı olarak dikkat 
çekmektedir. Nitekim kutlu hayvan olarak değerleri günümüzde bile mevcuttur. Birçok efsane 

 
* Kam, Eski Türklerde dini ayin ve törenlerini yapan ruhlarla fani insanlar arasında aracılık yapan kişilere 
(adamlara) kam denir. Kaşgarlı Mahmud “Kam” kelimesini “kâhin” olarak tercüme etmiştir. Yusuf Has Hacip ise 
“Kutadgu Biliğ” de kamları otacılar ile bir tutmuş, kamların insan topluluğu için faydalı adamlar olduğunu 
yazmıştır. Bknz.,Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1986.) 
50 Çoruhlu, a.g.e.,146 
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ve destanda kullanılan kurt, alageyik ve at motifleri sürekli olarak Türk halkının en zor 
zamanlarında ortaya çıkmış ve yol göstermiştir.    
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Özet 

Endüstriyel faaliyetlerden biri olan metal kaplama sanayisi, hızla gelişen sanayi dalları 
arasında önemli bir yere sahiptir. Bu endüstrinin üretim faaliyetlerine bağlı olarak çıkan 
atıklar çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir ve yaşamımız için vazgeçilmez 
olan hava, su ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Metal kaplama 
endüstrilerinde metal parçalar kaplama banyolarında kaplandıktan sonra durulama 
banyolarında yüzeyleri temizlenir. Bu temizleme sırasında durulama sularına, kaplama 
yüzeyinde bulunan kaplama banyo çözeltisinin bir kısmı geçer. Bu nedenle durulama banyo 
çözeltileri sürekli değiştirilerek sistemden uzaklaştırılır. Bu durulama suları çevre kirliliğine 
neden olan toksik ağır metaller (Pb, Cd, Ni, Cu, As, Sb, Sn, vb.), çeşitli kanserojen maddeler 
içermektedir. Bu endüstriden ortaya çıkan atıksular, uygun bir arıtım yapılmadan deşarj 
edilirse içerdiği çeşitli toksik maddelerle hem çevreye hemde besin ziniciri yoluyla 
insanoğluna zarar verebilmektedir. Bu nedenle atıksuların kaynakta geri kazanımı, yeniden 
kullanımı ya da deşarj edilmeden önce deşarj standartlarına uygun olarak arıtılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada Amasya, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyeti 
yürütmekte olan bir firmanın elektrokimyasal kaplama prosesi ele alınarak, kimyasal atıksu 
arıtma tesisi performansı, performans arttırma seçenekleri değerlendirilmiştir. Tesisin 
kaplama hatlarında kullanılan siyanür grubu, hidroksil grubu ve asit içerikli kimyasalların 
arıtma verimleri incelediğinde yapılan analizler sonucu Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) % 
83, Toplam Krom (Cr+6) % 99, Toplam Siyanür (CN-) % 100, Demir (Fe+2) % 75, Bakır 
(Cu+2) % 96 ve Sülfat (SO4

-2) % 46 verimle giderildiği belirlenmiştir. Durulama sularında 
kullanılan kaskat sistemine göre ortalama su tüketiminde 2016 yılına göre % 35,6’lık su 
tasarrufu sağlanmıştır. Atıksu oluşumunu azaltmak, oluşan atıksudan değerli ağır metalleri 
geri kazanıp proses içinde tekrar kullanmak sürdürülebilir üretim ve çevrenin temel 
amaçlarındandır. Bu amaçla çalışmamızda, tesiste oluşan atıksu gideriminde en düşük verime 
sahip olan sülfat iyonlarının arıtılmasında daha yüksek performans sağlanması amacıyla 
arıtım seçenekleri sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler:  Ağır metal geri kazanımı, metal kaplama endüstrisi, atıksu arıtım 
seçenekleri  

Abstract 

The metal coating industry, which is one of the industrial activities, has an important place 
among the rapidly developing branches of industry. The wastes generated by the production 

529



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

activities of this industry bring along various environmental problems and negatively affect 
the quality of air, water and soil, which are indispensable for our lives. In metal coating 
industries, after the metal parts are coated in the coating baths, their surfaces are cleaned in 
rinsing baths. During this cleaning, some of the coating bath solution on the coating surface 
passes to the rinsing waters. For this reason, rinsing bath solutions are constantly changed and 
removed from the system. These rinsing waters contain toxic heavy metals (Pb, Cd, Ni, Cu, 
As, Sb, Sn, etc.) and various carcinogenic substances that cause environmental pollution. If 
the wastewater generated from this industry is discharged without proper treatment, it can 
harm both the environment and human beings through the food chain with various toxic 
substances it contains. For this reason, wastewater should be recycled, reused or treated in 
accordance with discharge standards before being discharged at the source.  In this study, 
chemical wastewater treatment plant performance and performance enhancement options 
were evaluated by considering the electrochemical coating process of a company that carries 
out production in Merzifon Organized Industrial Zone in Amasya. The results of the analysis 
made when the treatment efficiency of the cyanide group, hydroxyl group and acid-
containing chemicals used in the coating lines of the facility is examined Chemical Oxygen 
Demand (COD) 83%, Total chromium (Cr+6) 99%, Total cyanide (CN-) 100%, Iron (Fe+2) 
75%, Copper (Cu+2) 96% and Sulphate (SO4

-2) 46% removal efficiency has been determined. 
According to the cascade system used in rinsing waters, 35,6% water savings were achieved 
in average water consumption compared to 2016.  The main objectives of sustainable 
production and environment are to reduce wastewater generation, recover valuable heavy 
metals from the waste water and reuse them in the process. For this purpose, in our study, 
treatment options are presented in order to achieve higher performance in the treatment of 
sulphate ions, which have the lowest efficiency in wastewater removal at the plant. 

Keywords: Heavy metal recovery, metal coating industry, wastewater treatment options 

 

1. GİRİŞ 

Metal kaplama endüstrisi, metal yüzeyini işleyerek kullanıma elverişli duruma getirmeyi 
amaçlayan endüstri dalıdır (Yılmaz, 2008). Kaplama metale, korozyona karşı dayanım, daha 
iyi bir dış görünüş, parlak ve pürüzsüz-düzgün yüzey, eskime ve aşınmaya karşı dayanıklılık, 
sertlik, lehimlenebilme ve elektriksel iletkenliğinin artması gibi avantajlar sağlamaktadır 
(Sönmez, 2006). 

Kaplamada sıkça kullanılan malzemeler çinko ve nikel olmakla beraber tunç, krom, altın, 
alüminyum, kadmiyum, bakır, pirinç, gümüş ve kalay gibi maddeler de sık kullanılmaktadır 
(Denz ve Eminoğlu, 2009). Ayrıca uygulanan işlemin farklılığından dolayı banyolar; asitler, 
bazlar, kompleks yapıcılar, siyanür bileşikleri, organik katkı maddeleri, yağlar ve yüzey aktif 
maddeler içerebilmektedir (Arslan, 2008). Kaplama olarak hangi metalin seçileceğine ise bazı 
faktörler göz önüne alınarak ve ekonomik değerlendirmeler yapılarak karar verilmektedir. Bu 
faktörler atmosferik korozyonun şiddeti, yapının ömrü, malzemenin biçimi ve boyutu, 
mekanik faktörler, yüzeyin dekoratif görünümü olarak sıralanabilir (MEGEP, 2013). 

Kaplama işlemine başlanmadan önce; kaplama yapılacak olan malzeme yağlardan ve 
oksitlenmelerden temizlenmesi gerekmektedir. Her işlemden sonra malzeme yıkanması 
gerektiğinden, galvanizleme (metal kaplama) işleminde birbirini takip eden yıkama işlemleri 
yapılmakta ve sonunda da lekesiz olarak kurutulmaktadır. Kaplama yapılacak malzeme 
çengellere asılarak, kaldırma ve nakliye sistemleri aracılığıyla sırasıyla etkileşim banyolarına 
daldırılmaktadır (Denz ve Eminoğlu, 2009). 
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Hemen hemen tüm ticari elektrokimyasal kaplama işlemleri sulu (genellikle kuvvetli asidik 
veya bazik) çözeltilerde yapılmaktadır. Ancak bazı özel uygulamalar organik çözücüler 
gerektirmektedir (Abbott vd, 2009). 

Metal kaplama endüstirisi çok yüksek oranda ağır metal ve organik kirleticiler içermektedir 
ve atıksularının arıtımı, doğal kaynakların kirlenmesi ve canlı yaşamına olumsuz etkileri 
sebebi ile önemlidir. Bu nedenle bu atıksuların arıtımında uygulanan birçok yöntem 
bulunmaktadır. Bu yöntemlerin seçiminde giderim veriminin yüksek olması yanında 
maliyetinin düşük olması ve uygulamasının kolay olması da gerekmektedir. Bu amaçla bu 
çalışmada metal endüstrisi atıksularında oluşan kirliğin giderilmesi için uygulanan arıtım 
seçeneklerinin performansı ve uygunluğu değerlendirilmiş ve performansa ek olarak arıtımı 
arttıracak seçenekler sunulmuştur. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1 Tesisin Genel İşleyişi 

Çalışma Amasya, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) üretim faaliyeti 
gerçekleştiren metal aksesuar firmasının elektrokimyasal kaplama ve kimyasal arıtma 
tesisinde yapılmıştır.  

Atıksu numuneleri haftanın en yoğun olduğu günde aynı saatte 500 ml asidik ve 500 ml bazik 
iki ayrı hattan kompozit olarak alınarak toplam 16 saatlik atıksu birikimi, enstrümantal analiz 
yöntemleri ile atıksu analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, pH metre, 
termoreaktör, spektrofotometre cihazı kullanılmıştır. UV metodolojisine dayanan bu 
yöntemin ilk adımında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Krom (Cr+6), Toplam 
Siyanür (CN-), Demir (Fe+2), Bakır (Cu+2) ve Sülfat (SO4

-2) kitleri talimatlar doğrultusunda 
hazırlanır. Termoreaktör ünitesinde talimatlarda belirtilen sıcaklık ve bekleme süresinden 
sonra, spektrofotometre cihazı ile değer okunur kayıt altına alınır. 

Şekil 1’ de yerleşim planı verilen metal aksesuar firmasının genel işleyişi, kalıphane 
bölümünün müşterinin isteği doğrultusunda ürün için desen ve kalıp hazırlamasıyla başlar. 
Kalite güvence bölümü tarafından desen ve kalıp kontrol edilir, istenilen ürünün hammadde 
çeşidine bağlı olarak bir sonraki prosese geçer. Bakır, alüminyum, pirinç, paslanmaz gibi rulo 
halde gelen hammaddeler preshane bölümünde ürüne ait kalıplarda basım işlemi gerçekleşir. 
Zamak hammadde ise zamak enjeksiyon bölümünde ergitme potasında ergitilerek ürüne ait 
kalıplarda basım işlemi gerçekleşir.  

Ürünler kaplama banyolarında müşteriden gelen sipariş doğrultusunda istenilen kaplama 
rengine göre elektrokimyasal yöntemle kaplanır. Kalite güvence bölümü tarafından renk 
onayı verilen ürün eğer alt parçası varsa monte edilmek üzere montaj bölümüne yoksa vernik 
ya da boya işlemi uygulanacaksa boyahane bölümüne, hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecekse 
son kontrol için kalite güvence bölümüne iletilir. 

Montaj bölümüne gelen ürünler istenilen ürünün özelliğine göre alt parçalar montaj 
makinelerinde birleştirilip birbirine monte edilir. Vernik ya da boya işlemleri varsa bu 
bölümlere yoksa son kontrol için direkt kalite güvence bölümüne iletilir. 
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Şekil 1. Tesisin yerleşim planı 

Vernik bölümünde tamburlu vernik makinelerinde verniği atılan ürünler ısıtıcı bant sistemli 
fırınlardan geçirilerek raflara serilip kurutulur. Kuruduktan sonra raflarda toplanan ürünler 
son kontrol için kalite güvence bölümüne iletilir. 

Boya bölümüne gelen ürünler istenilen ürün rengine tepsilere dizilen ürünler su şelaleli boya 
kabinlerine yerleştirilerek boyama işlemi gerçekleştirilir. Tepsilerdeki ürünler kuruması için 
ufo bant fırınlardan geçirildikten sonra pişirme fırınına yerleştirilir. Pişme süresi tamamlanan 
ürünler son kontrol için kalite güvence bölümüne iletilir. 

Kalite güvence bölümü tarafından sipariş kartlarına göre uygun olarak kontrol edilen tüm 
ürünler sevk edilmek üzere paketleme-sevkiyat bölümüne gönderilir. Paketlenen ürünlerin 
sevk işlemi gerçekleştirilir. 

2.2 Arıtma Tesisi İşleyişi 

Mevcut kimyasal arıtma tesisinde dengeleme ünitesi atıksu karakteristiklerindeki 
değişiklikleri minimize ederek, arıtma kademelerinde optimum şartları sağlamaktadır.  

Krom indirgeme prosesine ayrı hatlardan gelen atıksular otomatik olarak hidroklorik asit  ve 
sodyum metabisülfit ilavesi yapılarak karıştırma işlemine tabi tutulur. pH değeri < 3’e gelene 
kadar hidroklorik asit dozlanır. Düşük pH’ta sodyum metabisülfit çözeltisi dozlanarak Cr+6, 
Cr+3 değerliğe indirgenir.  

Koagülasyon ünitesinde önce otomatik olarak sodyum hidroksit ilavesi yapılarak karıştırma 
işlemine tabi tutulur. Böylece koagülantın siyanür gideriminin etkin olduğu, pH >10 değerine 
getirilir. Uygun pH aralığına gelen atıksuya, atıksu içindeki siyanür, siyanata dönüşünceye 
kadar sodyum hipoklorit ve kalsiyum hidroksit ilave edilerek indirgeme işlemi 
gerçekleştirilir. Siyanür giderimi sağlandıktan sonra sodyum sülfür (zırnık) ve demir (III) 
klorür ilavesi ile koagülasyon işlemi tamamlanır. 

Flokülasyon ünitesinde atıksu yavaş karıştırma işlemine tabi tutularak anyonik polielektrolit 
çözeltisi ilave edilir. Oluşan flokların çökebilen katı maddeler haline getirilmesi sağlanır. 

Kimyasal çöktürme ünitesinde flokların yer çekimi kuvvetine bağlı olarak ünite tabanına 
çökmesi sağlanır. Tabana çöken arıtma çamuru katı madde konsantrasyonuna bağlı olarak 
periyodik olarak çamur susuzlaştırma ünitesine alınmaktadır. 
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Çamur susuzlaştırma ünitesine kimyasal çöktürme tabanında oluşan arıtma çamurları, çamur 
pompası ile iletilir. 4-6 bar basınç ile filtre preste bulunan düşey plakalara sarılı filtre bezleri 
arasında arıtma çamuru tutulur. Plakalar arasında biriken filtre edilmiş çamur sistemden 
otomatik olarak uygun ekipmanlar ile geçici depolanır. Lisanslı geri kazanım firmalarına 
gönderilir. Filtreleme esnasında çıkan atıksu tekrar dengeleme havuzlarına gönderilir sisteme 
dahil edilir. 

Nötralizasyon ünitesine, kimyasal çöktürme ünitesi savaklarından gelen bazik arıtılmış atıksu 
deşarj öncesi pH metre kontrolünde otomatik olarak nötr seviyeye (6-9 deşarj limiti) ulaşana 
kadar hidroklorik asit ile dozlanır, deşarj işlemi sağlanır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kaplama bölümünde günlük ortalama 30 m³ atıksu oluşmaktadır. Atıksu karekterizasyonunu 
oluşturan kaplama banyolarına ait atıksu miktarları Çizelge 1’ de yer almaktadır. 

Çizelge 1. Kimyasal banyo atıksu miktarları 

Kaplama Hatları 
Su Tüketim 

Miktarları (m³/gün) 

Yağ Alma  8 
Bakır  6 
Kalay  2 
Nikel 2 

Gümüş 4 
Çinko 2 
Krom  6 

Alınan atıksulara ait analiz sonuçları Çizelge 2 ve 3’deki gibidir. Arıtma tesisi performansı 
ortalama değerler üzerinden hesaplanır. 

Çizelge 2. Mart 2020 Atıksu analiz sonuçları (16 saat) 

TARİH 12.03.2020 19.03.2020 26.03.2020 Merzifon 
OSB Deşarj 
Sınır Değeri PARAMETRELER GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

1394 231 1355 224 1248 207 <900 

pH 8,36 8,60 8,12 8,35 7,48 7,70 6-9 

Toplam Krom (Cr+6) 20,90 0,21 20,30 0,20 18,71 0,19 <2 

Toplam Siyanür 
(CNˉ) 

3,90 0,005 3,78 0,005 3,49 0,005 <1 

Demir (Fe+2) 0,81 0,20 0,79 0,19 0,72 0,18 <10 

Bakır (Cu+2) 38,01 1,60 36,92 1,55 34,03 1,43 <3 

Sülfat (SO4
-2

 ) 2625 1407 2550 1367 2350 1260 <1500 
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Çizelge 3. Nisan 2020 Atıksu analiz sonuçları (16saat) 

TARİH 2.04.2020 9.04.2020 16.04.2020 Merzifon OSB 
Deşarj Sınır 

Değeri PARAMETRELER GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

1282 212 1301 216 1328 220 <900 

pH 7,68 7,90 7,80 8,03 7,96 8,19 6-9 

Toplam Krom (Cr+6) 19,20 0,19 19,50 0,20 19,90 0,20 <2 

Toplam Siyanür 
(CNˉ) 

3,58 0,005 3,64 0,005 3,71 0,005 <1 

Demir (Fe+2) 0,74 0,18 0,75 0,19 0,77 0,19 <10 

Bakır (Cu+2) 34,93 1,47 35,48 1,49 36,20 1,52 <3 

Sülfat (SO4
-2

 ) 2413 1293 2450 1313 2500 1340 <1500 

Atıksu analiz sonuçları Mart ve Nisan 2020 dönemlerine ait 6 ölçümün ortalama giriş ve çıkış 
değerleri kullanılarak hesaplanan her parametrenin arıtma verimi, Çizelge 4’teki gibidir. 
Tesisin arıtma tesisi verimi Merzifon Organize Sanayi Bölgesi deşarj standarlarını 
sağlamaktadır.  

Çizelge 4. Arıtma tesisi performansı 

PARAMETRELER 
Ortalama 

Giriş (mg/l) 
Ortalama 

Çıkış (mg/l) 

% 
Verim 

[(So-S)/So]x100 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

1318 218 83% 

Toplam Krom (Cr+6) 19,75 0,2 99% 

Toplam Siyanür 
(CNˉ) 

3,68 0,005 100% 

Demir (Fe+2) 0,76 0,19 75% 

Bakır (Cu+2) 35,93 1,51 96% 

Sülfat (SO4
-2

 ) 2481 1330 46% 

So: giriş 
S: çıkış 

Tesisin kaplama hatlarında kullanılan siyanür grubu, hidroksil grubu ve asit içerikli 
kimyasalların arıtma verimleri incelediğinde yapılan analizler sonucu Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) % 83, Toplam Krom (Cr+6) % 99, Toplam Siyanür (CN-) % 100, Demir (Fe+2) 
% 75, Bakır (Cu+2) % 96 ve Sülfat (SO4

-2) % 46 verimle giderildiği belirlenmiştir.  

Bu amaçla çalışmamızda, tesiste oluşan atıksu gideriminde en düşük verime sahip olan sülfat 
parametresinin arıtılması, arıtma tesisinin daha yüksek performans sağlanması amaçlanmıştır. 
Banyo hatları üzerinde bulunan kaskat tankları, durulama sularını (atıksu) depolar. Depolanan 
atıksu ile tekrar durulamalar yapılarak günlük su tasarrufu sağlanır. Kaskatlar belirli 
periyotlar ile arıtma tesisine gönderilir. Durulama sularındaki mekanik su saatleri kayıt altına 
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alınarak tasarruflar incelenmektedir. 2016 Yılı referans alınarak hesaplanan tasarruf 
miktarları Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Kaskat sisteminden elde edilen su tasarrufu 

Çalışma yapılan tesiste üretim yapılan ürün gruplarına ait kalite şartnameleri düşük tolerans 
değerlerini taşıdığı için durulama hatlarında saf su kullanılmaktadır. Çalışmaya örnek teşkil 
etmesi için bakır hattına bağlı, soğuk sarı grup banyoları seçilmiştir. Soğuk sarı banyo 
veriminden dolayı, durulama sularında kimyasal hammadde kaçaklarının olduğu 
bilinmektedir. Kaskat sistemlerinde toplanan atıksuların tekrar kaplama banyolarına iletilmesi 
ile hem verimsizlikten dolayı taşınan kimyasal hammaddeler hem de durulama sularında 
oluşan banyo kimyasalı içerikli atıksular tekrardan geri kazanılabilir.  

Sülfat içeriğinden dolayı bakır sülfat (CuSO4) ve çinko sülfat (ZnSO₄) kimyasalları 
seçilmiştir. Bakır sülfat (CuSO4) %60,2 ve çinko sülfat (ZnSO₄) %59,5 kütlece sülfat 
içermektedir. Soğuk sarı hattı başlangıç değerleri Çizelge 5’deki gibidir. 

Çizelge 5. Banyo kuruluş değerleri 

Banyo No 
Banyo Kuruluş Değerleri(mg/l) 

Bakır 
Sülfat 

Çinko 
Sülfat 

Sodyum 
Karbonat 

Sodyum 
Metabisülfit 

Sodyum 
Siyanür 

GBY 201 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000 

GBY 202 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000 

Kaplama yapılan ürünlerin durulama hattına gönderildikten sonraki, kaplama banyo değerleri 
yani kimyasal kayıplara ait haftalık ölçümler Çizelge 6’daki gibidir. 

Çizelge 6. Kaskat sistemi öncesi banyo değerleri 

Banyo No 

Kaskat Sistemi Öncesi Haftalık Ölçüm Değerleri 

Banyo Analiz Sonuçları(mg/l) 
Bakır 
Sülfat 

Çinko 
Sülfat 

Sodyum 
Karbonat 

Sodyum 
Metabisülfit 

Sodyum 
Siyanür 

GBY 201 21,400 22,200 22.900 22,600 29,500 

GBY 202 21,700 21,900 23,100 22,500 30,200 

Durulama hattında oluşan atıksuların tekrar banyoya gönderildikten sonraki haftalık banyo 
değerleri Çizelge 7’deki gibidir. 
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Çizelge 7. Kaskat sistemi sonrası banyo değerleri 

Banyo No 

Kaskat Sistemi Sonrası Haftalık Ölçüm Değerleri 

Banyo Analiz Sonuçları(mg/l) 
Bakır 
Sülfat 

Çinko 
Sülfat 

Sodyum 
Karbonat 

Sodyum 
Metabisülfit 

Sodyum 
Siyanür 

GBY 201 22,000 22,700 23,000 22,800 29,600 

GBY 202 22,200 22,400 23,100 22,600 30,400 

Kaskat sisteminden kaplama banyolarına (GBY 201-202) iletilen atıksular ile elde edilen 
haftalık ortalama geri kazanım oranları Şekil 3’deki gibidir. 

 

 Şekil 3. Kaskat sistemi sonrası geri kazanım miktarları  

Banyo kuruluş değerleri dikkate alındığında, bakır sülfat kimyasalından haftalık % 2,2 geri 
kazanım oranına karşılık, 625 mg/l kimyasal tasarruf sağlanmıştır. 625 mg/l bakır sülfat 
(CuSO4) kimyasalından % 60,2 sülfatın arıtma tesisine gönderimi engellenmiş, haftalık 
ortalama 376,25 mg/l sülfat tutulmuştur. Ayrıca haftalık ortalama 248,75 mg/l değerli ağır 
metal bakır geri kazanımı sağlanmıştır. Banyo kuruluş değerleri dikkate alındığında, çinko 
sülfat kimyasalından haftalık %2 geri kazanım oranına karşılık, 500 mg/l kimyasal tasarruf 
sağlanmıştır. 500 mg/l çinko sülfat (ZnSO₄) kimyasalında %59,5 sülfatın arıtma tesisine 
gönderimi engellenmiş, haftalık ortalama 297,5 mg/l sülfat tutulmuştur. Ayrıca haftalık 
ortalama 202,5 mg/l değerli ağır metal çinko geri kazanımı sağlanmıştır. 

Altı çalışma gününde (haftalık) kaskat sisteminden elde edilen veriler doğrultusunda, arıtma 
tesisine gönderimi engellenen ortalama günlük toplam sülfat, bakır ve çinko miktarı Çizelge 
8’deki gibidir. 

Çizelge 8. Günlük geri kazanım miktarları 

Kimyasal 
Madde 

Günlük Geri Kazanım Miktarı (16 saat) (mg/l) 

Bakır Çinko Sülfat 

Bakır Sülfat 41,46 - 62,71 

Çinko Sülfat - 33,75 49,58 
Toplam  
(mg/l) 

41,46 33,75 112,29 

Ayrı iletim hattı olan kaplama banyolarında üretim yoğunluğu ve ürün grubu aynı kalmak 
koşulu ile kaskat sistemi ile elde edilen sonuçların arıtma tesisi giriş, çıkış ve arıtma 
performansına etkisi ölçülmüştür. Operatör kaynaklı veya kendiliğinden meydana 
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gelebilecek, kaplama banyolarını etkileyebilecek acil durumlar için soğuk sarı hattı kaskat 
sistemine mekanik vana yerleştirilmiştir. Mekanik vana, operatör kaynaklı hatalar sonucu 
banyolarda bozulmalar yaşanması veya olası acil durumların yaşanması durumunda kaskat 
sistemi ile kaplama banyosu arasındaki iletim hattını açık veya kapalı hale getirecek 
sistemdir. Mart ve Nisan aylarında yapılan analizler ile mukayese edilebilmesi için, kaplama 
bölümü hatlarındaki ürün ve yoğunluklar aynı olmak koşulu ile 16 saatlik birikim sonucu 
oluşan atıksulardan 500 ml asidik, 500 ml bazik kompozit numune alınmıştır. Yapılan analiz 
sonuçları Çizelge 9 ve  Çizelge 10’daki gibidir. 

Çizelge 9. Haziran 2020 Atıksu analiz sonuçları (16 saat) 

TARİH 08.06.2020 12.06.2020 17.06.2020 Merzifon 
OSB Deşarj 
Sınır Değeri PARAMETRELER GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

1297 209 1277 196 1242 195 <900 

pH 8,17 7,87 8,06 7,95 8,21 8,10 6-9 

Toplam Krom (Cr+6) 19,27 0,19 19,18 0,18 20,21 0,20 <2 

Toplam Siyanür 
(CNˉ) 

3,76 0,005 3,80 0,005 3,61 0,005 <1 

Demir (Fe+2) 0,83 0,17 0,76 0,15 0,74 0,17 <10 

Bakır (Cu+2) 34,24 0,87 34,52 0,91 32,03 0,85 <3 

Sülfat (SO4
-2

 ) 2543 1314 2477 1278 2273 1176 <1500 

Çizelge 10. Temmuz 2020 Atıksu analiz sonuçları (16 saat) 

TARİH 13.07.2020 16.07.2020 21.07.2020 Merzifon 
OSB Deşarj 
Sınır Değeri PARAMETRELER GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

1262 200 1311 220 1246 196 <900 

pH 8,09 7,93 7,83 8,05 7,82 8,19 6-9 

Toplam Krom (Cr+6) 19,12 0,16 19,27 0,20 20,10 0,22 <2 

Toplam Siyanür 
(CNˉ) 

3,74 0,005 3,57 0,005 3,82 0,005 <1 

Demir (Fe+2) 0,72 0,19 0,89 0,21 0,72 0,13 <10 

Bakır (Cu+2) 32,27 0,86 33,21 0,95 33,24 1,04 <3 

Sülfat (SO4
-2

 ) 2342 1201 2373 1227 2412 1246 <1500 

Kaskat sistemlerinde oluşan atıksuların tekrar soğuk sarı hatlarına ait kaplama banyolarına 
iletildikten sonra kimyasal arıtma tesisine gelen atıksu analiz sonuçları (Çizelge 9-10) 
ortalama giriş ve çıkış değerleri kullanılarak her parametrenin arıtma verimi, Çizelge 11’deki 
gibidir. kaskat sisteminden önce ve sonraki değişim Çizelge 12’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 11. Kaskat sistemi sonrası arıtma tesisi performansı 

PARAMETRELER 
Ortalama 

Giriş (mg/l) 
Ortalama 

Çıkış (mg/l) 

% 
Verim 

[(So-S)/So]x100 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

1273 203 84% 

Toplam Krom (Cr+6) 19,53 0,19 99% 

Toplam Siyanür (CNˉ) 3,72 0,005 100% 

Demir (Fe+2) 0,78 0,17 78% 

Bakır (Cu+2) 33,25 0,91 97% 

Sülfat (SO4
-2

 ) 2403 1240 48% 

Çizelge 12. Kaskat sistemi ile elde edilen geri kazanımların arıtma tesisine etkisi 

PARAMETRELER 
KASKAT ÖNCESİ    

% VERİM 
[(So-S)/So]x100 

KASKAT SONRASI     
% VERİM 

[(So-S)/So]x100 

ARITMA 
PERFORMANSI     

% DEĞİŞİM 

Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı (KOİ) 

83% 84% %1 Artış 

Toplam Krom (Cr+6) 99% 99% 
Değişim 

gözlemlenmedi 

Toplam Siyanür 
(CNˉ) 

100% 100% 
Değişim 

gözlemlenmedi 

Demir (Fe+2) 75% 78% %3 Artış 

Bakır (Cu+2) 96% 97% %1 Artış 

Sülfat (SO4
-2

 ) 46% 48% %2 Artış 

Kaskat sistemi ile sülfat dahil birçok parametre veriminde artış gözlemlenmiştir. Ancak % 50 
arıtım verimi performansı altında kalan sülfat gideriminin arttırılması için farklı yöntemlerin 
de uygulanması gerekmektedir. 

Alsaadawi (2019) tarafından yapılan çalışmada KOİ ve sülfat gideriminde anaerobik 
Haloalkalifilik bakterilerin kullanılması yoluyla bakterilerin farklı tuz 
konsantrasyonlarında,ve alkali şartlarda (5 g/L NaCl, 15 g/L NaHCO3) ve farklı karbon 
kaynaklarında (10 g/L Na2CO3, 5 g/L asetat ve 2,5 ml/L etanol) 30 °C sıcaklıkta 
uygulanmıştır. Çalışma sonucunda optimum şartlarda %72,72 KOİ ve % 63,39 sülfat 
giderimi sağlandığı belirlenmiştir. 

Bingöl (2013) tarafından yapılan çalışmada ilk olarak partikülün sülfat iyonu adsorpsiyonunu 
gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği araştırılmış, bunun sonucunda oldukça yüksek 
adsorpsiyon kapasitesi elde edilmiştir. Çalışmada uygun adsorpsiyon pH değeri 4.5 olarak 
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bulunmuştur. Sıcaklığın sülfat adsorpsiyonuna etkisi araştırıldığında en yüksek adsorpsiyon 
kapasitesine 250 °C’ da ulaşılmıştır. Başlangıç sülfat derişiminin 10000mg/L‘ye artmasıyla 
kitosan partikül adsorbentin adsorpsiyon kapasitesinin 600 mg/g’ a arttığı görülmüştür. 
Adsorpsiyon dengesinin matematiksel olarak tanımlanmasında Langmuir ve Freundlich 
adsorpsiyon modelleri kullanılmış, model sabitleri nonlinear regresyonla saptanmış ve 
adsorpsiyon dengesinin Langmuir modeline daha iyi uyduğu belirlenmiştir. Adsorpsiyon 
kinetiğini incelemek için birinci, ikinci derece kinetik modeller ve doygunluk tipi kinetik 
modeller uygulanmış ve modellere ait kinetik sabitler bulunmuştur. İkinci derece kinetik 
modelin sülfat adsorpsiyonunu daha iyi tanımladığı belirlenmiştir. 

Eren (2013) tarafından yapılan çalışmada Lewatit Monoplus M600 reçinesini kullanarak iyon 
değişimi yöntemi ile sülfat giderimi incelenmiştir. En iyi sülfat giderimi %73,2 değeri ile 500 
mL atıksu/ 5 g reçine için pH 9,79 değerinde, 20 oC’de 90 dakika iyon değişimi ile 
sağlanmıştır. 

Bu çalışmalara ek olarak kimyasal çöktürme, membran prosesleri ile ayırma, biyolojik 
yöntemler, fiziksel ve kimyasal adsorbsiyon yöntemleri de sülfat gideriminde 
kullanılmaktadır. Sülfat giderimi ile ilgili mevcut yöntemler ve yeni çalışmalar 
incelendiğinde sürdürülebilir üretim ve çevre temelli metal kaplama endüstrilerinde atıksuyu 
kaynağında azaltarak su tasarrufu, kimyasal hammadde geri kazanımına bağlı değerli ağır 
metal geri kazanımı ve arıtma verimini arttırıcı yöntem olarak kaskat sistemleri de alternatif 
olarak kullanılabilir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada bir metal kaplama tesisinin elektrokimyasal kaplama prosesi ele alınarak, 
kimyasal atıksu arıtma tesisi performansı, performans arttırma seçenekleri, tesisin mevcut 
arıtma yöntemlerine eklenen kaskat sisteminin arıtma verimine olan etkisi değerlendirilmiştir. 
Durulama sularında kullanılan kaskat sistemine göre ortalama su tüketiminde 2016 yılına 
göre % 35,6’lık su tasarrufu sağlanmıştır. Çalışma yapılan tesiste bakır hattına bağlı, soğuk 
sarı grup banyo veriminden dolayı, durulama sularında kimyasal hammadde kaçaklarının 
olduğu bilinmektedir. Bu kaçakların önlenmesi için artıma tesisine kaskat sistemi entegre 
edilmiştir.  

Elde edilen kazanımların, kaskat sisteminden kimyasal geri kazanımı olmayan Mart ve Nisan 
aylarında yapılan analizler ile mukayese edilebilmesi için, kaplama bölümü hatlarındaki ürün 
ve yoğunluklar aynı olmak koşulu ile 16 saatlik birikim sonucu oluşan atıksulardan 500 ml 
asidik, 500 ml bazik kompozit numune alınmıştır. Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşen 
analiz sonuçları dikkate alınarak, tesisin kaplama hatlarında kullanılan siyanür grubu, 
hidroksil grubu ve asit içerikli kimyasalların arıtma verimleri incelediğinde yapılan analizler 
sonucu, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) % 84, Toplam Krom (Cr+6) % 99, Toplam Siyanür 
(CN-) % 100, Demir (Fe+2) % 78, Bakır (Cu+2) % 97 ve Sülfat (SO4

-2) % 48 verimle 
giderildiği belirlenmiştir.  

Sülfat gideriminde % 48 in üzerinde bir arıtım sağlanamadığı için literatürde yer alan giderim 
yöntemlerinden zaten hali hazırda mevcut olan kimyasal çöktürme yöntemi, uygun kimyasal 
seçilerek uygulanabilir bir seçenek olarak düşünülmektedir. 

Kaskat sistemi ile elde edilen geri kazanımların çalışma öncesi ve sonrası karşılaştırılması ile 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) % 1, Demir (Fe+2) % 3, Bakır (Cu+2) % 1 ve Sülfat (SO4

-2) 
parametresinde  % 2’lik arıtma performansı artışı görülmektedir. 

Kaskat sistemi örnekleri her hat için özel tasarlanabilir. Üretim süreçlerinde manuel 
sistemlerden otomatik sistemlere geçiş, operatörlerin yapacağı işleri standartlaştırmaya 
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yönelik eğitimler, operatörden operatöre fark yaratacak durulama hatlarındaki su 
tüketimlerinin otomatik sistemlere geçişi ile su tüketimlerinin standartlaştırılması, atıksu 
iletimi için kullanılan kanal ve borulardaki kimyasal birikimlerin periyodik temizlenmesi bu 
sistemlerdeki performansları arttıracaktır.   

Mevcut arıtma yöntemleri ve yapılan diğer çalışmalar ile kıyasla kaskat sistemleri yatırım 
maliyetleri düşük, su tasarrufu yaparak kaynağında atıksu oluşumunu azaltan, ürünler 
üzerinde taşınan veya durulama hatlarında oluşan atıksuları, kimyasalları tekrar kaplama 
banyolarına iletilmesi ile değerli ağır metal ve kimyasal geri kazanımı sağlayan, kazanımları 
ile arıtma tesisine iletilen atıksu konsantrasyonlarını azaltan ve arıtma verimini artıran, üretim 
ve arıtma tesisi maliyetlerini düşüren sürdürülebilir üretim ve çevre temelli arıtma seçenekleri 
olarak değerlendirilebilir. Metal kaplama endüstrilerinde kaskat sistemlerinin yaygın olarak 
kullanılması, hatta özel tasarımların yapılması değerlendirilebilir. Bu sistemler, arıtma 
performansının arttırılması için giderimi düşük olan kirleticilerin arıtım seçeneklerine, uygun 
olarak eklenebilir. Bu şekilde hem tesisisin işletme ve arıtma maliyeti düşürülebilir hem de 
sağlanan su tasarrufu ile Ülkenin doğal kaynaklarının korunmasında fayda sağlanabilir. 
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Özet 
 
Tüm Dünya’da ve ülkemizde artan nüfus birçok problemi beraberinde getirmektedir. Artan 
nüfus sonucunda şehirleşme artmakta ve hizmet sektörü önemli hale gelmektedir. İnsanların 
her türlü ihtiyacını karşılamak için lojistik sektörü ön plana çıkmaktadır. Lojistik kelimesi, ilk 
üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım 
gibi tüm süreçlerini ifade eder. Bu önemli sektörün başarılı olabilmesi için ürün ve hizmet 
gibi kaynakların istenilen zamanda ve ihtiyaç duyulan yerde olması lazımdır. Bu çalışmada, 
lojistik sektörü için önemli bir problem olan gezgin satıcı problemine bir örnek uygulama ile 
çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır. Gezgin satıcı problemi, düğümler arasındaki mesafeyi en 
aza indirgemek koşuluyla tüm noktalara sadece bir kez uğramayı amaçlayan bir problemdir. 
Bu problemin çözümü için, coğrafi bilgi sistemi olan ArcGIS programı kullanılmaktadır. 
ArcGIS programı gezgin satıcı problemine çözüm olarak tabu arama algoritmasını 
kullanmaktadır. Gezgin satıcı probleminin çözümü ArcGIS programında bir örnekle 
gösterilmektedir. Örnek olarak ülkemizde yer alan organize sanayi bölgeleri arasında tek türlü 
taşımacılık kullanılarak analiz yapılmaktadır. Organize sanayi bölgeleri her ilden 1 tane 
olmak üzere toplamda 81 tane organize sanayi bölgesi seçilmektedir. Tek türlü taşımacılık 
karayolu taşımacılığı ile yapılmaktadır. Yapılan tek türlü taşımacılık, daha önce yapılmış 
çalışmadan alınan genetik algoritma ve lineer optimizasyon teknikleri ile karşılaştırılmaktadır. 
Tabu arama algoritması kullanılarak yapılan analiz sonucunda 81 organize sanayi bölgesi 
arasında yapılan yük taşımacılığı, tek türlü taşımacılık ile 9875 km çıkmaktadır. Daha önce 
yapılmış bir çalışmadan alınan ve her ilden 1 tane olmak üzere 81 organize sanayi bölgesi 
arasında yapılan yük taşımacılığı sonuçlarına bakıldığında, lineer optimizasyon 9923 km, 
genetik algoritma ise 10698 km çıkmıştır. Çıkan sonuçlara göre tabu arama algoritmasının, 
genetik algoritma ve lineer optimizasyon tekniklerine göre daha iyi bir sonuç verdiği 
gözlemlenmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ulaşım, Yük Taşımacılığı, Gezgin Satıcı Problemi, ArcGIS, Tabu Arama 
Algoritması 
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Abstract  
 
The growing population in the whole world and in our country brings many problems. As a 
result of the increasing population, urbanization is increasing and the service sector becomes 
important. The logistics sector comes to the fore in order to meet all kinds of needs of people. 
The word logistics refers to all processes such as transportation, storage, customs clearance, 
packaging, distribution from the first manufacturer to the end consumer. In order for this 
important sector to be successful, resources such as products and services must be available at 
the desired time and where they are needed. In this study, it is aimed to solve the traveling 
salesman problem, which is an important problem for the logistics sector, with a sample 
application. The traveling salesman problem is a problem that aims to visit all points only 
once, provided that the distance between nodes is minimized. ArcGIS program, which is a 
geographic information system, is used to solve this problem. ArcGIS program uses the tabu 
search algorithm as a solution to the traveling salesman problem. The solution to the traveling 
salesman problem is shown in an example in the ArcGIS program. As an example, analysis is 
carried out using one type of transport between organized industrial zones in our country. 
Organized industrial zones, 1 from each province, a total of 81 organized industrial zones are 
selected. One kind of transport is carried out by road transport. One type of transportation is 
compared with the genetic algorithm and linear optimization techniques taken from another 
studies. As a result of the analysis conducted using the Tabu search algorithm, freight 
transport between 81 organized industrial zones is 9875 km with one type of transport. 
Looking at the results of freight transportation between 81 organized industrial zones, 
including 1 from each province, linear optimization increased to 9923 km and genetic 
algorithm increased to 10698 km. According to the results, it is observed that the tabu search 
algorithm gives a better result than the genetic algorithm and linear optimization techniques. 
 
Keywords: Transportation, Freight Transportation, Traveling Salesman Problem, ArcGIS, 
Tabu Search Algorithm 
 

 
GİRİŞ 
 
Ülkemizde özellikle son yıllarda köyden kente göçlerin artması ve nüfusunda artmasıyla 
şehirleşme artmakta ve hizmet sektörü önemli hale gelmektedir. Hizmet sektörünün en önemli 
parçalarından biri olarak lojistik ön plana çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe 
sözlüğün de (2021) lojistik kelimesinin tanımını, “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her 
türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının 
etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması şeklinde” tanımlamaktadır. 
Lojistiğin son yıllarda önemi artmakta ve ülkelerin önem verdiği bir sektör haline 
gelmektedir. Lojistik alt yapısı için önemli bir etken olan lojistik performans indeksini 
inceleyen bir çalışmada, gümrük giderleri ve ihracat değerleri gibi değişkenleri kullanarak 
lojistik performans indeksi için tahmin modelleri geliştirilmiştir (Cansız ve Ünsalan, 2020). 
Yapılan bir başka çalışmada, 21. yüzyılın şekillenmesinde büyük pay sahibi olacak olan 
lojistik sektörünü ana hatlarıyla açıklanmış ve ülkemizdeki uygulanma biçimlerine 
değinilmiştir (Sezgin, 2008). Bir ülkenin lojistik üs olabilmesi için gerekli konuların 
belirtildiği çalışmada, ülkemizin bu konudaki performansına değinilmiştir (Kara ve 
Arkadaşları, 2009).  Lojistik sektörünün en önemli parçalarından biri de taşımacılık 
sektörüdür. Taşımacılık sektörü her zaman ön planda olmakta ve önemi sürekli olarak 
artmaktadır. Ülkemizde yük taşımacılığının büyük oranda karayolu taşımacılığı ile yapıldığını 
belirtilen çalışmada, gelişen lojistik olgusu içerisinde yük taşımacılığını incelenmiştir (Bulut, 

542



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

2007). Yapılan bir başka çalışmada lojistik sektöründe yükün nakliye aşamasını tek türlü ve 
çok türlü taşımacılık kullanarak incelenmiş ve çok türlü taşımacılığın birim maliyetleri 
azalttığını ve çevreyi daha az kirlettiğini gözlemlenmiştir (Cansız ve Arkadaşları, 2018). 
Lojistik sektörünün başarılı olabilmesi içerisindeki süreçlerin eksiksiz ve zamanında yerine 
getirilmesi lazımdır.  

Bu çalışmada, lojistik sektörü için önemli bir problem olan gezgin satıcı problemine çözüm 
arayacağız. Gezgin satıcı problemi, düğümler arasındaki mesafeyi en aza indirgemek 
koşuluyla tüm noktalara sadece bir kez uğramayı amaçlayan bir problemdir. Optimizasyon 
problemleri içerisinde yer alan bu problem, düğüm sayısı artıkça çözülmesi karmaşık ve zor 
olan bir probleme dönüşmektedir (Garey ve Johnson, 1979). Gezgin satıcı problemin popüler 
bir problem olmakta ve birçok araştırmacı farklı yöntemler ile çözüm getirmektedir. Gıda 
sektöründeki bir firmaya ait olan dağıtım rotasını, gezgin satıcı problemini temel alarak 
genetik algoritma ile çözüm getirmiş ve mevcut rotadan daha iyi bir sonuç alındığını 
gözlemlemiştir (Çolak, 2010). 81 ilde bulunan organize sanayi bölgeleri arasında en kısa 
rotayı lineer optimizasyon ve genetik algoritma yöntemleri kullanarak analiz edilmiş ve lineer 
optimizasyon yönteminin daha iyi sonuç verdiğini gözlemlenmiştir (Cansız ve Gündoğdu, 
2020). Bir kargo şirketine ait aracın rotasını gezgin satıcı problemini baz alarak karınca 
kolonisi optimizasyonu ile çözüm getirilmiş ve analiz sonucunda karınca kolonisi 
optimizasyonun başarılı bir sonuç verdiği gözlemlenmiştir (Şenaras ve İnanç, 2017). 
Şanlıurfa’da bulunan bir mahallenin çöp toplama sisteminin güzergâhını coğrafi bilgi sistemi 
kullanarak optimizasyonunu sağlanmış ve günlük mesafeden yüzde 31 tasarruf sağlanmıştır 
(Rızvanoğlu, 2018). 

Bu çalışmanın amacı, lojistik sektörü için önemli bir problem olan gezgin satıcı problemine 
bir örnek uygulama ile çözüm getirilmektedir. Örnek olarak ülkemizin her ilinden 1 tane 
olmak üzere toplamda 81 organize sanayi bölgesi arasında yük taşımacılığı en kısa rota 
kullanılarak yapılmaktadır. Yük taşımacılığı tek türlü taşımacılık kullanılarak yapılmaktadır. 
Problemin çözümü coğrafi bilgi sistemi programı olan ArcGIS programı kullanılarak 
yapılmaktadır. ArcGIS programı en kısa rotayı bulmak için tabu arama algoritmasını 
kullanmaktadır. Yapılan analizin sonucu ise lineer optimizasyon ve genetik algoritma 
yöntemleri ile kıyaslanmaktadır. 

 
MATERYAL VE METOT 
 
Coğrafi bilgi sistemleri, yeryüzüne ait verileri belli bir amaç için toplama, depolama, analiz 
etme ve görüntüleme gibi işlemleri yapabilen bir sistemdir. Çalışmada coğrafi bilgi sistemi 
olan ArcGIS programı kullanılmaktadır. ArcGIS programı ESRI tarafından geliştirilen bir 
coğrafi bilgi sistemi programıdır. Yapılan bir çalışmada günümüzdeki navigasyon 
sistemlerinin kampüs içleri gibi dar alanlı mekânlarda konumsal bilgileri arz etmede yetersiz 
kaldığını belirtilmiş ve Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü içerisindeki konumsal 
bilgilere rahat ve doğru ulaşım için ArcGIS programı kullanılmıştır (Büke ve Erturaç, 2016). 
Hatay ili İskenderun ilçesindeki ambulans ve itfaiye acil durum araçlarının 3., 5. ve 9. 
dakikalarda ulaşabildiği alanları belirlenmiş ve bu araçların acil durumlarda yetersiz olduğu 
belirtilmiştir (Değerliyurt ve Aksu, 2013).  
Analiz, coğrafi bilgi sistemi olan ArcGIS programının ağ analizi sekmesi bölümünden 
yapılmaktadır. Analiz yapılması için ülkemizdeki karayolları ArcGIS programının bir ürünü 
olan ArcMap programında kullanılarak altlık harita eklenerek çizilmektedir. Altlık harita 
olarak OpenStreetMap isimli özgür ve açık kaynaklı dünya çapında bir harita 
kullanılmaktadır. Bu harita sürekli olarak güncel olduğu için yeni yapılan yollar, köprüler ve 
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tüneller haritaya eklenmektedir. Analizin doğru ve gerçekçi sonuç vermesi için yollar 1:25000 
ölçeğinde gayet detaylı şekilde çizilmektedir. Ülkemizdeki tek türlü taşımacılıktan karayolları 
Şekil 1.’de gösterilmektedir.  
 

 
Şekil 1. Ülkemizdeki Karayolları 

 
 
Ülkemizin her ilinden 1 tane organize sanayi bölgesi seçilip toplamda 81 tane organize sanayi 
bölgesi arasındaki yük taşımacılığının tek türlü taşımacılık kullanılarak optimum rota analizi 
yapılmaktadır. Seçilen organize sanayi bölgelerinin koordinatları Tablo 1.’de verilmektedir. 
Organize sanayi bölgelerinin koordinatları, Google Haritalar ve web sitelerinden bakılarak 
bulunmaktadır. 

 
Tablo 1. Organize sanayi bölgeleri koordinatları 

 

 
 

X Y X Y

1 Adana Kozan Organize Sanayi Bölgesi  37,4614 35,7656 41 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  38,4919 27,0379

2 Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi  37,7722 38,2134 42 Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi  37,6011 36,7725

3 Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi  38,7960 30,5594 43 Karabük Organize Sanayi Bölgesi  41,1376 32,6430

4 Ağrı Organize Sanayi Bölgesi  39,7202 43,0326 44 Karaman Organize Sanayi Bölgesi  37,2218 33,3080

5 Aksaray Organize Sanayi Bölgesi  38,2796 34,0399 45 Kars Organize Sanayi Bölgesi  40,6036 43,0973

6 Amasya Organize Sanayi Bölgesi  40,5837 35,6437 46 Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi  41,5220 33,7761

7 Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi  39,9853 32,5576 47 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi  38,7293 35,3858

8 Antakya Organize Sanayi Bölgesi  36,4382 36,2661 48 Kilis Organize Sanayi Bölgesi  36,7205 37,2176

9 Antalya Organize Sanayi Bölgesi  37,0814 30,6054 49 Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  39,8140 33,4884

10 Ardahan Organize Sanayi Bölgesi  41,1112 42,7049 50 Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi  41,6921 27,3364

11 Artvin Arhavi Organize Sanayi Bölgesi  41,3314 41,3003 51 Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi  39,0785 34,1919

12 Aydin Organize Sanayi Bölgesi  37,8428 27,8905 52 Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  40,7865 29,5281

13 Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi  39,5940 27,8436 53 Konya Organize Sanayi Bölgesi  37,9739 32,6106

14 Bartın Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi  41,6401 32,3285 54 Kütahya Organize Sanayi Bölgesi  39,3918 30,1178

15 Batman Organize Sanayi Bölgesi  37,9029 41,1336 55 Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi  38,3408 38,2014

16 Bayburt Organize Sanayi Bölgesi  40,2892 40,1647 56 Manisa Organize Sanayi Bölgesi  38,6158 27,3654

17 Bilecik I. Organize Sanayi Bölgesi  40,1438 29,9748 57 Mardin Organize Sanayi Bölgesi  37,2831 40,6687

18 Bingöl Organize Sanayi Bölgesi  38,8103 40,5278 58 Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi  36,8997 34,7967

19 Bitlis Organize Sanayi Bölgesi  38,4342 42,1387 59 Muğla Milas Organize Sanayi Bölgesi  37,3031 27,7831

20 Bolu Karma Ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  40,7381 31,7107 60 Muş Organize Sanayi Bölgesi  38,7471 41,5004

21 Burdur II. Organize Sanayi Bölgesi  37,8025 30,3876 61 Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi  38,5545 34,5172

22 Bursa Organize Sanayi Bölgesi  40,2448 28,9642 62 Niğde Organize Sanayi Bölgesi  37,9477 34,6164

23 Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi  40,1570 26,4643 63 Ordu Organize Sanayi Bölgesi  40,9724 37,9314

24 Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi  40,7292 33,5163 64 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  37,0087 36,1106

25 Çorum Organize Sanayi Bölgesi  40,4785 34,8570 65 Rize Organize Sanayi Bölgesi  40,9175 40,4170

26 Denizli Organize Sanayi Bölgesi  37,8039 29,2412 66 Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi  40,7218 30,4217

27 Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi  38,0791 40,0686 67 Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi  41,2379 36,4336

28 Düzce Organize Sanayi Bölgesi  40,8417 31,1770 68 Siirt Organize Sanayi Bölgesi  37,9248 41,9447

29 Edirne Organize Sanayi Bölgesi  41,8253 26,8325 69 Sinop Organize Sanayi Bölgesi  42,0259 35,1516

30 Elazığ Organize Sanayi Bölgesi  38,6205 39,3002 70 Sivas Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi  39,7717 37,0429

31 Erzincan Organize Sanayi Bölgesi  39,7533 39,3981 71 Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi  37,1086 38,6500

32 Erzurum Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi  39,9349 41,1861 72 Şırnak Cizre Organize Sanayi Bölgesi  37,4613 42,2977

33 Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi  39,7439 30,6221 73 Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi  41,1972 27,5348

34 Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi  37,1492 37,2955 74 Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi  40,3295 36,5172

35 Giresun Organize Sanayi Bölgesi  40,8930 38,4199 75 Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi  40,9588 39,9617

36 Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi  40,4329 39,5183 76 Tunceli Organize Sanayi Bölgesi  39,0755 39,5347

37 Hakkâri Organize Sanayi Bölgesi  37,5743 43,7375 77 Uşak Organize Sanayi Bölgesi  38,6772 29,2201

38 Iğdır Organize Sanayi Bölgesi  39,9342 44,0496 78 Van Organize Sanayi Bölgesi  38,5765 43,3167

39 Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi  37,8881 30,4100 79 Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  40,6562 29,3512

40 İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi  40,8758 29,3418 80 Yozgat Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi  39,6231 34,4856

81 Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi  41,2824 31,4367

KOORDİNATLAR
SIRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

KOORDİNATLAR
SIRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 
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Çizilen haritalara organize sanayi bölgelerini koordinatlar yardımıyla ekleyeceğiz. ArcGIS 
programında yer alan koordinat girerek nokta bulma bölümü yardımıyla 81 organize sanayi 
bölgesi haritaya eklenmektedir. Eklenen 81 organize sanayi bölgesi tek türlü taşımacılık 
haritasında Şekil 2.’de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 2. Eklenen 81 organize sanayi bölgeleri 

ArcGIS programı, gezgin satıcı problemine çözüm ararken tabu arama algoritmasını 
kullanmaktadır. Tabu arama algoritması, Glover tarafından geliştirilen ve optimizasyon 
problemlerine başarıyla uygulanan sezgisel bir yöntemdir (Glover, 1986). Algoritmanın en 
önemli özelliklerinden biri tabu listesine sahip olmasıdır. Tabu listesi sayesinde, yaptığı 
hareketleri tekrarlamayarak yeni bir çözümü aramasıdır. Tabu listesi sürekli olarak yenilenir, 
en son giren ilk çıkar mantığı ile kendini yenilemektedir. Algoritma başlangıç çözümüne 
rastgele başlamaktadır. Sahip olduğu komşuluk yapısı ile başlangıç çözümünü iyileştirmeye 
çalışmaktadır. Komşuluk yapısında dikkat çekilen konu ise, yeni bir çözüm mevcut çözümden 
kötü olsa bile, algoritma kötü çözümü kullanarak aramaya devam etmesidir (Sexton ve 
Arkadaşları, 1998). Komşuluk yapısı ise mevcut çözümdeki herhangi bir hareket ile 
yapabileceği tüm çözümler komşuluk yapısına girmektedir. Tabu arama algoritması 
optimizasyon problemlerinin çözümlerinde kullanılmaktadır. Bir bankaya ait şubelerin 
yerleşimi konusunda belirli faktörleri dikkate alarak tabu arama algoritması ile çözüm 
getirilmektedir (Başar ve Arkadaşları, 2015). Yapılan bir çalışmada ise yolcu memnuniyetini 
temel alarak toplu taşıma ve servis güzergâhlarının optimizasyonunda tabu arama 
algoritmasını kullanarak çözüm getirilmektedir (Altan ve Arkadaşları, 2018). 

 
BULGULAR 

 
ArcMap uygulamasında yapılan analiz sonucunda, tek türlü taşımacılık iyi sonuçlar 
vermektedir. Tek türlü taşımacılık kullanılarak yapılan analiz sonucunda, 81 organize sanayi 
bölgesinin optimum mesafesi 9875 km olarak bulunmaktadır. Analiz sonucu Şekil 3.’te 
gösterilmektedir.  
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Şekil 3. Tek Türlü Taşımacılık kullanılarak yapılan analizin sonucu 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Gündoğdu yaptığı çalışmada, 81 ildeki organize sanayi bölgeleri arasında karayolu 
taşımacılığı ile yapılan yük taşımacılığının optimum mesafesini lineer optimizasyon ve 
genetik algoritma yöntemleriyle analiz etmektedir (Gündoğdu, 2020). Analiz sonucunda, 81 
ildeki organize sanayi bölgeleri arasında karayolu taşımacılığı ile yapılan yük taşımacılığının 
lineer optimizasyon yöntemi ile 9923 km ve genetik algoritma yöntemiyle ise 10698 km 
çıkmaktadır. Bu çalışmada ise aynı 81 organize sanayi bölgesi arasında karayolu taşımacılığı 
ile yapılan yük taşımacılığının optimum mesafesini ArcGIS programı ile analiz edilmektedir. 
ArcGIS programının 2 yönteme kıyasla daha iyi sonuçlar verdiğini görülmektedir. ArcGIS 
programından elde edilen sonuç ve diğer yöntemlerle kıyaslanması Tablo 2.’ de verilmiştir. 
 

 
Tablo 2. 81 İldeki organize sanayi bölgeleri arasında yapılan optimum mesafe analiz 

sonuçları 
 

YÖNTEM 

KULLANILAN TAŞIMACILIK TÜRÜ 

TEK TÜRLÜ TAŞIMACILIK 

(km) 

LİNEER OPTİMİZASYON  9923 

GENETİK ALGORİTMA  10698 

ARCGIS PROGRAMI  9875 

 
 
 
ArcGIS programının bu denli iyi sonuç vermesinde programının ve kullanılan algoritmanın 
sürekli olarak kendini geliştirmesinde etkisi büyüktür. Altlık haritaların sürekli olarak güncel 
kalması ve çizdiğimiz haritaların detaylı bir şekilde çizilmesi sonucunda yapılan analizler 
gayet iyi sonuçlar vermektedir. 
 
Yapılan çalışma sonucunda ArcGIS programında gezgin satıcı probleminin çözümünü bir 
örnek uygulama ile gerçekleştirdik. Coğrafi bilgi sistemlerinin bu tip problemlerde gayet iyi 
sonuç verdiğini görmekteyiz. Coğrafi bilgi sistemleri hızlı ve kolay kullanımı, büyük boyutlu 
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verilerin güncel kalması, saklanması ve işlem süresinin kısa olması, verilerin görselleştirerek 
çalışmayı kolay hale getirmesi ve zamandan tasarruf sağlaması gibi avantajları ile ön plana 
çıkmaktadır.  
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Abstract 
 
Examining and listing countries, regions, and cities' development status provides important 
information for many segments. From politicians to social researchers, those concerned can 
make projections by making evaluations based on these data. Determining the development 
level of a place creates a data set about what needs to be done today and, in the future, and in 
which areas there are deficiencies. The human development index (HDI) prepared by the United 
Nations Development Organization (UNDP) is the most important scale used for rankings 
among countries in the world. The three variables taken as the basis in this scale are health, 
education, and income dimensions. A comparable scale is created by converting the data 
obtained from these fields into indices. At the same time, with this method, human development 
ranking can be made on a provincial or regional basis within a country. In some studies 
conducted in recent years, it has also made calculations for Turkey. These studies are not carried 
out in an institutionalized and standardized manner within Turkish Statistical Institute 
(TURKSTAT). It is done independently by academicians with different years and different 
calculation techniques. Besides, some criticisms and correction suggestions were made against 
HDI in the international arena. The calculations, reflecting especially the inequality, emerged 
after these criticisms. In this study, the Black Sea region, in particular, will be calculated on a 
human development index 2019 and a comparison will be made with other regions of Turkey. 
Thus, development differences at both provincial and regional level will be revealed. As a 
result, a data set will be obtained in terms of investment plans for the future of the public and 
private sectors. In addition, the study will contribute to the formation of a new data set by 
calculating the provincial education index. 
 
Keywords: Black Sea region, human development index, regional development, education 
index 
 
Özet  
 
Ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin gelişmişlik durumlarının incelenmesi ve sıralanması pek çok 
kesim için önemli bilgiler vermektedir. Politikacılardan, sosyal araştırmacılara değin, ilgililer 
bu verilerden hareketle değerlendirmelerde bulunarak, projeksiyonlar yapabilmektedir. Bir 
yerin gelişmişlik düzeyinin tespit edilmesi, bugün ve gelecekte nelerin yapılması gerektiği ve 
hangi alanlarda eksikliklerin olduğuna dair veri seti oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Örgütü (UNDP) tarafından hazırlanmış olan insani gelişme endeksi (HDI), dünyada 
ülkeler arasındaki sıralamalar için kullanılan en önemli ölçektir. Bu ölçekte temel alınan üç 
değişken, sağlık, eğitim ve gelir boyutlarıdır. Bu alanlardan elde edilen veriler birer endekse 
dönüştürülerek karşılaştırma yapılabilir bir ölçek oluşturulmaktadır. Aynı zamanda bu yöntem 
ile bir ülke içinde il ya da bölgesel bazda insani gelişme sıralaması yapılabilmektedir. Son 
yıllarda yapılan bazı araştırmalarda, Türkiye için de hesaplamalar yapılmıştır. Bu çalışmalar 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde kurumsallaşmış ve standartlaştırılmış bir şekilde 
yapılmamaktadır. Akademisyenler tarafından, bağımsız olarak farklı yıllar ve farklı hesaplama 
teknikleri ile yapılmaktadır. Bunun yanında uluslararası alanda, HDI’ya yönelik bazı eleştiriler 
ve düzeltme önerileri de yapılmıştır. Özellikle eşitsizliği yansıtan bir şekilde hesaplamalar bu 
eleştirilerden sonra ortaya çıkmıştır.  
Bu çalışmada da Karadeniz bölgesi özelinde 2019 yılına dair bir insani gelişme endeksi 
hesaplanacak ve Türkiye’nin diğer bölgeleri ile bir karşılaştırma yapılacaktır. Böylece hem il 
bazında hem de bölgesel düzeydeki gelişme farklılıkları ortaya konacaktır. Bunun sonucunda 
da kamu ve özel sektörünün geleceği yönelik yatırım planları açısından bir veri seti elde 
edilecektir. Çalışmada ayrıca, il bazında eğitim endeksi de hesaplanarak, yeni bir veri setinin 
oluşumuna katkı sağlanacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Karadeniz Bölgesi, insani Gelişme endeksi, bölgesel gelişme, eğitim 
endeksi  
 
GİRİŞ 
 
Bir ülkenin, bir bölgenin ya da bir ilin gelişmişlik düzeyinin saptanması, uygulanacak kamu 
politikalarında önemli bir veri setidir. Yatırım teşviklerinden, özel sektör yatırım planlamasına 
kadar önemli kararların alınmasında elle tutulur somut verilerin olması önemlidir. Bu nedenle 
sağlam somut iktisadi, istatistiksel, ekonometrik verilerin önemi büyüktür. İnsani gelişme 
endeksi (HDI) bu çerçevede oluşturulmuş ve halihazırda uluslararası sıralamalarda kullanılan 
en önemli ölçüm aracıdır. HDI’nın uluslararası boyuttan alınıp bölge ve şehir bazında yeniden 
hesaplanması da önemli bir ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.  
 
Son yıllarda, Türkiye özelinde yapılan kimi çalışmalar bu anlamda ihtiyaç duyulan veri setini 
sağlamaktadır. Yapılan ilk çalışmalar kişi başına düşen gelir sıralamaları şeklinde, Türkiye’nin 
Bölgesel gelişme farklılıklarını sınırlı bir düzeyde ortaya koymakta idi. Ancak insani gelişme 
bağlamında, içerisine eğitim ve sağlık boyutlarını da katarak daha sağlıklı bir sıralama elde 
edilmesi mümkün olmuştur.  
 
Bu çalışmada da Türkiye’de bölge ve il bazında 2019 yılı için bir çalışma yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda özellikle Karadeniz bölgesinin diğer bölgeler ile karşılaştırmalı sonuçları ortaya 
konmaktadır. Bu sonuçlar hem HDI bazında ve hem de eğitim, sağlık ve kişi başına düşen gelir 
boyutları ile ayrı ayrı karşılaştırmalı bir şekilde ifade edilmektedir. 
 
Bu çerçevede öncelikle ilk bölümde HDI ile ilgili temel bilgiler verilecek, ardından çalışmanın 
yöntemi açıklanacak, daha sonraki bölümde Karadeniz bölgesi, diğer bölgeler ile birlikte 
karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve çalışma sonuç bölümü ile tamamlanacaktır. 
 
1.İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ 
 
Dünya ölçeğinde ülkelerin gelişme seviyelerinin sıralanmasına yönelik geçmişte kullanılan en 
temel gösterge, bir ülkenin sahip olduğu ortalama kişi başına düşen gelir olmuştur. Bunun 
yanında ülkelerin sahip oldukları toplam Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) düzeyleri de yine 
önemli bir uluslararası göstergedir. Bu sıralama her yıl Dünya Bankası tarafından 
yapılmaktadır.  Nitekim G20 ülke grubu da bu kapsamda oluşturulmuştur. Ülkelerin sahip 
oldukları GSMH düzeyi, Atlas yöntemi ile dolara çevrilmekte ve her yıl 1 Temmuz’da 
sınıflandırmalar açıklanmaktadır (Serajuddin & Hamadeh, 2020). 
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Buna göre ülkelerin kişi başına düşen gelirleri için yapılan son sınıflama şöyledir:  
 

Tablo 1: Dünya Bankası Ülke Gelir Sınıflaması 

GRUP 2020 Yılı 2019 Yılı 
Düşük gelir <1036 <1026 

Alt-orta gelir 1036- 4045 1026- 3995 

Üst-orta gelir 4046- 12535 3996- 12375 

Yüksek gelir > 12535 > 12375 
Kaynak: (Serajuddin & Hamadeh, 2020). 

 
2019 yılında, Türkiye’nin kişi başına düşen GSMH değeri cari olarak gelir seviyesi 9690 
dolardır (The World Bank, 2020). Buna göre Türkiye’nin 2019 yılında bulunduğu kategori üst-
orta gelir düzeyidir.  

Ancak sadece geliri temel alan bir sıralamanın eksiklikleri çok fazladır. Gelir seviyesi bir 
ülkenin yaşam koşulları, eğitim, sağlık ve diğer temel alanlar ile ilgili oldukça sınırlı kapsamda 
bir çerçeve sunmaktadır. Bu nedenle Mahbup Ul Haq tarafından 1990 yılında geliştirilen ve ilk 
kez UNDP tarafından kullanılmaya başlanan HDI önemli bir yenilik olmuştur. Bu endeks aynı 
zamanda Amartya Sen’in “insani kapasiteler” yaklaşımını da somut hale getiren bir çalışma 
olmuştur (Kanbir, 2020, s. 5). 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

HDI üç temel boyut üzerinden ülkeleri sıralamaktadır. Bunlar gelir, eğitim ve sağlık 
boyutlarıdır. Her üç boyut için ülkelerden derlenen veriler birer endekse dönüştürülmekte ve bu 
endeks değerlerinin geometrik ortalaması alınarak ülkeler buna göre sıralanmaktadır (UNDP, 
2020).  

İnsani gelişme endeksi UNDP tarafından hesaplanarak her yıl açıklanmakta ve buna göre 
ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir ölçüsü ortaya çıkmaktadır. Ancak HDI’ye yönelik birtakım 
eleştiriler ve revizyonlar da yapılmıştır. Bu çerçevede HDI’ye bağlı olarak yeni alt endeksler 
ortaya çıkmıştır. Bunlar eşitsizliğe ayarlanmış insani gelişme endeksi. Cinsiyet gelişme 
endeksi, cinsiyet eşitsizliği endeksi ve yoksulluk endeksidir (UNDP, 2020).  

İnsani 
Gelişme 
Endeksi 
(HDI)

Uzun ve Sağlıklı Yaşam 
(Doğumda Beklenen 

Yaşam Süresi)

İyi bir Yaşam Standardı 
(Kişi Başına Düşen 

Gelir) 

Eğitim (Beklenen 
okullaşma oranı ve 
ortalama okullaşma 
yılılarının birleşimi)

Şekil 1:İnsani Gelişme Endeksinin Hesaplanması 
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UNDP hesaplamasında, Türkiye’nin doğumda beklenen yaşam süresi 77,7 yıl, beklenen 
okullaşma oranı 16,6 yıl, ortalama okullaşma oranı 8,1 yıl ve uluslararası karşılaştırma 
yapabilmek adına satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış kişi başına düşen gelir düzeyi 
27,7 bin dolardır.  Bu değerler ile Türkiye’nin HDI sıralaması 0,820 endeks değeri ile 2019 
yılında 54. sıradadır.  

UNDP bu değerleri dörtlü bir sınıflamaya tabi tutmaktadır. Bu sınıflama şöyledir:  

Tablo 2: UNDP İnsani Gelişme Endeksi Sınıflaması 

Kategori HDI aralığı 

Çok yüksek insani gelişme 0.800 ve üstü 

Yüksek insani gelişme 0.700–0.799 

Orta insani gelişme 0.550–0.699 

Düşük insani gelişme  0.550 ve altı 

Kaynak: Technical Notes, UNDP, 2020 

Türkiye sahip olduğu 0,82 endeks değeri ile bu sınıflamada çok yüksek insani gelişme 
seviyesinde yer almaktadır.  

 

2.YÖNTEM 
 
Ülkeler, bölgeler ya da şehirler düzeyinde HDI hesaplayabilmek için öncelikle UNDP’nin 
kullandığı medotoloji kullanılmalıdır. UNDP’nin kullandığı hesaplama yöntemi şudur:  
 

1. Her bir boyut için tek tek endeks oluşturulmalıdır. Bunun için kullanılan istatistiksel 
standartlaştırma yöntemi şudur: 
 

Boyut Endeksi = 
ö  ğ  ğ

 ğ  ğ
 (1) 

Bu yöntem ile sağlık, eğitim ve yaşam standardını gösteren gelir boyutlarının verileri 0-1 
aralığına gelecek şekilde standartlaştırılmaktadır.  
 

2. Daha sonra standartlaştırılmış olan değerlerin geometrik ortalaması alınarak HDI skoru 
elde edilmektedir. 
 

HDI = (Isağlık . Ieğitim . Igelir)1/3    (2) 

Sağlık, eğitim ve gelir için elde edilen endekslerin geometrik ortalaması alınarak, HDI sonuçları 
büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Puanın 1’e yaklaşması gelişmenin yüksek olduğunu 0’a 
yaklaşması ise gelişmenin azaldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla en yüksek gelişme 
seviyesinden, en düşük gelişme seviyesi doğru sıralama yapılmaktadır.  
UNDP gelir boyutunu uluslararası karşılaştırmalara imkân vermesi açısından satın alma gücü 
paritesine göre hesaplamaktadır. Maksimum değer olarak 75.000 dolar ve minimum değer 
olarak da 100 dolar alarak serideki verileri standartlaştırmaktadır. Ayrıca ülkeler arasında 
büyük farklılıklar olduğu için değerlerin doğal logaritmasını (ln) almaktadır. Çalışmamızda ise 
veriler cari dolar olarak alınmış ve standartlaştırma, illerin kendi içinde minimum ve maksimum 
değerlerine göre yapılmıştır.  
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Öte yandan Türkiye’ye özel olarak il bazında verilerle ilgili yetersizlikler söz konusudur. 
TÜİK’in il bazında kişi başına düşen GSYİH rakamlarını yayımlamaya başlaması çok yenidir. 
Bu nedenle daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda bunun eksikliği gözlenmektedir. Özpınar 
ve Koyuncu’nun çalışmasında gece ışıkları üzerinden hesaplanan il bazında kişi başına düşen 
GSYH rakamları kullanılmıştır (Özpınar & Koyuncu, 2016). Güler vd. ‘nin çalışmalarında ise 
kişi başına düşen GSYH rakamlarına ulaşılamadığı için, kişi başına tahakkuk eden vergi 
değişkeni kullanılmıştır (Gülel, Kangallı Uyar, Karadeniz, & Yeşilyurt, 2017). 
 
Çalışmamızda halihazırda bu veriye ulaşılabilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda, kişi 
başına düşen gelir veri setinin eksikliği, çalışmaların gücünü zayıflatan bir unsur olarak 
gözlenmektedir. Geçmiş yıllardaki bu veri setinin eksikliği önemli bir sorun olarak 
gözlenmiştir. 
 
Öte yandan eğitim endeksi için TÜİK tarafından bir hesaplama yapılmamaktadır. Bu çalışmada 
eğitim endeksi ortalama okullaşma yılı ve beklenen okullaşma yılı üzerinden Birleşmiş 
Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu’nun (UNESCO)’nun kullandığı yöntem ile 
hesaplanmıştır (UNESCO, 2013). Hesaplama yapılır iken daha önce Türkiye’de ilk defa EYS 
ve MYS’yi hesaplamış olan Yeşilyurt vd.’nin çalışmalarından da faydalanılmıştır. Yazarlar, 
aynı zamanda bu çalışmalarına dayalı olarak 2013 yılı için insani gelişme endeksi de 
hesaplanmıştır (Yeşilyurt, vd. 2016; Gülel, Kangallı Uyar, Karadeniz, & Yeşilyurt, 2017). Buna 
ek olarak, Yiğiteli ve Şanlı da aynı Yeşilyur vd.’nin kullandığı yöntem ile eğitim endeksini 
hesaplamışlardır (Yiğiteli & Şanlı, 2020).   
 
Sağlık endeksinde ise sadece doğumda beklenen ortalama yaşam süresi dikkate alınmaktadır. 
Meydan ve Sarı’nın yaptıkları çalışmada, sağlık göstergesi ile HDI arasındaki ilişkinin 
açıklama gücünün, gelir ve eğitim boyutlarına göre zayıf olduğu gözlenmiştir (Meydan & Sarı, 
2018, s. 404).  
 
Bu durum Türkiye için HDI hesaplamasının hassasiyetini ve sosyo-ekonomik gerçekliği 
ifadesini olumsuz etkilemekte olduğunu belirmek gerekir. Sağlık göstergesinin güçlendirilerek 
farklı alt bileşenler ile bir yeni bileşik endeks oluşturulması gerekmektedir. Bunlar bebek ve 
çocuk ölüm hızları, temiz içme suyuna ulaşma gibi ek değişkenler olabilir. Bu yeni değişkenler 
ile yapılacak HDI ile sağlık boyutu ile ilişkinin daha kuvvetli olacağı düşünülmektedir. Aynı 
zamanda HDI’nin sosyal ve ekonomik gerçekliği ifade etme gücü de artacaktır. Bu başka bir 
çalışmanın konusu olacak kadar kapsamlı bir konudur. 
 
Öte yandan Şeker vd.’nin çalışmasında eğitim, sağlık ve gelir boyutları tek bir endekse 
dönüştürülmeden önce uzman görüşlerine dayalı olarak yapılan anket ile her bir boyut için bir 
ağırlıklandırılma yapılmıştır. Bu da UNDP’nin metodolojisi açısından bir yenilik ifade 
etmektedir (Şeker, Ozan, & Yaman, 2021). 
 
Türkiye’de yer alan yedi bölge için il bazında elde edilen değerler, bölge bölge ayrılmış ve HDI 
sıralamasının yanında ayrıca hem eğitim hem sağlık ve hem gelir bileşenleri için ayrı 
sıralamalar da yapılmıştır. Bu sayede her bir alt kategoride bölgelerin durumu ortaya 
konmuştur. Karadeniz bölgesi için ise batı, orta ve doğu Karadeniz şeklinde ayrı bir sıralama 
yapılmıştır.  
 

3. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KARADENİZ BÖLGESİ VE İLLERİNİN 
İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ 
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HDI’ye bölgeler bazında bakıldığında en yüksek değerin Marmara bölgesinde olduğu 
görülmektedir. Tablo 3’te verilen değerlere göre Marmara bölgesinin HDI değeri ortalaması 
0,571’dir. Bu değere göre bölge orta düzey insani gelişmeye sahiptir. Diğer bütün illerin insani 
gelişme seviyesi eşik değer olan 0,550’nin altında olduğu için düşük insani gelişme seviyesine 
sahiptir. Bu değerlere göre Türkiye’nin insani gelime endeksi bağlamında bölge sıralaması 
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur. 
Karadeniz bölgesi insani gelişmede 5. sırada gelmektedir. 
 

Tablo 3:Türkiye'de Bölgesel Bazda İnsani Gelişme (2019) 

SIRA  BÖLGE  HDI 

Kişi 
Başına 
GSYH 

Doğumda 
Beklenen 
Yaşam 
Süresi 

Beklenen 
Okullaşma 
Oranı 
(EYS) 

Ortalama 
Okullaşma 
Oranı 
(MYS) 

GELİR 
ENDEKSİ 

SAĞLIK 
ENDEKSİ 

EĞİTİM 
ENDEKSİ 

1  MARMARA  0,571  10261  77,86  11,81  8,82  0,59  0,38  0,86 

2  EGE  0,521  8202  78,09  11,78  8,52  0,43  0,43  0,84 

3  AKDENİZ  0,517  7051  78,51  11,65  8,42  0,33  0,52  0,83 

4  İÇ ANADOLU  0,505  7483  78,14  11,65  8,42  0,37  0,44  0,83 

5  KARADENİZ  0,491  6391  78,63  11,71  8,31  0,28  0,55  0,83 

6  DOĞU ANADOLU  0,373  5319  78,07  11,03  7,66  0,19  0,43  0,77 

7  GÜNEY DOĞU ANADOLU  0,314  4722  78,37  10,98  7,14  0,14  0,49  0,75 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur 
 
 
Türkiye’de alt endekslerde en yüksek çıkan değer eğitim endeksi olmaktadır. Yaptığımız 
hesaplamalarda beklenen okullaşma yılı 11,5 ve ortalama okullaşma yılı 8,1 yıl olarak 
bulunmuştur.   
 
Hemen hemen her bölgede doğumda beklenen yaşam süresi birbirine çok yakındır. TÜİK en 
son il bazında 2017 yılı için açıkladığı verilere göre bu değer için Türkiye ortalaması 78,2 yıl 
olarak hesaplanmıştır.  
 
Göstergeler içinde en büyük farklılık kişi başına düşen gelir için söz konusudur. Türkiye 
ortalaması 2019 yılında 6.971 dolardır. Bu değer, bölgeden bölgeye ve il düzeyinde büyük 
farklılıklar göstermektedir.  

Tablo 4: Bölgelerin Eğitim-Gelir ve Sağlık Sıralamaları (2019) 

SIRALAMA  HDI  GELİR  EĞİTİM  SAĞLIK 

1  Marmara  Marmara  Marmara  Karadeniz 

2  Ege  Ege  Ege  Akdeniz 

3  Akdeniz  İç Anadolu  Akdeniz  Güney Doğu Anadolu 

4  İç Anadolu  Akdeniz  İç Anadolu  İç Anadolu 

5  Karadeniz  Karadeniz  Karadeniz  Ege 

6  Doğu Anadolu  Doğu Anadolu  Doğu Anadolu  Doğu Anadolu 

7  Güney Doğu Anadolu  Güney doğu Anadolu  Güney Doğu Anadolu  Marmara 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Tüm bölgeler için her bir alt boyuta göre yapılan sıralamalar Tablo 4’te görülmektedir.  Gelir 
sıralamasına göre Marmara ve Ege bölgesinden sonra İç Anadolu bölgesi gelmektedir. Eğitim 
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sıralamasında da yine Marmara ve Ege bölgesi ilk sıralarda yer alırken, onlardan sonra Akdeniz 
bölgesi gelmektedir. Hem HDI’da ve hem de gelir ve eğitim boyutlarında Karadeniz bölgesinin 
sıralaması 5.’dır. Ancak sağlık endeksinde sıralama büyük ölçüde değişmiştir. Doğumda 
beklenen yaşam süresine göre hesaplanan endekste ilk sırada Karadeniz bölgesi ve onun 
ardından Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Marmara bölgesi ise bu 
endekste sonuncu bölgedir.  
 
Tablo 5’de yer alan, Karadeniz bölgesi illerinin HDI değerlerine bakıldığında ise, ilk sırada yer 
alan ilin Bolu olduğu gözlenmiştir. Bolu’yu Artvin, Trabzon ve Rize takip etmektedir.  Bu dört 
ilin HDI puanları 0,550-0,699 aralığında olduğu için, orta insani gelişme kategorisinde yer 
almaktadırlar.  Son sıralarda yer alan iller ise Kastamonu, Sinop ve Tokattır. Bu iller düşük 
düzeyde insani gelişme puanına sahiptir.  
 

Tablo 5: Karadeniz İllerinde İnsani Gelişme Sıralaması (2019) 

Sıra  İl  HDI  Sıra  İl  HDI 

1  Bolu  0,674  10  Düzce  0,460 

2  Artvin  0,674  11  Gümüşhane  0,458 

3  Trabzon  0,601  12  Çorum  0,456 

4  Rize  0,575  13  Samsun  0,451 

5  Karabük  0,515  14  Zonguldak  0,445 

6  Giresun  0,513  15  Bartın  0,415 

7  Bayburt  0,505  16  Kastamonu  0,413 

8  Amasya  0,494  17  Sinop  0,376 

9  Ordu  0,480  18  Tokat  0,328 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 
Tablo 5 verilerine bir başka açıdan, harita ile baktığımızda, Karadeniz’in bölgesinin batısı ile 
doğusunun görece daha gelişmiş olduğu, Orta Karadeniz bölgesinin ise görece daha az gelişmiş 
olduğu görülmektedir. Rengi koyulaşan illerin insani gelişme puanı yüksek iken, daha açık 
renkli illerin insani gelişme puanı düşük görünmektedir. 
 

Şekil 2: Karadeniz İlleri HDI Haritası (2019) 

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Şekil 2’de ise Karadeniz bölgesine il bazında bir bakış söz konusudur. HDI değeri 2019 yılı 
için en düşük olan il 0,328 ile Tokat ilidir. En yüksek olan iller ise sırasıyla Bolu, Artvin, 
Trabzon ve Rize’dir.  
 
Tablo 6’da Karadeniz’in her üç bölgesi de illerine ayrılarak bakıldığında da gözlenmektedir. 
Doğu Karadeniz’in ortalama HDI puanı 0,55, iken Orta Karadeniz’in 0,44 ve Batı Karadeniz’in 
puanı 0,47’dir. Doğu Karadeniz bölgesinin en gelişmiş illeri, sırasıyla Artvin, Trabzon ve 
Rize’dir. Artvin’de hem kişi başına düşen gelir ve hem de eğitim endeksleri tüm Karadeniz 
illeri içinde en yüksek olan ildir.  
 

Tablo 6: Orta-Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde İnsani Gelişme (2019) 

BÖLGE  İl  HDI 

Kişi 
Başına 
GSYH 

Doğumda 
Beklenen 
Yaşam 
Süresi 

Beklenen 
Okullaşma 
Oranı 
(EYS) 

Ortalama 
Okullaşma 
Oranı 
(MYS) 

GELİR 
ENDEKSİ 

SAĞLIK 
ENDEKSİ 

EĞİTİM 
ENDEKSİ 

D
O
Ğ
U
 K
A
R
A
D
EN

İZ
  Artvin  0,674191  8952  79,34855  12,09797  9,377398  0,48671  0,706206  0,891552 

Trabzon  0,601446  6571  79,99684  12,09993  8,995404  0,29376  0,84714  0,874264 

Rize  0,575396  7170  79,00945  12,29677  8,953095  0,342301  0,632489  0,879911 

Giresun  0,512938  5498  79,673  11,86583  8,442846  0,206807  0,77674  0,840144 

Gümüşhane  0,457569  5122  79,77419  8,506067  7,766463  0,176337  0,798737  0,680177 

Bayburt  0,504844  5984  79,07641  11,3222  8,189667  0,246191  0,647046  0,807727 

ORTALAMA  0,554397  6549,5  79,47974  11,36479  8,620812  0,292018  0,734726  0,828963 

O
R
TA

 K
A
R
A
D
EN

İZ
  Amasya  0,494  6294  78,46568  12,21333  8,673648  0,271313  0,514277  0,864 

Ordu  0,479546  5330  79,2949  11,9154  7,998737  0,193193  0,694543  0,821864 

Çorum  0,456176  5562  78,63383  11,81677  7,885719  0,211994  0,550833  0,812933 

Samsun  0,451298  6128  78,0669  11,90883  8,26347  0,257861  0,427588  0,833644 

Tokat  0,328355  4737  77,51958  11,03863  8,04848  0,145138  0,308604  0,790403 

ORTALAMA  0,441875  5610,2  78,39618  11,77859  8,174011  0,2159  0,499169  0,824569 

           

B
A
TI
 K
A
R
A
D
EN

İZ
 

Bolu  0,674285  9537  79,15375  12,19117  8,705782  0,534117  0,663859  0,864608 

Karabük  0,514544  6818  78,39967  12,16743  8,810139  0,313776  0,499929  0,868439 

Düzce  0,460176  7704  77,49392  11,84553  8,32554  0,385575  0,303027  0,834031 

Zonguldak  0,44529  6461  77,80957  11,92607  8,257656  0,284846  0,371646  0,834043 

Bartın  0,415082  5669  77,89476  12,13063  8,010079  0,220665  0,390165  0,830657 

Kastamonu  0,413448  6825  77,3595  11,9085  7,988603  0,314344  0,273805  0,821138 

Sinop  0,376396  4683  78,405  11,53573  6,871606  0,140762  0,501088  0,756028 

ORTALAMA  0,471317  6813,857  78,07374  11,95787  8,138487  0,313441  0,429074  0,829849 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 
Orta Karadeniz bölgesine bakıldığında ise sırasıyla Amasya, Ordu, Çorum, Samsun ve Tokat 
şeklinde sıralanmaktadır. Batı Karadeniz bölgesinde ise Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak 
şeklinde sıralanmaktadır. 
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SONUÇ 
 
UNDP’nin hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi basit, işlevsel, kolay ve her yıl için 
hesaplanabilir önemli bir endekstir. Ülkeleri üç temel boyut üzerinden değerlendirmektedir. 
Bunlar eğitim, sağlık ve gelir boyutlarıdır. Bu boyutları hesaplar iken her bir boyuta ilişkin 
veriler istatistiksel olarak standartlaştırmakta ve 0-1 arasında bir değere indirgenmektedir. 
Sonunda her üç boyut için bulanan değerler de geometrik ortalama ile tek bir rakama 
dönüşmekte ve böylelikle tüm ülkeler büyükten küçüğe doğru, çok yüksek insani gelişmeden, 
düşük insani gelişmeye doğru sıralanabilmektedir. 1990 yılında kullanıma başlayan bu endeks 
çeşitli revizyonlar güçlenmiş ve günümüzde uluslararası sıralamalarda en çok kullanılan 
endekstir.  
 
UNDP’nin hesaplamasına göre 2019 yılında Türkiye’nin HDI sıralaması 54. sıradır. Türkiye 
çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer almaktadır. Doğumda beklenen yaşam süresi 77,7 
yıl, beklenen okullaşma oranı 16,6 yıl, ortalama okullaşma oranı 8,1 yıl ve uluslararası 
karşılaştırma yapabilmek adına satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış kişi başına düşen 
gelir düzeyi 27,7 bin dolardır. 
 
Çalışmamızda UNDP metodolojisi kullanılarak Türkiye’de bölgesel bazda bir HDI hesaplaması 
yapılmıştır. Standartlaştırma yapılır iken serilerin içindeki veriler kendi arasında maksimum-
minimum standartlaştırmasına tabi tutulmuştur. Bu nedenle kişi başına düşen gelir 
hesaplamasında ve Karadeniz bölgesi içinde her il için bir değer bulunarak ve sıralamalar 
yapılmıştır.  Karadeniz bölgesi, Türkiye’nin diğer bölgeleri ile yapılan HDI karşılaştırmasında, 
5. sırada gelmektedir. Türkiye’de yedi bölgenin insani gelişme açısından sıralaması şöyledir: 
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu.  Buna 
ek olarak gelir, eğitim ve sağlık için bölgeler ayrı ayrı sıralandığında, gelir ve eğitim 
sıralamasında Karadeniz bölgesi 5. bölge iken, sağlık endeksi sıralamasında Karadeniz bölgesi 
1. bölge olarak çıkmaktadır. 
 
Karadeniz bölgesine il bazında bakıldığında ise HDI sıralamasında en yüksek il Bolu 
çıkmaktadır. Onu sırasıyla Artvin, Trabzon ve Rize takip etmektedir. Karadeniz bölgesinde en 
son gelişmişlik sırasında yer alan il Tokat’tır. Öte yandan Karadeniz bölgesini kendi içinde 
gruplandırdığımızda ise en gelişmiş bölge Doğu Karadeniz, daha sonra Batı Karadeniz ve Orta 
Karadeniz şeklinde sıralanmaktadır. 
 
Diğer yandan bu ve benzeri çalışmalar yapılır iken il bazında ortalama eğitim yılı ve beklenen 
eğitim yılı verilerinin TÜİK tarafından yayımlanmadığı görülmüştür. Bu tip bir verinin her yıl 
il bazında yayımlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, literatürde 
yapılan kimi çalışmalarda sağlık endeksinin, HDI’yı açıklama gücünün, gelir ve eğitime 
nazaran oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bundan hareket ile sağlık endeksini ek alt 
değişkenler ile güçlendirerek, Türkiye için il bazında yeni bir insani gelişme endeksi 
hesaplanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 
 
The establishment of stability, peace and good relations in international economic relations is 
an important ground. The commercial reflections of positive relations developed based on 
reconciliation and common interests between countries manifest themselves with a win-win 
logic. Turkey and the countries Black Sea neighboring coast in foreign trade, which is infused 
with both opportunities and disadvantages together. While the logistical facilities provided by 
the convenience of sea transportation are an important advantage, regional instabilities and 
memberships framed as  different camps present a disadvantageous appearance in terms of 
foreign trade. This situation suggests that, in terms of classical foreign trade theories, 
comparative advantages are not sufficiently utilized. the neighboring five countries in Turkey's 
Black Sea (Romania, Bulgaria, Ukraine, Russia, Georgia) is a pretty striking result was 
observed when looking at the commercial relationship. the share of these countries in Turkey's 
total exports in the 2019 year is 9%. Already region is observed far from being considered as 
an export market for Turkey. On the other hand, the ratio of the countries of Turkey's import 
ratio is 12% in the total level of imports. Here, especially the Russian Federation stands out. In 
this sense, the Black Sea countries in terms of imports and in particular Russia, is emerging as 
an important import country for Turkey. In this study, external trade relations, economic and 
political relations with the Black Sea countries of Turkey, dealing with the logistics point of 
view, a situation assessment will be made. 
 
Keywords: Black Sea Countries, foreign trade, regional cooperation, logistics, import, export  
 
 
Özet  
 
Uluslararası ekonomik ilişkilerde istikrar, barış ve iyi ilişkilerin kurulması önemli bir zemindir. 
Ülkeler arasındaki uzlaşma ve ortak çıkarlar temelli geliştirilen olumlu ilişkilerin ticari 
yansımaları kazan-kazan mantığı ile kendini göstermektedir. Türkiye’nin Karadeniz’e kıyı olan 
komşuları ile ortak dış ticaret ilişkileri hem fırsatları hem de dezavantajları bir arada 
barındırmaktadır. Deniz ulaşımındaki kolaylığın sağladığı lojistik imkanlar önemli bir avantaj 
iken, bölgesel istikrarsızlıklar ve farklı kamplar şeklinde çerçevelenmiş üyelikler, dış ticaret 
açısından dezavantajlı bir görünüm arz etmektedir. Bu durum, klasik dış ticaret kuramları 
açısından bakıldığında karşılaştırmalı üstünlüklerden yeterince faydalanılmadığını 
düşündürmektedir. Türkiye’nin Karadeniz’de komşusu olan beş ülke (Romanya, Bulgaristan, 
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan) ile olan ticari ilişkilerine bakıldığında oldukça çarpıcı 
bir sonuç gözlenmektedir. Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde 2019 yılı için bu ülkelerin 
aldığı pay %9 deyindedir. Halihazırda bölge Türkiye için bir ihracat pazarı olarak 
değerlendirilmekten uzak gözlenmektedir. Öte yandan Türkiye’nin yaptığı ithalat oranlarında 
bölge ülkelerinin oranı toplam ithalat içerisinde %12 düzeyindedir. Burada özellikle Rusya 
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Federasyonu ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda ithalat açısından Karadeniz ülkeleri ve özellikle 
Rusya, Türkiye için önemli bir ithalat ülkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 
Türkiye’nin Karadeniz ülkeleri ile olan ekonomik ve politik ilişkileri ile dış ticaret ilişkileri 
lojistik bakış açısı ile ele alınarak bir durum değerlendirmesi yapılacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Karadeniz Ülkeleri, dış ticaret, lojistik, bölgesel iş birliği, ithalat, ihracat 
 
GİRİŞ 
 
Türkiye ve Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve 
Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkiler, uluslararası siyasal konjonktüre ve aynı zamanda ikili 
ilişkilerin seyrine bağlı olarak değişmektedir. Türkiye dışındaki tüm ülkeler 1990 öncesindeki 
merkezi planlı ekonomisi olan sosyalist ülkeler idi. Türkiye komşusu olan bu ülkeler arasında, 
uzun yıllar zıt siyasal ve ekonomik rejimlerin mesafesi yer almıştır. Ancak küreselleşme ve 
liberalleşme döneminde gelişen siyasal konjonktürde bu ülkeler eski rejimlerini terk ederek 
piyasa ekonomisi ve demokrasiye doğru yönelmişlerdir.  
 
Piyasa ekonomisi uygulayan ülkelerin uluslararası kurumsal yapılanmalarına entegrasyon 
süreci Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi 
önemli üyelikler ile gerçekleşmektedir. Söz konusu ülkelerin tamamı liberalleşme döneminde 
bu kurum ve kuruluşlara üye olmuşlardır.   
 
Dışa açılma ile birlikte bu ülkelerde bir reform gündemi ve aynı zamanda piyasa ekonomisine 
uyumla ilgili düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllar bu kapsamda karşılaşılan 
sorun alanları ve zorluklar ile geçmiştir. Bölge ülkelerinin, piyasa ekonomisine geçişleri 
açısından olumlu sonuçların alındığı dönem daha ziyade 2000’li yıllardan sonra görülmeye 
başlanmıştır.  
 
Küreselleşmenin ve bölgeselleşme eğilimleri, ekonomik ve kültürel anlaşma zeminleri ve aynı 
zamanda bir barış ortamına ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası ticaretin ve ekonomik gelişmenin 
temel zemini, ülkeler arasında kurulan olumlu ilişkilerdir. Zira uluslararası ilişkilerin tarihi 
göstermiştir ki, “malların geçmesine izin verilmeyen sınırlardan askerler geçer.”1 Bu nedenle 
piyasa ekonomisi ve serbest uluslararası ticaret uzlaşma ve iş birliğini teşvik ederek kaynakların 
barışçıl yollar ile paylaşılmasını desteklemektedir (Acar, 2018, s. 50).  Bu nedenle Türkiye, 
bölge ülkeler ile bu minvalde ilişkiler geliştirmekte ve aynı zamanda bölgesel istikrarsızlık 
unsurlarının bertaraf edilmesine yönelik uluslararası girişimlerde bulunmaktadır.  
 
Karadeniz’in Türkiye açısında önemi sadece bölge ülkeleri ile olan ekonomik ilişkiler açısından 
değil aynı zamanda enerji açsından da önemlidir. Bu kapsamda Rusya ve Türkiye arasındaki 
gaz ticareti önemli bir iş birliği alanıdır. Rusya-Türkiye doğal gaz boru hattı, Mavi Akım ve 
Türk Akım doğal gaz boru hatları enerji taşımacılığı açısından önemli bir alt yapı oluşturmuştur.  
2020 yılında keşfedilmiş olan yeni doğal gaz rezervlerinin Türkiye’nin enerji ihtiyacı açısından 
önemli katkıları olacağı beklenmektedir. Bu açıdan bölgenin güven ve istikrar içinde olmasının 
Türkiye açısından önemi hayli yüksektir. 
 
 
Türkiye ve bahsi geçen ülkelerin de aralarında olduğu Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü 
(KEİ) ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği alanları yaratmak üzere 

 
1 Frederic Bastiat, akt. (Acar, 2018, s. 50) 
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oluşturulmuştur. 1992 yılında kurulan örgütün günümüzde Karadeniz’e kıyısı olmayan ancak 
yakın bağlantısı bulunan diğer ülkelerle birlikte toplam on üç üyesi bulunmaktadır (T.C. Dış 
İşleri Bakanlığı, 2021). KEİ içerisinde hem hükumetler arası iş birliği alanları hem de özel 
kesimi ifade eden hükumetler dışı iş birliği alanları oluşturulmuştur.  

1.Ekonomi-Politik Genel Görünüm 
 
Karadeniz bölgesindeki ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler belli bir seviyeye ulaşmış ve 
gelecekte daha fazla gelişme potansiyeli barındırmaktadır. Ancak bölgesel düzeydeki 
anlaşmazlıklar ve çatışma alanları bu ekonomik ilişkilerin potansiyelin altında kalmasına neden 
olmaktadır. Rusya ve Ukrayna arasında halihazırda süren çatışma ve yine Rusya ve Gürcistan 
arasındaki yaşanan çatışmalar ve anlaşmazlıklar Karadeniz’de sürekli çalkantılı ve sıcak bir 
dalgalanma yaratmaktadır.  
 
Bu duruma ek olarak Türkiye ile Rusya arasında zaman zaman yükselen gerilim alanları da 
eklendiğinde, bölgenin ekonomik potansiyeline ulaşmasına engel olmaktadır. Türkiye’nin iki 
“düşman” ülke olan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile olan ilişkileri zaman 
zaman askeri ve savunma anlamında zaman zaman da ekonomik anlamda Türkiye için 
sürdürülmesi güç bir çerçeve çizmektedir. Bilindiği üzere ekonomik gelişmenin temel zemini 
güvenli, istikrarlı ve barışçıl ilişkilerin kurulmasıdır. Bu haliyle bölgenin bu temel zemini tam 
anlamıyla tahkim ettiği söylenemez. 
 
Eski sosyalist merkezi planlı yapıdan, piyasa ekonomisine geçen bu ülkeler, Kapitalizmin 
uluslararası kurum ve kuruluşlarına peyderpey üye olarak sisteme entegre olmak yönünde 
önemli bir çaba içerisine girmişlerdir.  
 
Tablo 1: Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerin Önemli Uluslararası Kurum ve Kuruluş Üyelik 

Tarihleri 

Ülke Uluslararası Para 
Fonu 

Dünya 
Bankası 

Dünya Ticaret 
Örgütü 

Bulgaristan 1990 1990 1996 

Gürcistan 1992 1992 2000 

Romanya 1972 1972 1995 

Rusya 1992 1992 2012 

Ukrayna 1992 1992 2008 

Türkiye 1947 1947 1995 

Kaynak: İlgili kurumların web sitelerinden yazar tarafından derlenmiştir. 
 
Türkiye ikinci dünya savaşı sonunda, Batı dünyasının kurum ve kuruluşlarına üye olmuş ve 
kendini hep Batı dünyasında konumlandırmış bir ülkedir. Ancak diğer ülkelerin piyasa 
ekonomisi ile olan maceraları 1990 sonrası SSCB’nin dağılması ile başlamıştır. Romanya 
dışında, diğer bütün ülkeler bu kurumlara bu tarihten sonra üye olmuşlardır.  
 
Bölge ülkelerinin halihazırdaki temel ekonomik görünümü değerlendirildiğinde, ekonomik 
büyüklük olarak Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri en büyük ülke Rusya Federasyonudur. 
Ekonomik göstergelerin daha olağan seyrettiği 2019 yılı için Rusya’nın GSYH değeri yaklaşık 
1,7 trilyon dolar düzeylerine ulaşmıştır. Bu büyüklük ile Rusya, dünyanın 11. büyük ekonomisi 
konumundadır. 
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Tablo 2:Türkiye ve Karadeniz’e Kıyı Ülkelerin Seçilmiş Ekonomik Göstergeleri (2019) 

 
Kaynak: World Bank, World Development indicators verilerinden hazırlanmıştır. (*) 2018 yılı 
verisi.  
 
Bölgesel iş birliklerinde, üye ülkeler arasındaki gelir düzeyleri arasında büyük farklılıklar 
bulunmamalıdır. Eğer böyle farklılıklar söz konusu ise üretim faktörlerinin kutuplaşması söz 
konusu olacaktır. Nitelikli üretim faktörleri gelişmiş bölgelerde, niteliksiz olanlar ise daha geri 
kalmış bölgelerde yoğunlaşacaktır (Çelik, 2013, s. 526). Aynı zamanda bölgesel 
entegrasyondan beklenen ticaret yaratıcı statik etkiler gerçekleşmeyecektir.  
 
Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin ekonomik potansiyellerini değerlendirdiğimizde 300 
milyonluk toplam bir nüfus karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan nüfus içerisinde 0-14 yaş arası 
nüfus oranı en yüksek ülke Türkiye’dir (%24).  Bu nüfus verileri, ilişkilerin sorunsuz 
yürütülebilmesi bağlamında önemli bir ekonomik potansiyel barındırmaktadır. Ortalama kişi 
başına düşen gelir seviyelerine bakıldığında ise, Rusya, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın 
gelir seviyelerinin birbirlerine yakın olduğu gözlenmektedir.  
 
Bu ülkeler arasındaki kişi başı gelir seviyelerinin yakın olmasının sağladığı bir avantaj söz 
konusudur. Ancak Ukrayna ve Gürcistan’ın gelir seviyelerinin 3-4 bin dolar seviyelerinde 
olması, ticaret yaratıcı etkiyi sınırlandırmaktadır. Özellikle Rusya, Türkiye, Romanya ve 
Ukrayna, sahip oldukları gelir seviyeleri ile ekonomik potansiyeli yüksek ülkeler olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Bölge ülkelerinin toplam GSYH değerlerine bakıldığında, 2019 rakamları ile üç trilyon dolara 
yaklaşan bir değer söz konusudur. Bu gelir seviyesi ile bölge ekonomik açıdan önemli bir 
potansiyel ifade etmektedir.  
 
Öte yandan ülke ekonomilerinin de rekabetçi yapıda olmaları, bölgesel bir iş birliği açısından 
son derece önemlidir. Solability’nin 2020 yılında 180 ülke için yapılan uluslararası rekabetçilik 
endeksi açısından değerlendirildiğinde bu ülke grubu içerisindeki en rekabetçi ekonomilerin 
Romanya (23.), Bulgaristan (34.) ve Gürcistan (37.) olduğu görülmektedir. Rusya (48.), 
Ukrayna (76.) ve Türkiye (84.) ise görece rekabetçilik açısından daha geri sıralarda gelmektedir 
(Solability, 2021). Bu tabloda dikkat çeken en önemli nokta ise eski merkezi planlı 
ekonomilerin, Türkiye’ye nazaran daha rekabetçi bir yapıya sahip olmalarıdır. 
 
Tablodan görüldüğü üzere, Türkiye dahil tüm ülkelerde kamunun tüketim harcamalarının 
GSYH’ye oranı %20’lerin altında ve yine vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı da %20 ve altında 
gözlenmektedir. Bu durum piyasa ekonomisinin gelişiminde önemli bir mesafe katedildiğinin 
bir göstergesidir. 
 

Ülke

GSYİH (cari  ‐

milyar $)

Toplam 

Nüfus ‐

milyon

Kişi  başına  

GSYİH (cari  

$)

0‐14 yaş 

aras ı 

nüfus  

(%)

TÜFE 

(%)

İşs izl ik 

(%)

Kamu 

Tüketim 

Harc./GSY

İH

Vergi ler

/GSYH

Tarım/

GSYH

Sanayi/

GSYH

Hizmet/

GSYH

Gini  

Katsayı

s ı

İnsani  

Gel işme  

Endeks i  

Sıras ı

Rusya   1.699,80      144,30   11.585      18        4,5 4,5 18,3 10,9 3,4 32,2 54,0 37,5* 52

Türkiye 761,40         83,40     9.127        24        15,2 13,7 15,5 16,5 6,4 27,2 56,5 41,9 54

Romanya 250,00         19,30     12.920      16        3,8 3,9 17,3 14,6 4,1 28,2 58,2 35,8* 49

Ukrayna 153,70         44,30     3.659        16        7,9 8,2 19,9 19,2 9,0 22,6 54,4 26,6 74

Bulgaris tan 68,50           6,90       9.828        15        3,1 4,2 16,8 20,3 3,2 21,6 61,5 41,3* 56

Gürcis tan 17,40           3,70       4.698        20        4,9 11,6 13,0 19,6 6,5 20,3 60,8 35,9 61
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Türkiye hariç bölge ülkelerinin enflasyon oranları görece istikrarlı bir düzeye yakın 
seyretmektedir. Türkiye’de 2019 yılında %15 seviyelerinde seyreden tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE), diğer ülkelerde ortalama %5 seviyelerinde seyretmektedir.  
 
İşsizlik oranları açısından en sorunlu görünen ülkeler Türkiye (%13,7) ve Gürcistan’dır 
(%11,6). Diğer ülkelerde işsizlik ortalaması %5 düzeyindedir. 
 
GSYH’nin sektörel dağılımına bakıldığında ise bütün ülkeler için hizmet sektörünün payı 
%54’ün üzerinde görünmektedir. Tarım sektörünün payı tek haneli rakamlara düşürülmüş ve 
sanayinin GSYH içindeki payı ortalama olarak %25 seviyelerindedir. GSYH’nin 
kompozisyonu açısından ülkeler arasında bir benzerlik söz konusudur.  
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) hazırladığı insani gelişme endeksi (HDI) 
sıralamasına bakıldığında, 2019 yılında Ukrayna hariç diğer beş ülkenin çok yüksek insani 
gelişme seviyesine ulaştığı görülmektedir. Ukrayna ise 74. sıra ile yüksek insani gelişme 
seviyesindedir.  
 
Gelir dağılımının eşitsizliğinin bir ölçüsü olan Gini katsayısına bakıldığında ise en eşitlikçi gelir 
dağılımının Ukrayna’da olduğu görülmektedir. Katsayının 26 seviyesinde olması, dünya 
ortalaması olan 38 düzeyinin oldukça altında görünmektedir. Öte yandan Türkiye ve 
Bulgaristan gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksel olduğu ülkelerdir. Onun ardından Rusya, 
Gürcistan ve Romanya gelmektedir.  

2.Bölge Ülkelerinin Lojistik Açıdan Değerlendirilmesi 
 
Bir tarafta bölgeselleşme ve bölgesel iş birliği arayışları devam ederken, öte yanda 
küreselleşmenin kapsamının genişlemesi lojistiğin önemini gittikçe artırmaktadır. Artık 
şirketlerin müşterileri dünyanın her yerindedir. Öte yandan şirketler de dünyanın her yerindedir. 
Hem kendi üretim organizasyonlarının parçalılığı hem de tedarik ağlarının uluslararasılaşması 
söz konusu olmuştur. Taşıma mesafeleri artmış ve buna mukabil maliyetler de yükselmiştir. Bu 
da lojistik sektörünün öneminin her geçen yıl daha da iyi anlaşılmasına neden olmuş ve sektörün 
gelişimini de hızlandırmıştır. Rekabet avantajı yaratmak için küresel ticaretin gereklerine uygun 
bir girişimcilik tasarımı yanı sıra lojistik altyapısındaki gelişmelerin de yeterli düzeyde olması 
önemlidir. 
 
Lojistik, ham maddeden, nihai ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm süreçte, ürün, 
hizmet ve bilgi akışının planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecidir. Lojistik hem malların hem 
de bilgilerin eşanlı bir şekilde akışını kontrol eden bir yönetim biçimidir.  Bu süreç içerisinde 
"Yedi Doğru" anlayışı geçerlidir. Başarılı bir lojistik süreci için, doğru ürün, doğru şartlar, 
doğru miktar, doğru yer, doğru zaman, doğru maliyet ve doğru müşteri unsurlarının bir arada 
olmasını gerektirmektedir. Konuyu uluslararası boyutta ele aldığımızda ise, uluslararası lojistik, 
belli bir ülkede üretilmiş olan ürünün, ithalatçı ülkedeki tüketim yerine ulaştırılması sürecindeki 
tüm faaliyetleri ifade etmektedir (Turan, 2018, s.150; Özdemir, 2018, s. 3,4).  
 
Uluslararası ticaretin yaklaşık %90'ında deniz limanları kullanılmaktadır. Öte yandan deniz, 
kara, demir ve havayolu ağlarının birbirine entegre edilmesine lojistik merkez, lojistik üs veya 
lojistik bölge adı verilmektedir. Bu merkezlerde, maliyetler azaltılabilmekte, hizmet kalitesi 
artırılabilmekte, lojistik hizmet sağlayıcılar arasında iş birliği gerçekleşebilmekte, lojistik 
hizmetlerin süresi azaltılabilmekte, trafik yükü ve kazalar azaltılabilmekte ve son olarak çevre 
ve toplum üzerindeki olumsuz etkiler azaltılabilmektedir. Ayrıca bu üsler ise verdikleri 
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hizmetlerin çeşitliliğine göre, küresel, uluslararası, bölgesel ve yerel olarak 
sınıflandırılmaktadır (Çatalbaş, 2018, s.74; Turan, 2018, s.151). 
 
Uluslararası ticarette rekabeti artırmanın yollarından biri kalite ise diğeri maliyetleri 
düşürebilmektir. Bu ikinci hedefi sağlayabilmek için taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi 
önemlidir. Toplam lojistik maliyetler arasında taşıma maliyetlerinin oranı yaklaşık %50-%65 
civarındadır. O halde, rekabet gücünü artırmanın yollarından biri taşımacılığı geliştirmeye 
bağlıdır.  Bu amaçla ülkeler lojistik merkezler oluşturarak rekabet avantajı sağlamaya 
çalışmaktadır. Çelik’in de belirttiği gibi lojistik maliyetlerinin asgari seviyeye indirilebilmesi 
için üye ülkelerin coğrafi olarak birbirlerine yakın olması gerekmektedir. Aksi halde lojistik 
maliyetlerinin artması ticaret saptırıcı bir etki yaratacaktır. Bu da karşılaştırmalı üstünlükler 
çerçevesinde uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmalardan yararlanamamak gibi bir sonuç 
doğuracaktır (Çelik, 2013, s. 526). Bu temelde Karadeniz ülkelerinin coğrafi konumlarının 
yakınlığı bir avantaj yaratmaktadır. Söz konusu avantaj hem lojistik maliyetlerin düşmesine 
hem de karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanılmasına zemin hazırlayan bir yapı ortaya 
koymaktadır. 
 
Lojistik merkezler dışında özellikle deniz taşımacılığı ve konteynırların kullanılması da 
verimliliği artırmaktadır. Konteynırlar, birkaç farklı taşımacılık modunun kullanılması 
durumunda oldukça avantajlı araçlar haline gelmiştir. Bu alanlardan elde edilen verimlilik 
artışları da hedeflenen maliyet azalışı ve rekabet avantajını sağlayacaktır. Karayolu taşımacılığı 
diğer taşımacılık türlerinden bazı noktalarda ön plana çıkmaktadır. Üretim ve tüketim noktaları 
arasında aktarmaya gerek olmadan ve görece hızlı taşımacılık yapılabilmektedir (Özdemir, 
2018, s.11). Ancak söz konusu Karadeniz’e kıyı ülkeler olduğunda Denizyolu taşımacılığının 
önemi de ayrıca ortaya çıkmaktadır. Halihazırda karayolu taşımacılığının yükünü de alacak 
şekilde deniz ulaştırılmasının geliştirilmesi gerekmektedir.  
 
Denizyolu taşımacılığı diğer taşıma modlarına göre farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. 
Rekabetçi avantajlar arasında, maliyetlerin görece çok düşük olması, uzun mesafeli 
taşımacılığın yapılabilmesi, taşınabilen yüklerde ağırlık ve boyut olarak sınırlamaların çok az 
olması, hep paket hem de dökme yüklerin taşınabilmesi sayılabilir. Bu nedenle uluslararası 
taşımacılıkta en çok kullanılan taşıma türü denizyolu olmuştur. Bu taşımacılığın dezavantajları 
arasında ise çok yavaş ve değişken sefer sürelerinde gerçekleşmesi, erişim kolaylığının 
zayıflığı, diğer taşıma türlerine bağımlı olması, kapıdan-kapıya değil de ancak terminalden 
terminale hizmet verebilmesi sayılabilir (Şahin, 2018, s. 17).  
 
Türkiye kuzey-güney ve doğu-batı ekseninde lojistik anlamda stratejik bir konumda yer 
almaktadır. Özellikle enerji kaynaklarının transferinde bir lojistik üs görünümündedir. Bu 
durum Türkiye’nin bölgesel bir güç olma potansiyelini ifade etmektedir. Bu potansiyelin etkin 
bir şekilde kullanılması ise lojistik rekabete etkin bir şekilde katılmasına bağlıdır (Kaynak, 
2004, s. 15). Tek Kuşak Tek Yol projesi ile Çin’den Avrupa’ya demiryolu ulaşımı sağlanmış 
olması bu alandaki önemli başarılardan biri olmuştur. Demir İpek Yolu ve Deniz İpek Yolu 
projeleri Türkiye’nin varolan potansiyelini ortaya çıkaran çok önemli atılımlardır (UTİKAD, 
2019). Nitekim Türkiye’den Çin’e giden ilk kesintisiz ihracat treni Aralık 2020’de seferlerine 
başlamıştır.  
 
Türkiye'de Ulaştırma bakanlığı tarafından kurulmuş olan ulaştırma merkezleri İstanbul, 
Samsun, Uşak, Denizli, İzmit, Eskişehir ve Balıkesir’dir. Ayrıca Ankara lojistik üstü özel sektör 
eliyle kurulmuştur ve Türkiye'nin en büyük lojistik merkezi konumundadır (Turan, 2018, 
s.153).  Bu merkezlerden İstanbul ile Samsun Karadeniz lojistiği için bir alt yapı 
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oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak Trabzon ve Samsun’da birer serbest bölge de 
bulunmaktadır. Ayrıca Kaynak’ın da belirttiği gibi lojistik rekabetin yaşandığı bir ortamda 
Türkiye özellikle Doğu Karadeniz’de yer alan Poti, Batumi, Supsa, Novorosisk limanları ile 
Batı Karadeniz’de yer alan Varna, Köstence ve Odessa limanları ile de rekabet halindedir. Bu 
nedenle Türkiye’nin gelişmeleri yakından izlemesi ve coğrafi avantajlarının oluşturduğu 
imkanları kullanması gerekmektedir (Kaynak, 2004, s. 22) 
 
Denizyolu taşımacılığının Türkiye ithalatı ve ihracatı içinde değer olarak payı yıldan yıla 
değişmekle birlikte ortalama %60'lar düzeyindedir. Bu taşımacılık türü özellikle konteynerler 
ile yapılmaktadır. Konteynerler özellikle entegre taşımacılık açısından da çok kullanılan bir 
ekipmandır (Özkal, 2021).  

Dünya Bankası (WB) tarafından hazırlanan Lojistik Performans Endeksinin (LPI) alt boyutları 
şunlardır (Çatalbaş, 2018, s. 74):  

1. Gümrükleme süreçlerindeki hız  
2. Ticaret ve ulaştırma alt yapısının kalitesi  
3. Yük taşıma fiyatlarının rekabetçi olarak belirlenmesindeki kolaylık 
4. Lojistik hizmetlerinin yeterliliği, kalitesi, gönderiyi takip etme ve izleme kabiliyeti  
5. Yükün varış noktasına zamanında ulaşıp ulaşmadığı 

Endekste yer alan bu boyutlarla ilgili 1 ile 5 arasında puanlar hesaplanmakta ve yüksek puan 
yüksek lojistik performansı anlamına gelmektedir. Buna göre en son 2018 yılı için yapılan 
sıralamada 1. sırada Almanya gelmektedir. Bunun nedeni dünyadaki en çok lojistik merkez 
bulunan ülkenin Almanya olmasıdır (Turan, 2018, s. 152). Onu takip eden diğer ülkeler 
sırasıyla, İsveç, Belçika, Avusturya, Japonya, Hollanda ve Singapur'dur. Türkiye ve diğer 
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin genel lojistik performansları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3:Karadeniz Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksi (LPI-2018) 

  

Genel 
LPI 
puanı 

Genel 
LPI 
sıralaması Gümrük Altyapı 

Taşıma 
hizmetlerinin 
rekabetçi 
fiyatlaması 

 

Lojistik 
kalitesi ve 
yetkinliği 

İzleme ve 
takip Zamanlama 

Ülke Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra  Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra 

Türkiye 3.15 47 2.71 58 3.21 33 3.06 53  3.05 51 3.23 42 3.63 44 

Romanya 3.12 48 2.58 80 2.91 51 3.18 48  3.07 47 3.26 41 3.68 39 

Bulgaristan 3.03 52 2.94 42 2.76 64 3.23 41  2.88 55 3.02 59 3.31 65 

Ukrayna 2.83 66 2.49 89 2.22 119 2.83 68  2.84 61 3.11 52 3.42 56 

Rusya Federasyonu 2.76 75 2.42 97 2.78 61 2.64 96  2.75 71 2.65 97 3.31 66 

Gürcistan 2.44 119 2.42 95 2.38 102 2.38 124  2.26 132 2.26 139 2.95 105 
Kaynak: The World Bank, LPI, https://lpi.worldbank.org/  
 
Türkiye lojistik performansında en iyi skora sahip ülkedir. Türkiye’ye çok yakın olan iki ülke 
Romanya ve Bulgaristan’dır. Lojistik performansı görece en kötü durumda olan ülke ise 
Gürcistan’dır.  
 
Dünya ölçeğinde lojistik endeksinde yüksek skorlara sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Burada 
özellikle lojistik altyapı katkısının önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla lojistik 
performansı düşük olan ülkelerin sıralamalarda altlarda yer almasının nedeni altyapılarının ve 
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iletişim yatırımlarının yetersiz olmasıdır (Çatalbaş, 2018, s.75). Türkiye’nin lojistik altyapısı, 
diğer alt kategorilere göre oldukça iyi durumdadır. Ancak gümrükleme, taşıma hizmetlerinin 
rekabetçi fiyatlaması gibi iki alt alanda puanları daha düşüktür.  
 

Şekil 1: Karadeniz Ülkelerinin Lojistik Endeksi Puanlarının Gelişimi (2007-2018) 

Kaynak: The World Bank, LPI endeksi verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 
Karadeniz ülkelerinin son yıllardaki lojistik performanslarının gelişimi Şekil 1’de 
görülmektedir. Verilerine ulaşabildiğimiz son on yıllık periyotta 2007 yılından 2012 yılına 
kadar Türkiye’nin lojistik performansının yükseldiği görülmektedir. Türkiye bu periyotta diğer 
ülkelerin hepsinden daha yüksek bir lojistik performansına sahiptir. Ancak 2014 yılından 
itibaren Türkiye’nin lojistik performansında gözle görülür bir azalma söz konusudur. Buna 
mukabil diğer beş ülkenin 2016 yılından itibaren lojistik performanslarında gözle görülür bir 
artış meydana gelmiştir. Öyle ki Romanya’nın Lojistik performansı 2018 yılında Türkiye’yi 
yakalamıştır. Öte yandan lojistik performansı en kötü olan ülkeler Rusya ve Gürcistan’dır.  
 
Karadeniz bölgesindeki önemli limanlar, Trabzon, Samsun, Rize, Artvin, Zonguldak, Giresun 
ve Ordu limanlarıdır. Karadeniz bölgesindeki limanların Türkiye'nin diğer tüm illerine karayolu 
bağlantısı vardır. Ancak Samsun dışında diğer limanların demiryolu bağlantısı 
bulunmamaktadır (Akyürek, 2017, s.5). İki binli yıllarda gelişen havayolu taşımacılığı ile 
limanların ya kendi bulundukları ilde ya da komşu ilde havaalanı bağlantıları da sağlanmıştır.  
Karadeniz bölgesindeki limanların, Türkiye konteyner trafiğindeki payı ise bölgeler 
sıralamasında son sırada gelmektedir.  
 
Tablo 4’de ise bölge ülkeleri ile yapılan dış ticaretteki elleçleme oranları görülmektedir. 
Yapılan ihracat yükle yüklemelerinde bölge ülkelerinin toplam oranı %8 düzeyindedir. Ancak 
ithalat için bu oran yüzde 33 olmuştur. Burada özellikle Rusya’dan yapılan ithalatın payı 
büyüktür. 
 
Tablo 4: Karadeniz Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Dış Ticaretin Elleçleme Oranları (%)- 

(2019) 

ÜLKE İhracat Toplam Yükleme- % pay İthalat Toplam Boşaltma- % Pay 
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BULGARİSTAN 1 2 
GÜRCİSTAN 1 1 
ROMANYA 2 2 
RUSYA FEDERASYONU 2 24 
UKRAYNA 2 5 
TOPLAM 8 33 
      
Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı, 2021 verilerinden yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 
2021 yılı şubat ayında Türkiye'nin yaptığı ithalat içinde en yüksek pay yaklaşık 4 milyon tona 
varan yük elleçlemesi ile Rusya olmuştur (Lojistik Hattı, 2021). 
 

3.Karadeniz Ülkeleri ve Türkiye Dış Ticareti 
 
Bölge ülkeleri ile yapılan dış ticaretin görünümü de yukarıdaki rakamların paralelinde bir 
görünüm arz etmektedir. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde 2020 yılı itibariyle beş ülkenin 
oranı %8,5’lik bir oran ile 15 milyar dolardır.  
 
Şekil 2’de Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Karadeniz ülkelerinin payı görülmektedir. 
Türkiye 2020 yılında 169 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ihracatın yaklaşık 
%9’unu gerçekleştirerek bölgeye 15 milyar dolarlık bir satış yapmaktadır. Hem coğrafi yakınlık 
hem bölge ülkelerinin nüfus yapısı ve hem de lojistik avantajlar göz önüne alındığında bu oran 
düşük kalmaktadır. Ancak bu düşüklüğün arkasında, bölgede yaşanan konjonktürel siyasal 
istikrarsızlıkların payı büyüktür. 

Şekil 2: Türkiye’nin İhracatı İçinde Karadeniz Ülkelerinin Payı (2020) 

 

Kaynak: TÜİK verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Konuyu ithalat açısından değerlendirdiğimizde ise şekil 3’teki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’nin 2020 yılında dünyadan yaptığı toplam ithalat içinde bölge ülkelerinin oranı %12 
düzeyindedir. Bu oranda yukarıda değindiğimiz gibi Rusya’dan yapılan gaz ithalatı ön plana 
çıkmaktadır.  

91%

9%

Diğer Ülkeler Karadenize Kıyı Ülkeler
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Şekil 3: Türkiye'nin İthalatı İçinde Karadeniz Ülkelerinin Payı (2020) 

 

Kaynak: TÜİK verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
Tek tek bölge ülkelerine bakıldığında yine ön plana çıkan ülke Rusya’dır. Rusya hem ihracatta 
ve hem de İthalatta, Karadeniz ülkeleri arasında Türkiye’nin en önemli ortağıdır. Bu hem mal 
ticareti ve hem de hizmet ticareti için geçerlidir. Yıllar içinde Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı 
ihracat, 2013 yılında, tüm Karadeniz’e kıyı ülkelere yaptığı ihracat toplamının %45’leri 
seviyesine kadar gelerek 7,5 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.  
 
Ancak yıllar içinde yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak, bu oranda düşme yaşanmıştır. 
Özellikle 2015 yılında yaşanan “Uçak Krizi” sonrasında Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı 
turizm ambargosu önemli bir etki yaratmıştır. O yıl ihracat oranı %34’e ve bir sonraki yıl da 
%18 seviyesine gerilemiştir. Fakat dikkat çekici olan nokta, bu eğilimin 2013 yılından itibaren 
devam etmekte olmasıdır. İlerleyen yıllarda yavaş da olsa bir toparlanma gözlenmektedir.  
Ancak henüz 2013 yılındaki seviyeye ulaşılamamıştır. Türkiye’nin 2020 yılında Rusya’ya 
yaptığı ihracatın değeri 4,5 milyar dolardır.  
 
Şekil 4’te yer alan diğer ülkelere bakıldığında ise ihracat payının görece yüksek olduğu ülke 
Romanya’dır. 2020 yılında Türkiye’nin bölgeye yaptığı toplam ihracat içinde Romanya’nın 
payı %17’lerden %27 seviyelerine kadar gelerek 2,3 milyar dolara ulaşmıştır. Romanya’nın 
ardından Bulgaristan (%18), Ukrayna (%14) ve Gürcistan (%10) gelmektedir.  
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Şekil 4: Türkiye'nin Karadeniz Ülkelerine Yaptığı Toplam İhracat İçinde Ülkelerin Tekil 
Payları (%) (2013-2020) 

 

Kaynak: TÜİK verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
Türkiye’nin bölge ülkelerinden yaptığı ithalat, toplam ithalatın %11,7’si ile 25,6 milyar 
dolardır. Bu nedenle Türkiye Karadeniz’e kıyı ülkeler ile yaptığı dış ticarette yaklaşık 10 milyar 
dolar düzeyinde net açık veren ülke durumundadır. Bu açığın en önemli nedeni Rusya’dan 
yapılan ithalattır.  
 
Şekil 5: Türkiye'nin Karadeniz Ülkelerinden Yaptığı Toplam İthalat İçinde Ülkelerin Tekil 

Payları (%) (2013-2020) 

 

Kaynak: TÜİK verilerinden hareketle yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Türkiye Rusya’nın önemli bir doğalgaz ithalatçısı konumundadır. Rusya dünya için de önemli 
bir enerji ülkesidir. Ülkenin toplam ihracatı içerisinde yakıt ihracatı %35’ler seviyelerindedir. 
Rusya’nın toplam ihracatı içinde Türkiye’nin payı ise yaklaşık %3 seviyelerindedir (Dikkaya, 
Kanbir, & Doyar, 2017, s. 184). 
 
Şekil 5’te görüldüğü gibi, Türkiye’nin Karadeniz ülkelerinden yaptığı toplam ithalat içinde 
Rusya’nın oranı 2013-2020 periyodunda ortalama %70 seviyesinde seyretmektedir. Yaşanan 
siyasal gerilimler bu ithalatın düzeyinde anlamlı bir değişime neden olmamıştır. 2020 yılında 
Rusya’dan yapılan ithalat 8,1 milyar dolardır. Rusya’nın ardından sırasıyla Romanya, Ukrayna, 
Bulgaristan ve Gürcistan gelmektedir. Bu ülkelerden yapılan ithalat, bölgeden yapılan tüm 
ithalatın %30’udur. 2 
 

Sonuç 
 
Türkiye’nin dışında, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler 1990 sonrasında siyasal ve ekonomik 
olarak yapısal değişim gerçekleştirmiş ülkelerdir. Eski sosyalist düzenden hızla uzaklaşarak 
piyasa ekonomisine yönelmişlerdir. Bu sürecin ilk on yılı sistemi anlama ve tamına 
çerçevesinde geçerken, 2000’li yıllar ise bölgesel ve küresel iş birliklerinin arttığı ve dünya 
ekonomisine daha ileri seviyede eklemlenmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Ancak bu 
ilişkiler zaman zaman müzmin ve zaman zaman da konjonktürel olarak birtakım istikrarsızlıklar 
içerisindedir.  
 
Türkiye, bölgesinde önemli bir lojistik güç olma potansiyeline sahiptir. Hem kuzey-güney 
hattında ve hem de doğu-batı hattında lojistik avantaja sahip olduğu gibi, beşerî sermayesi ve 
son 40 yıllık gelişen piyasa ekonomisi ile Karedeniz ülkeleri açısından da önemli bir ticaret 
ortağı konumundadır. Ancak bölge ülkeleri ile kurulan ticari ilişkilerin seviyesine bakıldığında 
Türkiye’nin toplam ihracatı içinde bölgenin oranı %8,5 iken, toplam ithalatı içindeki oranı 
yaklaşık %12 düzeyindedir. 
 
Halihazırda Türkiye’nin hem dış ticaret bağlamında hem de lojistik hizmetlerin durumu 
çerçevesinde, sahip olduğu potansiyelin hakkıyla kullanılmadığı görülmektedir. İki binli 
yıllarda geliştirilen karayolu ve demiryolu altyapısındaki kapasite artışları olumlu gelişmeler 
olarak kayda geçmiştir. Buna ek olarak, Karadeniz’deki limanlar daha etkin bir yapıya 
kavuşturulmalıdır. Özellikle bu limanların iç bölgelere olan demiryolu bağlantıları önemli bir 
eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki altyapı yetersizliklerinin giderilmesi 
gerekmektedir. 
 
Buna ek olarak bölge ticari potansiyelinin altında kalınması, sadece Türkiye için değil, 
bölgedeki diğer ülkeler için de geçerlidir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki ekonomik 
ilişkiler, uluslararası konjonktürün ve siyasal ilişkilerin gölgesinde şekillenmektedir. Bölge 
halihazırda ekonomik gelişmeye ve iş birliklerine katkı sağlayacak güven ve istikrar ortamından 
uzaktır. Özellikle Rusya tarafındaki gerilim politikalarının bölge ticaretine olan olumsuz etkisi, 
potansiyel ekonomik gelişmelerin önündeki en önemli engel olarak görünmektedir. Bu nedenle 
ekonomik gelişmenin barış ve istikrar aradığı gerçeği göz önüne alınarak, çatışmaların 
çözümünün önemli bir gündem olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.  
  

 
2 Detaylı dış ticaret verileri EK 1’de verilmiştir.  
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EK 1: Tablo 5:Türkiye'nin Karadeniz'e Kıyı Ülkeler İle Olan İthalat ve İhracat Değerler ve 
Payları (2013-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: TÜİK verilerinden derlenerek yazar tarafından oluşturulmuştur 
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Abstract 

The dietary structure of most people is extremely inconsistent with modern principles of 
rational nutrition and practical dietetics. By developing and improving the composition of 
products that increase the body's resistance in an unfavorable environment, including dairy, it 
is quite possible to improve the quality of human life, as well as to ensure the body's 
adaptation to unfavorable living and working conditions. Based on the results of previous 
studies, new types of acidophilic-whey ice cream, enriched  with protein, have been 
developed. The amino acid composition and mineral composition of new types of ice cream 
enriched with protein were investigated with the help of amino acid and express analyzers. 
Based on the daily human need for these substances, it was concluded that the biological 
value of ice cream, enriched with a complex of proteins, increased by 15% in comparison 
with the control. It was also found that the introduction of pectin-containing raw materials 
into the composition of acidophilic-whey ice cream with protein concentrate provides a ratio 
of minerals that is close to the optimal for all age categories.  

Key words: biological value, ice cream, milk whey, milk protein 
 

Özet 

Çoğu insanın beslenme yapısı, modern oranlı beslenme ilkeleri ve pratik diyetetik ile son 
derece tutarsızdır. Süt ürünleri de dahil olmak üzere olumsuz bir ortamda vücudun direncini 
artıran ürünlerin bileşimini geliştirerek ve iyileştirerek vücudun olumsuz yaşam ve çalışma 
şartlarına uyumunu sağlamanın yanı sıra, insan yaşam kalitesini iyileştirmek de mümkündür. 
Önceki çalışmaların sonuçlarına dayanarak, proteinle zenginleştirilmiş yeni tip asidofilik-
peynir altı suyu dondurması geliştirilmiştir. Proteinle zenginleştirilmiş yeni dondurma 
türlerinin amino asit bileşimi ve mineral bileşimi, amino asit ve ekspress çözümleyicileri 
yardımıyla araştırıldı. İnsanın bu maddelere yönelik günlük ihtiyacına dayanarak, bir protein 
kompleksi ile zenginleştirilmiş dondurmanın biyolojik değerinin kontrol ile kıyaslandığında 
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%15 arttığı sonucuna varıldı. Protein konsantresi ile asidofilik-peynir altı suyu dondurmasının 
bileşimine pektin içeren hammaddelerin katılmasının, bütün yaş kategorileri için en uygun 
olana yakın bir mineral oranı sağladığı da anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: biyolojik değer, dondurma, kesilmiş sütün suyu, süt proteini 
 

INTRODUCTION 

Consumer rations often have an excess of foods with a high carbohydrate content and very 
little of the main sources of complete protein, dietary fiber and micronutrients. Scientific 
studies results of the actual nutritional status of the population in different regions indicate 
that the food status of children and adults is seriously impaired (FAO, 2017). The reason for 
this disorder is the deficiency of complete (animal) proteins, polyunsaturated fatty acids, 
vitamins, macro- and microelements, as well as dietary fiber. Conversely, there is an excess 
consumption of animal fats and easily digestible carbohydrates. 
Milk proteins, especially whey, in terms of their amino acid composition, are among the most 
valuable proteins of animal origin (Rafiq S. et al., 2016). The mass fraction of proteins in ice 
cream of traditional composition is 2.0 - 3.5%, while in ice cream, enriched with proteins, it 
can increase to 6.7%. Protein concentrates, with which it is advisable to enrich ice cream, are 
dry whey, whey protein concentrates, caseinates,  protein concentrates of soybeans, rice, peas, 
etc. In addition to the enrichment function, proteins play an important technological role in 
the formation of dispersed ice cream systems, which increases its organoleptic assessment 
(Goff , 2016). 
Vegetable raw materials can be used to enrich ice cream with minerals and dietary fibers. The 
use of vegetable raw materials in combination with protein concentrates in ice cream will 
increase its nutritional value. Therefore, the development of ice cream new types with these 
components is an urgent area of scientific research. 
 

MATERIALS AND METHODS 

Based on the results of previous studies, new types of acidophilic-whey ice cream with a 
complex of protein concentrates (demineralized whey, sodium caseinate, whey protein 
concentrate and soy isolate) were developed. Pectin-containing vegetable purees from beets 
and broccoli were also added to ice cream (Mykhalevych et al., 2019). The amino acid 
composition was investigated with the LC2000 amino acid analyzer (Biotronik, Germany), 
and with the EXPERT 3L express analyzer, the mineral composition of new types of ice 
cream, enriched with protein. 
 

RESULTS 

For comparison, samples of classical composition milk ice cream (control) and acidophilic-
whey ice cream were studied. The results are presented in table 1. 
 

Table 1 - Amino acid composition of milk ice cream (control) and acidophilic-whey ice 
cream, enriched with protein 
 

Amino acid name 

milk ice cream 
(control) 

acidophilic-whey ice cream 

mg /100g 
% to the 

total 
mg /100g 

% to the total 
amount 
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amount 

lysine 161,707 7,36 301,4922 8,82 
histidine 57,105 2,60 119,9816 3,51 
arginine 59,318 2,70 109,0431 3,19 
aspartic acid 157,169 7,15 219,1117 6,41 
threonine 105,477 4,80 135,3638 3,96 
serine 129,391 5,89 131,9456 3,86 
glutamic acid 471,154 21,43 726,7261 21,26 
proline 287,500 13,08 310,7216 9,09 
glycine 48,320 2,20 45,80494 1,34 
alanine 82,540 3,75 125,7927 3,68 
Cystine + 11,667 0,53 63,92182 1,87 
valine 117,000 5,32 216,7189 6,34 
methionine 49,434 2,25 83,74784 2,45 
isoleucine 95,469 4,34 141,8586 4,15 
leucine 219,715 9,99 389,342 11,39 
Tyrosine ++ 42,843 1,95 86,14063 2,52 
phenylalanine 102,785 4,68 210,566 6,16 
the total amount of amino acids 2198,595 100,00 3418,279 100,00 

 

Based on the data obtained, the calculation of the amino acid rate of essential amino acids was 
carried out. It was found that the limiting amino acid for milk ice cream (control) is 
methionine + cystine, and for acidophilic-whey ice cream, enriched with protein - threonine 
(Table 2). 
 
Table 2 - Amino acid rate of milk ice cream (control)  and acidophilic-whey ice cream, 
enriched with protein 
 

Amino acid name 
FAO/WHO 

standard "ideal 
protein", g/100g 

Amino acid score, % 

milk ice cream 
(control) 

acidophilic-whey 
ice cream 

lysine 5,5 134 160 
threonine 4 120 99 
methionine + cystine 3,5 79 123 
valine 5 106 127 
isoleucine 4 108 104 
leucine 7 143 163 
phenylalanine + tyrosine 6 111 145 

Amino acid rate of each amino acid does not provide a general idea of the  product biological 
value. To assess the degree of protein utilization, the coefficient of amino acid fast difference 
(CDAF) and product biological value were calculated. All excess amino acid content is used 
by the body for energy needs, and not for protein biosynthesis.CDAF is the arithmetic mean 
of amino acid fast (AF) excess of essential amino acids relatively to AF of limited amino acid. 
The maximum excess found in ice cream samples is provided by leucine. It has been proven 
that the lower the CDAF value, the more fully essential amino acids are used for the needs of 
biosynthesis. 
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Determination of biological value was carried out using the amino acid difference coefficient 
of AF: 

 

BV = 100 - CDAF, % 

 

Biological value indicators (CDAF and BV) are shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Indicators of biological value (BV) and the amino acid difference coefficient of AF 
of the test samples 
 
Also, the content of macro- and microelements in the received product was determined. The 
mineral composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein, is given in table 3. 

 
Table 3 - Mineral composition of products 
 

Minerals, mg / 
100g 

Milk ice 
cream 

Beets Broccoli Acidophilic-whey ice cream, 
enriched with protein with a 
dose of 10% vegetable paste 

Sodium 51 46 32 49,8 
Potassium 148 288 317 163,5 
Calcium 136 37 48 126,7 
Magnesium 17 22 22 17,5 
Phosphorus 101 43 65 96,3 
Iron 0,1 1,4 0,74 0,2 

 

DISCUSSION 

The obtained values were compared with the daily human need for minerals according to 
order № 1073 dated 03.09.2017 "On the approval of the norms of the physiological needs of 
the population of Ukraine in basic nutrients and energy" (order of Ministry of health of 
Ukraine) and the integral speed (nutritional value) of products was determined by the mineral 
composition.  
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The introduction of protein complex into the ice cream provides an increase in biological 
value by 15% in comparison with the control. It is known that the absorption of calcium 
depends on the content of phosphorus and magnesium in the product (Paunier at al. 1992). 
Ensuring the full use of the above minerals by the human body occurs at an optimal ratio: 
calcium : magnesium 1 : 0.5 and calcium : phosphorus - 1 : 1 (DeLuccia at al., 2019 ). 
Based on this, it can be concluded that the ratio of minerals in ice cream, enriched with 
protein, for all age categories is as close to optimal as possible, and for the age group from 18 
to 60 years, the ratio of calcium : magnesium is optimal. 
 

CONCLUSION 

Based on the research results, it can definitely be argued that the use of protein concentrates 
and pectin-containing vegetable raw materials in the composition of acidophilic-whey ice 
cream increases the food value of this product. 
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Özet 
 
Uluslararası ticaret politikaları açısından serbest ticaret politikaları dünya ekonomisinde yaygın 
olarak uygulanmaktadır. Ülkelerin, karşılaştırmalı üstünlük yapılarına göre, uluslararası 
ticarette iş bölümü ve uzmanlaşması üzerine kurulan serbest ticaret anlayışında, ticarete katılan 
tarafların karşılıklı olarak yarar elde ettikleri varsayılmaktadır. Ekonomik genişleme 
dönemlerinde tüm ekonomiler serbest ticaret sayesinde ulusal refah düzeyini artırmakta ve 
uluslararası ticaretin işleyişine müdahale etmemektedir. Bu dönemlerde küresel finans bolluğu 
olduğundan, uluslararası ticaretin finansmanında sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Ancak, 
özellikle büyük ekonomilerden birinde ekonomik, finansal, sağlık krizi vb. bir sorun ortaya 
çıktığında, bu sorunların çözümü için korumacı politikalara başvurulmakta ve diğer ülkelerin 
de karşı önlem ve misillemeleriyle olay korumacılık sarmalına dönüşmektedir. Bu noktadan 
sonra da kriz derinleşmekte ve küreselleşmektedir. 
Dünya ekonomisinde 2008 yılında ABD’de finansal kriz ortaya çıkmıştır. Bu kriz kısa sürede 
dünya ekonomilerine yayılmıştır. Ülkeler 2008 küresel krizinden çıkış yolu olarak gördükleri 
korumacı politikalara başvurmuşlardır. Bu politikalar daha önceki dönemlerde zaman zaman 
başvurulan korumacı uygulamalardan çok farklı araç ve yöntemlerle uygulanmıştır. Bu nedenle 
2008 küresel krizinden sonra uygulanan bu politikalar “yeni korumacı politikalar” olarak 
adlandırılmaktadır.    
Bu araştırmada; dünya ekonomisinde korumacı politikaların gelişimi ve 2008 küresel ekonomik 
krizi ile başlayıp sürmekte olan son dönem “yeni korumacı politikalar” incelenmektedir. 
Ayrıca, yeni korumacı politikaların uygulama araçları ve etkileri de vurgulanmaktadır.   
2008 küresel krizinin etkileri sürmektedir. Küresel ekonominin başlıca gündem konularını 
oluşturan bu sorunların çözümü için alınan önlemler ve gelişmeler ise araştırmamızın sonuç 
bölümünde değerlendirilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Yeni korumacı politikalar, 2008 küresel krizi nedeniyle başvurulan 
korumacı politikalar, Örtülü korumacılık.  

 
Abstract 
 
In terms of international trade policies, free trade policies are widely applied in the world 
economy. According to the comparative advantage structures of the countries, in the free trade 
understanding based on division of labour and specialization in international trade, it is assumed 
that the parties participating in trade gain mutual benefit. In periods of economic expansion, all 
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economies increase the national welfare level thanks to free trade and do not interfere with the 
functioning of international trade. Since there is an abundance of global finance in these periods, 
problems are not encountered in the financing of international trade. However, when a problem 
arises, especially in one of the big economies, economic, financial, health crisis etc., 
protectionist policies are used to solve these problems and the incident turns into a protectionist 
spiral with the countermeasures and retaliation of other countries. After this point, the crisis 
deepens and becomes global. 
In the world economy, a financial crisis occurred in the USA in 2008. This crisis soon spread 
to the world economies. Countries have resorted to protectionist policies that they see as a way 
out of the 2008 global crisis. These policies have been implemented with very different tools 
and methods than the protective practices that were used from time to time in the previous 
periods. For this reason, these policies implemented after the 2008 global crisis are called "new 
protectionist policies". 
In this study, the development of protectionist policies in the world economy and the recent 
“new protectionist policies” that started and continued with the 2008 global economic crisis are 
examined. In addition, the implementation tools and effects of new protectionist policies are 
also highlighted. 
The effects of the 2008 global crisis continue. The measures and developments taken to solve 
these problems, which constitute the main agenda topics of the global economy, are evaluated 
in the conclusion part of our research. 
 
Keywords: New protectionist policies, Protectionist policies resorted to due to the 2008 global 
crisis, Murky Protectionism 
 

1.GİRİŞ 

Ekonomi literatüründe serbest ticaret- korumacılık tezleri yüz yıllardır tartışılmaktadır. 
Ana akım ekonomi görüşü serbest ticaret olmakla birlikte, özellikle kriz dönemlerinde 
korumacı politikalara da başvurulmaktadır. Bu iki politika teorik analizlerde biri diğerinin 
alternatifi olarak değerlendirilse de günümüzde dünyanın hiçbir ekonomisinde tam serbest 
ticaret veya tam korumacı politikaların saf şekliyle uygulanması mümkün değildir. Günümüz 
ekonomilerinde ileri derecede iş bölümü ve uzmanlaşma üzerine kurulmuş bir yapı vardır. Bu 
yapının bir sonucu olarak küresel arz (tedarik) zincirleri ortaya çıkmıştır. Küreselleşmenin bir 
yansıması olarak ortaya çıkan bu durum, tüm ekonomileri mal ve hizmet üretimi, finans ve 
teknoloji gibi pek çok alanda bağımlı hale getirmiştir. Bu bağımlılık ilişkisi tesadüfen ortaya 
çıkmamıştır. Ülkeler ve işletmeler, karlı buldukları için uluslararası ticarete katılmış ve 
birbirleriyle karmaşık ilişkiler içine girmişlerdir.  

II. Dünya Savaşından sonra hız kazanan uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi çabaları 
ve bu çabalara IMF, Dünya Bankası, GATT (DTÖ) gibi küresel ekonomi kuruluşlarının 
katkıları sayesinde uluslararası ticaret hızla yükselmiştir. Buna paralel olarak da teknoloji 
hızlanmış, dünyada pek çok ülkede hayat standardı yükselmiş, üretim artmış, uluslararası 
ticarete daha açık ülkeler kısa sürede kalkınmasını tamamlamıştır. Örneğin, 1950 yılında geri 
kalmış bir ülke olan Güney Kore dünya ticaretine entegrasyonu sayesinde bugün gelişmiş 
ülkeler arasında yer alırken, içe kapalı yapısını sürdüren Kuzey Kore ve Küba gibi ülkeler düşük 
gelirli ülkeler arasında yer almaktadır. Yine Türkiye, 1980 sonrası başlayan serbest ticarete 
açılma çabalarına rağmen, çok sayıda korumacı politika uygulayan ve dünyaya tam entegre 
olamayan bir ülke olarak, beklenen ivmeyi sağlayamamıştır.    
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Uluslararası ticaret politikaları açısından dünya ekonomisinde yaygın olarak serbest 
ticaret politikaları uygulanmaktadır. Ülkelerin, karşılaştırmalı üstünlük yapılarına göre, 
uluslararası ticarette iş bölümü ve uzmanlaşması üzerine kurulan serbest ticaret anlayışında, 
ticarete katılan tarafların karşılıklı olarak yarar elde ettikleri varsayılmaktadır. Gerçekten, 
ülkelerin üretim yapıları, teknolojileri, kaynak yeterlilikleri, iklim ve coğrafya, nüfus 
potansiyeli gibi faktörleri diğerlerinden farklıdır. Bu farklılık her ülkeye, milyonlarca mal ve 
hizmet alanı olan dünya ticaretinde çok karlı fırsatlar sunmaktadır. Ülkeler karşılıklı yarar 
sağladıkları için bu ticarete katılmaktadır.   

 Ekonomilerin genişleme dönemlerinde tüm ekonomiler serbest ticaret sayesinde ulusal 
refah düzeyini artırmakta ve uluslararası ticaretin işleyişine müdahale etmemektedir. Bu 
dönemlerde küresel finans bolluğu olduğundan, uluslararası ticaretin finansmanında sorunlarla 
karşılaşılmamaktadır. Ancak, özellikle büyük ekonomilerden birinde ekonomik, finansal, 
sağlık krizi vb. bir sorun ortaya çıktığında, bu sorunların çözümü için korumacı politikalara 
başvurulmakta ve diğer ülkelerin de karşı önlem ve misillemeleriyle olay korumacılık sarmalına 
dönüşmektedir. Bu noktadan sonra da kriz derinleşmekte ve küreselleşmektedir.  

 Dünya ekonomisinde yaşanan en büyük kriz olan 1929 krizinden sonra, 2007 yılında 
da ABD’de finansal kriz ortaya çıkmıştır. ABD ekonomisinin 1929 dönemine göre dünyaya 
daha açık olması nedeniyle bu kriz hızla yaygınlaşmıştır. ABD krizden çıkış yolu olarak 
gördüğü korumacı politikalara yönelmiştir. Bu politikalara karşı uluslararası ticaretin yeni 
küresel aktörü Çin başta olmak üzere, büyük ekonomilerde karşı önlem ve misillemeler 
başlatılmıştır. Korumacı politikalar kur savaşlarına, kur savaşları ticaret savaşlarına dönüşmüş, 
yeni bir korumacılık dalgası ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan korumacı politikalar ve 
uygulama araçları daha önceki dönemlerde başvurulan korumacı politika uygulamalarından 
oldukça farklıdır. Bu nedenle 2008 küresel krizinden sonra uygulanan bu politikalar “yeni 
korumacı politikalar” olarak adlandırılmaktadır.    

Bu araştırmada; dünya ekonomisinde korumacı politikaların gelişimi ve 2008 küresel 
ekonomik krizi ile başlayıp sürmekte olan son dönem “yeni korumacı politikalar” 
incelenmektedir. Ayrıca, yeni korumacı politikaların uygulama araçları ve etkileri de 
vurgulanmaktadır.   

2.-2008 KÜRESEL KRİZİ VE YENİ KORUMACI POLİTİKA 
UYGULAMALARI 

2.1.- 2008 Küresel Krizi ve Kriz Sonrası Gelişmeler  

ABD’de, Reagan ve İngiltere’de Thatcher döneminde finans sektöründe devlet kontrolü 
azaltılmıştı. Denetimin azalması 2008 küresel finans krizinin başlamasında önemli etken 
olmuştur. 2008 küresel finans krizi, ekonomik politikalar ve piyasa ekonomisi açısından önemli 
sonuçlar doğurmuştur. Birincisi; özellikle kriz baş gösterince finans sektörü ABD hükümeti 
tarafından ciddi devlet kontrolü altına alınmıştır. Böylece, finans sektörünün denetimi piyasa 
ekonomisinin bir gereği olarak kabul edilmiştir. İkincisi; küresel krize karşı devletin finansal 
sektöre mali yardımı yanında yoğun Keynesgil makro politikalar uygulanmıştır; faizlerin 
düşürülmesi (para politikası), devlet yatırım programları ve vergi sisteminde değişiklikler 
(maliye politikası) gibi. Böylece Keynesgil makro müdahale gereği teyit edilmiştir. Üçüncüsü; 
krizle mücadelede G-7 yerine G-20 vasıtasıyla uluslararası iş birliğine başvurulmuştur, fakat 
özü itibariyle piyasa ekonomisinden ve ‘90lı yıllarda başlayan küreselleşme sürecinden 
vazgeçilmemiştir (Hiç, 2017:129). 
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2.2.- 2008 Küresel Krizinden Sonra Yeni Korumacı Politika Uygulamaları 

 2008 küresel krizinden sonra, dünyada pek çok ülke, krizden çıkış yolu olarak görülen 
korumacı politikalara başvurmuştur. Bu politikalar daha önceki dönemlerde zaman zaman 
başvurulan korumacı uygulamalardan çok farklı araç ve yöntemlerle uygulanmıştır. Bu nedenle 
2008 küresel krizinden sonra uygulanan bu politikalar “yeni korumacı politikalar” olarak 
adlandırılmaktadır.    

2008 küresel krizinden sonra uygulanan yeni korumacı politikalar; damping ve 
sübvansiyon uygulamaları, rekabetçi devalüasyonlar, komşuyu fakirleştirme politikaları, şirket 
kurtarma operasyonları, örtülü korumacılık önlemleri, aşırı yüksek ürün ve hizmet standardı 
uygulamaları, ticaret savaşları, korunma önlemleri ve iç piyasayı korumaya yönelik yasal 
düzenlemelerdir.  Küresel kriz dönemlerinde ülkelerin korumacı politikalara yönelmesi dünya 
ticaretinin serbestleştirilmesi çabalarını olumsuz etkilemektedir.    

2.3.- 2008 Küresel Krizi Sonrası Uygulanan Yeni Korumacı Politika Araçları 

Geleneksel dış ticaret politikası araçları ticareti kısıtlayıcı, sınırlandırıcı veya ticareti 
teşvik edici yönde olabilmektedir. Kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı önlemler genellikle gümrük 
tarifeleri, kotalar, vergiler, tarife dışı engeller gibi araçlardan oluşmakta iken; dış ticareti teşvik 
edici önlemler ise ihracat sübvansiyonları, katma değer vergisi iadeleri gibi araçlardan 
oluşmaktadır (Elitaş ve Şeker, 2017:53). 

Ancak, 2008 küresel krizinden sonra, dünyada korumacı politikalara yönelim 
güçlenmiştir. Günümüzde uygulanan ve yeni korumacılık olarak adlandırılan politikalar 
1930'ların korumacı politikalarından büyük ölçüde farklıdır. Bu politika araçları içerisinde dış 
ticarete müdahale amacıyla kullanılan tarifeler ve tarife dışı araçlar yanında, telafi edici 
vergiler, anti-damping vergileri, sübvansiyonlar, misillemeler, kur savaşları, ticaret savaşları, 
örtülü korumacılık, devletlerin kurtarma ve teşvik paketleri gibi   çok sayıda araç 
kullanılmaktadır.   

2008 küresel finans krizi, dünya çapında, korumacılık döngüsü korkusunu ve ithalat 
tarifesi gibi geleneksel ticaret politikası araçlarından örtülü korumacılığa (murky 
protectionism) kayma endişesini tetiklemiştir. Kriz sonrası dönemde korumacı önlemlerin 
sayısında sürekli bir artış ortaya çıkmış, uluslararası ticarete zarar veren müdahale araçlarının 
sayısı yılda ortalama olarak 800’ün üstünde artmıştır. Ayrıca, geleneksel ticaret politikası 
engelleri hala uygulanan en etkili politika araçları olmasına rağmen, örtülü korumacılık 
önlemleri artmaktadır. Örtülü korumacılık türleri, üyelerin DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) 
yükümlülüklerini ihlal etmeyen fakat ticaret ortaklarının ticari çıkarlarına zarar veren, yasal 
ancak kötü niyetli uygulamalardır. Örneğin; kurtarma (bailout) veya teşvik (stimulus) paketleri 
ya da yeşil korumacılık (green protectionism) gibi.  2009 yılından sonra uygulanan yeni 
korumacı engellerin (sadece) dörtte biri ithalat tarifelerinin artırılması şeklindedir. Anti-
damping vergileri gibi efektif tarife oranının yükselmesine yol açan yeni korumacı önlemler 
ikinci sırada yer almaktadır (Kutlina-Dimitrova ve Lakatos, 2017:5).  

Bir tarife-dışı engel olan çevrenin korunması, uluslararası ticareti sınırlayan bir engel 
olarak gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi; bu tür engelleri 
uygulamanın sıradan vatandaşın gözünde üst düzeyde haklılığı vardır, ikincisi ise; bu önlemler 
büyük ölçüde yoruma açıktır (Lottici ve Galperin, 2014:2). 
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Bugün, çıkarlarının zedelendiği bir ortamda gelişmiş ülkeler de korumacı politika 
önlemlerine başvurmaktan çekinmemektedir. Şu farkla ki, uygulamada klasik-geleneksel 
korumacılık yerine, modern tekniklerle yeni korumacılık yöntemleri uygulanmaktadır. Böylece 
korumacılıkta yeni bir aşama ve yeni bir dönem başlatılmış olmaktadır (Tuncer, 2012:254). 

Uluslararası ticaretin küresel ölçekte ve küresel kurallara göre yürütüldüğü çağımızda, 
ülkeler, dış ticaret politikalarını yürütürken uluslararası taahhütlerini, diğer ülkelerin tepkilerini 
ve başta DTÖ olmak üzere uluslararası kuruluşların kurallarını ve ilkelerini dikkate almak 
zorundadır. Bu nedenle, 2008 küresel krizinden sonra uygulanan uluslararası ticaret politikaları 
dikkatlice seçilmiş, bir ölçüde meşru (haklı) gerekçelere dayanan, yeni ve farklı tipte 
politikalardır. 2008 küresel krizinden sonra uygulanan uluslararası ticaret politikası 
önlemlerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır:   

A-Kur Savaşları, Rekabetçi Devalüasyonlar ve Komşuyu Yoksullaştırma 
Politikası 

Özellikle ekonomik entegrasyonlar, uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü 
gibi uluslararası kuruluşlar, korumacı dış ticaret politikalarının uygulanmasında önemli 
kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamalar ülkeleri, koruyucu döviz kuru politikaları 
uygulamaya yöneltmiştir. Bu durum kur savaşlarının da başlangıcı olmuştur (Pınar ve 
Uzunoğlu, 2013). 

Kur savaşları, ülkelerin para birimlerinin değerini, diğer para birimlerine göre düşük 
tutarak ticari bir avantaj elde etmek istemeleridir. Yani bir ülke para biriminin değeri yabancı 
para birimi karşısında düşmesi sonucu, ihracatı diğer ülkelerden daha rekabetçi hale gelir ve 
ülkeye yapılan ithalat pahalı hale gelir. Bu durumda söz konusu ülke dış ticarette avantaj 
sağlamış olur. Ancak, ithal malların fiyat artışları vatandaşların satın alma gücüne zarar verdiği 
için pek fazla tercih edilen bir olgu değildir. Ayrıca, diğer ülkelerin de benzer stratejiler izlemesi 
sonucu uluslararası ticarette genel bir düşüşe yol açabilir (Kızıldere, 2018:1069). 

Kur savaşları yeni korumacı politika araçlarının bir türüdür. Kur savaşı; ülkelerin 
ekonomik büyümeyi dış ticaret kanalıyla desteklemek için ulusal paralarının değerini düşürerek 
ihracatlarını artırmaya çalışmaları sonucu başlamaktadır. Bu politika “rekabetçi devalüasyon” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu rekabetçi devalüasyon politikasına ilk başvuran ülke bundan kısa 
süreli bir avantaj elde edebilir. Ancak, bir süre sonra dünya ticaretinde önemli paya sahip 
ülkelerin de rekabetçi devalüasyonlara ve misilleme olarak farklı önlemlere başvurması kur 
savaşlarını boşa çıkardığı gibi ticaret savaşlarının başlamasına da yol açabilir.    

Bretton Woods sistemi döneminde pek çok ülke ihracatta artış sağlamak amacıyla döviz 
kurunda hassas ayarlamalara dönük politikalar uygulamıştır. Bu yaklaşımlara da misillemede 
bulunulmuş fakat sistematik bir kur savaşına dönüşmemiştir. Ancak 2008 küresel finans krizi 
bu eğilimi kökten değiştirmiştir. Japonya, ABD ve AB’de iç piyasalarda yaşanan durgunluğu 
giderebilmek amacıyla rekabetçi devalüasyonlara başvurulmuştur. Birçok ülkenin aynı anda 
rekabetçi devalüasyon politikaları uygulaması tüm para birimlerinin aynı anda değer kaybına 
ve 1930’lardaki gibi nihai galibi olmayan bir kur (ve ticaret) savaşının başlamasına yol açmıştır. 

Rekabetçi devalüasyonlar ekonomik açıdan bir tür komşuyu yoksullaştırma (beggar-
thy-neighbour) politikasıdır. Bu politika, bir ülkenin ekonomisinde ortaya çıkan enflasyon, 
ödemeler dengesi açıkları ve işsizlik gibi sorunların çözümüne yönelik olarak ticaret yaptığı 
ülkelere karşı uyguladığı kur politikaları, zarar verici ithalat kısıtlamaları vb. politikalardır. Bu 
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politikaların temel argümanı yerli paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesi 
yani devalüasyondur. Devalüasyon ihracatın daha ucuz hale gelmesine ve ithalatın pahalı 
olmasına yol açmaktadır. Bu durumda ihracat artarken, ithalat azalmaktadır. Bu politikayı 
uygulayan ülkenin istihdam ve gelirlerinde artış yaşanmaktadır. Sonuç bu politikayı uygulayan 
ülke açısından olumlu olmakla birlikte diğer ülkelere zarar vermektedir (Pınar ve Uzunoğlu, 
2013:5).  

B-Korunma Önlemleri (Safeguard Measures) 

Ülkeler, yerli sanayilerini uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek düzeye gelinceye 
kadar, sınırlı ve geçici şekilde korunma önlemleri ile koruyabilirler. Bu amaçla alınan korunma 
önlemleri, korunan ürünlerin ithalatından alınan gümrük vergilerinin artırılması veya miktar 
kısıtlaması şeklinde olabileceği gibi bunların kombinasyonu şeklinde de olabilir. 

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında 2004/7305 Sayılı Karar’ın 6. Maddesine göre 
“Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya 
ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde ülke yararı 
göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda korunma önlemi alınabilir. Korunma 
önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer 
kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.” 

Korunma önlemine acil durumlarda ve ithalatın yerli üreticiler üzerinde yaratacağı 
beklenmedik olumsuz etkiyi gidermek amacıyla “istisnai” olarak başvurulması gerekir. Zira, 
Dünya Ticaret Örgütü kuralları bu gibi durumları serbest ticaretten “kaçış hükmü” olarak 
düzenlemektedir. DTÖ Korunma Hükümleri Anlaşması (Safeguard Agreement) bu tür bir 
önlem ancak çok gerekli durumlarda ve şartlar altında alınabilmesi için düzenlemeler 
getirmiştir. DTÖ kurallarına göre bir korunma tedbirinin alınabilmesi kısaca 3 şartın oluşmasını 
gerektirmektedir (Akman, 2015:7): 

1. İthalattaki artış ve bunun öngörülemeyen gelişmelere bağlı olması;  

2. Yerli üretici üzerinde ciddi bir zarar ya da ciddi bir zarar tehdidi oluşturması;  

3. Bu zararın ithalattaki artıştan kaynaklanması (nedensellik).  

  DTÖ Korunma Hükümleri Anlaşması’nın 2. Maddesine göre ithalatın yerli üretime 
nazaran mutlak veya nisbi olarak çok yüksek miktarlarda seyretmesi beklenir. İthalatta artış 
konusunda bir eşik sınır ya da bir artış oranı belirlenmemiştir. Bu durum ithalatçı ülkelerin 
yetkili makamlarına ithalattaki gelişmeleri değerlendirmede bir takdir hakkı vermektedir. DTÖ 
kurallarına göre, ithalattaki artışın son dönemlerde ortaya çıkmış olması (recent); yeterince ani 
(sudden) ve yeterince keskin (sharp) bir şekilde tezahür etmesi beklenir. O kadar ki yerli üretici 
bu (beklenmedik) arızi durum karşısında rekabet şartlarında uyum sağlayabilene kadar ithalat 
kısıtlanır. Yani ithalat miktarında mutlak ya da nisbi her artış böyle bir önlemi meşru kılmaz 
(Akman, 2015:8). 

C-Anti-Damping Vergisi ve Telafi Edici Vergi Uygulamaları 

DTÖ üyesi ülkeler, bir üye ülkeden yapılan ithalatın dampingli olduğu gerekçesi ile 
DTÖ nezdinde şikâyette bulunabilirler. Yapılan soruşturma sonucunda ithalatın dampingli 
olduğu sonucuna varılırsa, dampingden zarar gören ülke, dampingli ürünün ithalatında anti-
damping vergisi uygulayabilmektedir.  
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Yine bir üye ülkeden yapılan ithalat sübvansiyonlu (yasaklanmış sübvansiyonlar ile 
karşı önlem alınabilir sübvansiyonlar) ise, sübvansiyon nedeniyle zarara uğrayan ülke DTÖ 
nezdinde şikâyette bulunabilir. Yapılan soruşturma sonucunda ithalatın sübvansiyonlu olduğu 
sonucuna varılırsa, sübvansiyondan zarar gören ülke, sübvansiyonlu ürünün ithalatında telafi 
edici vergi uygulayabilmektedir.  

Damping işletmelerin satış politikalarından kaynaklanan haksız rekabet şekli iken, 
sübvansiyonlar devlet desteklerinden kaynaklanan haksız rekabet şeklidir. 

Anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulanması korunma önlemlerinden 
farklıdır. Anti-damping vergisi uygulamasında amaç haksız rekabetin yarattığı olumsuz 
etkilerin giderilmesidir. Korunma önlemleri uygulaması ile beklenen amaç ise uluslararası 
pazarlarda rekabet edemeyen yerli üreticilerin, rekabet edebilecek düzeye gelinceye kadar 
korunmasıdır. Ayrıca, anti-damping önlemleri sadece damping yapan ülkelere ve bu ülkelerin 
işletmelerine karşı uygulanırken, korunma önlemleri belirli bir ayrım gözetmeksizin tüm 
ülkelere karşı uygulanabilmektedir.  

Anti-damping vergisinin temel amacı, normal değerin altında bir fiyatla ihraç edilen 
dampingli ürünlerin neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi ve zararın telafisidir. Bu vergi 
devlete gelir sağlamak gibi bir amaçla alınmaz. Ayrıca, anti-damping vergisi ile ilgili 
düzenlemeler sadece ülke kanunlarında değil GATT gibi milletlerarası bir örgütün koyduğu 
kurallar ile ikili veya çok taraflı anlaşmalarda da yer almaktadır. Dampingli ithalat halinde, 
görevli kurumlar bu durumun yerli üretim dalı üzerindeki etkileri, nedensellik bağı gibi konular 
üzerinde incelemeler yaparlar. Yapılan araştırmalar sonucu, zararın dampingli ithalattan 
kaynaklandığı tespit edilirse, ithalatçı ülke anti-damping uygulamalarına başvurur. Türk anti-
damping mevzuatındaki düzenleme de bu yöndedir (Tekbaş, 2014:130). 

D-İç Piyasayı Korumaya Yönelik Yasal Düzenlemeler 

Son dönemlerde Volkswagen, Apple ve Deutsche Bank gibi küresel devlere kesilen 
cezaların arkasında korumacı politikalar olduğu yönünde tartışmalar vardır. Volkswagen’e 
dizel araçlarının egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğu gerekçesiyle ceza kesilmiştir. ABD’nin 
rekabetçi gücü sürekli gerileyen yerli otomotiv şirketlerine avantaj sağlamak için 
Volkswagen’e ceza kestiği iddia edilmektedir. ABD’nin bu cezaları Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı (TTIP) için yapılan görüşmelerde AB’ye karşı pazarlık gücü elde etmeyi 
hesaba katarak bu tür bir ceza uygulaması da başka bir ihtimaldir (Gür, 2016). 

  Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank’a ABD'de kullandırdığı sorunlu 
konut kredilerinde manipülasyon yaparak 2008 küresel krizine neden olduğu gerekçesiyle ceza 
uygulanmıştır. Deutsche Bank, yürütülen davaların düşürülmesi için Amerikan hükümetiyle 
anlaşmış ve ABD'ye 7,2 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmiştir (www.bbc.com). 

Avrupa Komisyonu, Apple'ın İrlanda'daki satışlarından ödemesi gerekenden vergi 
miktarından çok daha azını ödediğine hükmederek, 13 milyar euro geriye dönük vergi borcu 
çıkarmış ve bu miktarın faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir. 3 yıllık soruşturmanın 
ardından verilen cezanın, AB tarafından kesilen en büyük meblağlı vergi cezası olduğu 
ve   Avrupa Komisyonu'nun bugüne kadar buna benzer cezalar için talep ettiği tutarın tam 40 
katına denk geldiği belirtilmiştir (www.tr.sputniknews.com). 
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  AB’nin Apple’a uyguladığı cezanın aslında karşı hamle olduğu da dile getirilmektedir. 
Pek çok şirketin yasa dışı eylemleri göz ardı edilirken, son zamanlarda ABD ve AB arasında 
tenis maçını andıran bir şekilde karşılıklı cezaların kesilmesi, “Bu kararların arkasında 
korumacı mantık ve siyasi nedenler mi var?” sorusunu akla getirmektedir. Bu cezaların yerli 
şirketlere avantaj sağlamak ve siyasi mesaj vermek için kesilmiş olması şaşırtıcı değildir (Gür, 
2016).   

E-Devletlerin Kurtarma (Bailout) ve Teşvik (Stimulus) Paketleri 

2008 küresel ekonomik krizinin ortaya çıkmasından hemen sonra ABD, piyasaya hazine 
bonoları satarak, 1.7 Trilyon dolar borçlanmıştır. Borçlanma sonucu elde edilen gelirin kabaca 
250 Milyar doları bütçe açığının finansmanında, 700 Milyar doları kurtarma paketleri için ve 
800 Milyar doları da teşvik paketleri için kullanılmıştır.  Bu miktar 2.Dünya Savaşından sonra 
ABD’nin borçlandığı en yüksek miktardır. Buna ek olarak 17 Şubat 2009 tarihinde Obama 
Yönetimi 780 Milyar dolarlık yeni bir teşvik paketini onaylamıştır (Congleton, 2009:311-312). 

Yine 26 Kasım 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu, 200 Milyar Euro değerinde Avrupa 
Teşvik Planı sunmuştur. Plan ile üye ülkelerde 2008 küresel ekonomik krizinin etkilerinin 
azaltılması amaçlanmaktadır (www.wikipedia.org/wiki/2008_European ...).   

F-Örtülü Korumacılık Önlemleri 

2008 küresel krizinden sonra pek çok ülke, DTÖ kurallarını doğrudan ihlal etmeyen, 
örtülü korumacılığa (murky protectionism) yönelmiştir. Örtülü korumacılık önlemlerinin yarısı 
tarife artışı şeklinde olurken diğer yarısı tarife dışı engellere yönelme şeklindedir. Örneğin; 
Rusya kullanılmış otomobil tarifelerini artırmıştır. Ekvator 900’den fazla ürünün tarifelerini 
yükseltmiştir. Tarife dışı önlem olarak; örneğin Arjantin otomobil parçaları, tekstil, televizyon, 
oyuncak, ayakkabı, deri eşya ithalatında ithalat lisansı zorunluluğu getirmiştir. Endonezya 5 
kategori ithal eşyasının (hazır giyim, ayakkabı, oyuncak, elektronik, yiyecek-içecek) sadece 5 
liman ve hava limanından ithalatına izin vermektedir. Bazı ülkelerde sıkılaştırılan standartlar 
ithal eşya girişini yavaşlatmaktadır. Örneğin; Hindistan Çin oyuncaklarını yasaklamış, Çin, 
İrlanda’dan domuz eti, Belçika’dan çikolata, İtalya’dan Brendi, İngiltere’den sos, Hollanda’dan 
yumurta ve İspanya’dan süt ürünleri ithalatını sınırlandırmıştır. Diğer bir örtülü korumacılık 
yolu da şirket kurtarma (bailout) programlarıdır. ABD kendi otomotiv endüstrisini desteklemek 
için sektöre 30 milyar dolar kaynak aktarmıştır. Bunun üzerine İngiltere, Kanada, Fransa, 
Almanya, İtalya, Rusya, İsveç ve Çin kendi otomotiv endüstrilerini korumak için kurtarma 
önlemlerine başvurmuşlardır (Baldwin ve Evenett, 2009, s.4). 

G-Sağlık, Bitki ve Hayvan Sağlığı Önlemleri 

Dünya Ticaret Örgütü’nün temel anlaşmalarından birisi de Sağlık, Bitki ve Hayvan 
Sağlığı Önlemleri Anlaşması (The Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement) dır. Bu 
Anlaşmaya göre ülkeler insan sağlığı, gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı önlemleri 
alabilirler. Ancak bu önlemler, uluslararası ticarette haksız ve orantısız kısıtlamalara 
dönüşmemelidir. Anlaşma ile ülkeler belirli ilkelere uygun hareket etmek zorundadır:   

- Önlemler; diğer ülkelere karşı haksız, ayrımcı ve korumacı bir şekilde 
uygulanmamalıdır. 

- Önlemler; insan, hayvan ve bitki sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için 
gerekli olduğu ölçüde uygulanmalıdır. 
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- Önlemler; bilimsel verilere dayandırılmalı, uluslararası ticarette keyfi, ayrım gözeten, 
gizli veya haksız engel oluşturmamalıdır.  

- Önlemler; yerli-yabancı ve yabancı-yabancı arasında ayrımcılık oluşturmamalı ve 
uluslararası ticareti kısıtlayıcı gizli bir önleme dönüştürülmemelidir. 

- Önlemler; şeffaf olmalı, alınan önlemler DTÖ içerisinde Anlaşma ile kurulan bir 
birime bildirilmeli, ayrıca talep eden üyelere de bildirilmelidir. 

Anlaşma, ulusal mevzuatlar oluşturulurken aşağıda yer alan standart ve benzeri 
uygulamaların temel alınması durumunda, bu mevzuatların bilimsel temellere dayalı olduğunun 
kabul göreceğini belirtmektedir (www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm): 

- Gıda güvenliği konusunda "FAO / WHO - Codex Alimentarius Commission" 

- Hayvan Sağlığı konusunda "International Office of Epizootic"  

- Bitki Sağlığı alanında "International Plant Protection Commission" tarafından 
hazırlanmış olan standartlar vb. 

Günümüzde pek çok ülke covid-19 salgınını haklı gerekçe göstererek uluslararası 
ticarette kısıtlayıcı önlemlere başvurmaktadır. Uluslararası ticaret alanında Dünya Bankası, 
DTÖ, IMF, G-20 vb. küresel kuruluşlar tarafından sıklıkla vurgulandığı gibi, bu tür önlemler 
geçici süreli olmalı, amacı dışına çıkılmamalı, bilimsel açıdan haklılığı olduğu ölçüde 
uygulanmalı ve ülkeler arasında çatışmalara, misillemelere ve ticaret savaşlarına 
dönüşmemelidir.  

H-Uluslararası Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standartlar 

Teknik düzenleme1; bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, 
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, 
etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve 
uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemedir. 

Standardizasyon2; belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, 
bütün ilgili tarafların katkı ve iş birliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk 
değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama 
işlemidir. 

Ülkeler, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan 
sağlığının ve güvenliğinin, hayvan veya bitki varlığının, çevrenin korunması, ulusal güvenlik 
gerekçesiyle veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla uluslararası ticarette 
teknik düzenlemeler ve standartlar uygulayabilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına 
göre; ülkeler bilimsel olarak haklılığı varsa, bu tür düzenlemeler yapabilmektedir. Çünkü, 
uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi, kuralsızlaştırılması anlamında değildir. Ülkeler, haklı 
gerekçelerle, belirli ilkeler çerçevesinde korunma önlemleri alabilmektedir.  

 
1 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği; 

2 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği; 
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Ancak, korunma önlemleri, amacı ve ilkeleri dışına çıkılarak kullanıldığında, farklı 
ticaret engelleri oluşturabilmektedir. Bu engellerin uygulamada pek çok türü vardır. Paketleme 
ve etiketlemeye ilişkin düzenlemeler, sağlıkla ilgili kurallar, kalite standartları, sanayi 
standartları (ISO 9000 serisi gibi), milli standart düzenlemeleri, lisanslar, bitki ve hayvan 
sağlığı önlemleri ve dış ticarette teknik düzenlemeler uluslararası ticaret engellerine örnektir. 

Ticarette teknik engeller konusunda ilk uluslararası düzenleme 1979 yılında, GATT’ın 
Tokyo Turu’nda imzalanan “Ticarette Teknik Engeller Kodu (Standard Kod)” ile getirilmiştir. 
Bu Anlaşma ile ithal mallarına yurt içinde üretilen benzer mallara uygulanan standartların 
uygulanması ve tüm kaynaklardan yapılan ithalatın aynı işleme tabi olması öngörülmüştür. 
Kod'a katılan ülkeler, sağlık, tüketicinin ve çevrenin korunması veya diğer amaçlarla teknik 
düzenlemeler (standartlar) uygulayarak ticarete gereksiz engeller çıkaramazlar (Gültekin, 
2010:32-36).  

Yine 1994 yılında sona eren GATT’ın Uruguay Turu görüşmeleri sonunda GATT 94’ün 
ek anlaşmalarından biri olarak “Ticarette Teknik Engeller Anlaşması (The Agreement on 
Technical Barriers to Trade-TBT)” kabul edilmiştir. Anlaşmanın temel amacı ulusal nitelikteki 
teknik düzenlemelerin dış ticarete engel oluşturacak şekilde yapılmasını önlemektir. TBT 
anlaşması ile üye ülkeler arasında teknik düzenlemeler konusunda bilgi akışını sağlamak için 
bildirim sistemi kurulmuştur. Bildirim sisteminin işleyebilmesi ve ülkeler arasında karşılıklı 
danışmaların yapılabilmesi için Ticarette Teknik Engeller Komitesi kurulmuştur. Bildirim 
sistemi; üye ülkelerin uluslararası standartlardan sapan ve ticareti engelleyecek nitelikteki 
teknik mevzuatının taslak halindeyken DTÖ Sekreteryası’na ve talep edilmesi halinde bu talebi 
gerçekleştiren diğer üye ülkelere bildirilmesini öngörmektedir. Bu sistem ile uygulamada 
şeffaflığın sağlanması, uluslararası standartlardan sapan uygulamalardan kaynaklanan teknik 
engellerin azaltılması hedeflenmektedir (Gültekin, 2010:32-36). 

DTÖ kurallarına göre; her ülke kendi sağlık standartlarını belirleyebilir. Fakat bu 
standartlar bilimsel esaslara dayalı olarak konulmalıdır. Ayrıca bu standartlar insan, bitki ve 
hayvan sağlığını korumaya yetecek ölçüde uygulanmalıdır. Yine bu standartların uygulanması 
konusunda, anlaşma ile veya hukuka aykırı başka şekillerde, aynı veya benzer koşulların geçerli 
olduğu ülkeler arasında ayrım yapılmamalıdır. Ayrıca, şeffaflık sağlamak için, üye ülkeler 
tarafından kabul edilen standartların yayımlanması ve önerilen ya da kabul edilen standartların 
DTÖ’ye bildirilmesi zorunludur (Gültekin, 2010:32-36). 

Uluslararası ticarette önceden belirlenen teknik düzenlemeler ve standartlar nedeniyle, 
şirketler ürünlerinden kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadır. Bireysel tazminat 
davaları sonucu ödenen tazminatların yanında, devletler de sağlık, çevre sağlığı, bitki ve hayvan 
sağlığı, gıda güvenliği alanında konulmuş bulunan kurallara aykırı hareket eden ilaç şirketleri, 
kimya şirketleri, telekomünikasyon ve medya şirketleri, sigara şirketleri, otomotiv şirketleri 
gibi yüzlerce şirkete rekor düzeyde ceza uygulamaktadır. Örneğin; Alman otomotiv üreticisi 
VW şirketi, Eylül 2015’te ortaya çıkan dizel motor emisyon skandalı nedeniyle tüm dünyada 
toplam 27 milyar Euro ceza ödemiştir.   

I-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  

Fikri ve sınai hakların korunması konusunda uluslararası düzeyde yapılan 
düzenlemelerin uluslararası ticareti engellediği veya gelişmekte olan ülkelerde yoksul toplum 
kesimlerinin bu haklar nedeniyle fiyatları artan ürünlere kolay ulaşamadıkları ileri 
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sürülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde önemli sağlık sorunları arasında yer alan HIV, 
tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklarla mücadelede haklı bir gerekçe olarak gösterilmektedir.  

Fikri ve sınai mülkiyet hakları; telif hakkı, ticari marka, coğrafi işaret, endüstriyel 
tasarım, patent, entegre devre tasarımları, ticari sırlar gibi haklardır. Bu haklar, uluslararası 
düzeyde, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organisation-WIPO) 
Anlaşmaları ile korunmaktadır. Ayrıca bu konuda Paris ve Bern Sözleşmeleri vardır.  

Yine, Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 
(Trade Related Intellectual Property Rights-TRIP) ticaret açısından fikri ve sınai mülkiyet 
hakları konusunda düzenlemeler getirmektedir. TRIPS Anlaşması ile Paris ve Bern 
Sözleşmelerinin bazı maddelerine atıflar yapılmaktadır. Ayrıca WIPO sistemi ve Anlaşmaları 
da referans alınmaktadır. Anlaşma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda 
DTÖ üyelerinin uyacağı ilkeleri ve asgari standartları belirlemekte, çıkabilecek 
anlaşmazlıkların çözümü konusunda DTÖ Anlaşmazlık Çözüm Organına başvurma ve gereken 
hallerde yaptırım uygulama olanağı sağlamaktadır (www.wto.org/english/tratop). 

Dünya Ticaret Örgütü’nün varlık nedenlerinden birisi de hakça, adil ve öngörülebilir bir 
ticaret sisteminin sağlanmasıdır. Bunun için, üyeler arasında hak ve çıkar çatışmaları yaşanması 
ve bu çatışmaların karşılıklı yaptırımlara ve ticaret savaşlarına dönüşmesi önlenmelidir. Fikri 
ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusu GATT ve DTÖ sisteminden çok eskilere 
dayanmaktadır. Ancak TRIPS Anlaşması ile bu hakların korunması güçlendirilmiştir. Sahte ve 
taklit ürünler ticareti konusu ABD ile Çin arasında başlayan son ticaret savaşlarının da en 
önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu konuda kuralların olması değil, 
kuralların ihlal edilmesi uluslararası ticaret sisteminin sağlıklı çalışmasını güçleştirmekte ve 
çatışma yaratmaktadır. Dünya’da fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması sayesinde çok 
yüksek bilimsel ve teknolojik araştırma ile yatırım harcaması gerektiren buluşlar 
yapılabilmekte ve ticarileştirilebilmektedir. Örneğin, covid-19 krizinin başlangıç döneminde 
Türkiye’den ABD’ye maske ve diğer sağlık malzemeleri sevkiyatı yapılmıştır. Salgının bu 
aşamasında ise ABD- Alman üretimi Pfizer Biontech aşısı Türkiye’ye getirilmiştir. Uluslararası 
ticaret alanında, ülkeler arasında, karşılaştırmalı avantajlarına göre oluşmuş, iş bölümü ve 
uzmanlaşma vardır.  ABD, gelişmiş teknoloji ve sermaye avantajını kullanarak bu aşıyı kısa 
sürede geliştirmiştir. Aşının varlığı, dünyada milyarlarca insan için umut olmuştur. Aşının 
bulunması nedeniyle, uluslararası mal, hizmet ve sermaye piyasalarında olumlu gelişmeler 
yaşanmış, gelişmekte olan ülkelere kredi ve mali yardımlar yönelmeye başlamıştır. Üstelik aşı 
fiyatları da ulaşılabilir düzeyde tutulmaktadır. Moderna, Astra Zeneca ve diğer ilaç şirketlerinin 
geliştirdikleri aşılar da onay süreçlerini tamamlamışlardır. Bu aşıların da yeterli düzeyde 
piyasaya arz edilmesi halinde fiyatların daha da alt düzeylere düşmesi beklenmektedir. 

 İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı veya gıda güvenliği ile ilgili konularda yüksek 
standartlar belirlenmiştir. Bu standartlar sınai haklarla korunmaktadır. Sınai haklar üretici 
haklarını koruduğu gibi tüketiciyi de korumaktadır. Sahte ve taklit ürünler, başta insan sağlığı 
olmak üzere, hayvan, bitki, çevre sağlığı ile gıda güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilir. 
Çok sıkı ve dikkatli onay süreçlerinden sonra verilen bu hakların varlığı ve korunması, daha 
ileri teknoloji gerektiren yenilerinin üretilmesi için bir güvence oluşturmaktadır. Teknolojik 
ilerlemeler ve buluşlar üretim maliyetlerini düşürmekte, dünya ticaretinin ve insan refahının 
yükselmesine katkıda bulunmaktadır.  
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J-Geri Dönüşü Teşvik Uygulamaları 

Gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik sorunların önemli bir nedeni, bu ülkelerden ciddi 
miktarlarda sermayenin başka ülkelere kaçmasıdır. Gelişmiş ülkelerde kurulu şirketlerden 
rekabet gücü zayıflayanların bir başka ülkeye taşınması veya mal ve hizmet tedarikini 
(outsourcing) bir başka ülkeye kaydırması ya da faaliyetine son vermek zorunda kalması başta 
işsizlik olmak üzere ciddi sorunlara yol açmıştır (Duran, 2019).  

Bu ülkeler, yatırım ve iş imkanları açısından ülkelerini tekrar cazip konuma 
getirebilmek amacıyla, bazı önlemler almaya başlamışlardır. Bu tedbirlerin başında; istihdam 
maliyetlerinin düşürülmesi, istihdam piyasasını esnekleştirilmesi ve firmalara yatırım veya 
işletme maliyetlerini kısmen hafifletmeye dönük dolaylı veya doğrudan çeşitli destekler 
sunulması yer almaktadır. Örneğin, başka ülkelere taşınan Alman firmalarının tekrar 
Almanya’ya dönme eğiliminde olduğu yönünde çeşitli girişimler görülmektedir. Güvenlik 
gereçleri üreticisi Format, Polonya’da işçilik maliyetlerinin yükseldiği gerekçesiyle tekrar 
Almanya’ya taşınacağını açıklamıştır. Volkwagen otomotiv Polonya’dan ayrılarak Almanya’ya 
taşınacağını benzer gerekçelerle ilan etmiştir. Ayrıca, VW yeni geliştirilen spor bir ürünü 
Portekiz’de değil, Almanya’daki fabrikalarında üreteceğini açıklamıştır. Bu karar, 
Almanya’daki işçi sendikalarıyla yapılan görüşme sonucunda alınmıştır. Anlaşmaya göre; 
işçiler yüzde 20 daha az ücret alacaklar ve ayda bir saat daha fazla çalışacaklardır. Bu şekilde, 
firmanın otomobil başına maliyeti 850 avro daha düşük olacak, işçiler de işlerini kaybetmemiş 
olacaktır. Daimler Chrysler de işçilerle benzer bir anlaşma yaparak –daha az maaş, daha uzun 
çalışma süresi- bir başka ülkeye taşınmaktan vazgeçmiştir (Duran, 2019).  

Görüldüğü gibi geri dönüşü teşvik uygulamaları da örtülü korumacılık araçlarıdır ve 
yeni korumacılık döneminde sıklıkla uygulanmaktadır. Sonuçta, küresel ölçekte ülkelerin 
rekabet avantajlarına göre serbest ticaretin oluşmasını engelleyen bir durumdur.  

K- Pazara Giriş Engelleri 

Uygulamada yeni korumacı politika şekillerinden birisi de pazara giriş engelleridir. 
Pazara giriş engelleri şunlardır (www.ticaret.gov.tr/ihracat): 

-Genel pazara giriş engelleri, 

-Fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili problemler, 

-Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan hizmet ticareti engelleri, 

-Menşe kuralları ile ilgili engeller, 

-Standartlar, test, etiketleme veya sertifikasyon engelleri, 

-Tarife ve gümrük engelleri, 

-Yatırımlarla bağlantılı ticari engeller. 

3.DÜNYA EKONOMİSİNDE YENİ KORUMACI POLİTİKA 
UYGULAMALARI 

Küresel Ticaret Alarmı (Global Trade Alert) tarafından yayınlanan 2021 yılı verilerine 
göre, Dünya’da Kasım 2008 tarihinden sonra (17.01.2021 tarihi itibariyle) toplam 19948 
kırmızı kutu, 931 amber kutu, 7973 yeşil kutu müdahale önlemi alınmıştır. Kırmızı kutu ticaret 
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önlemleri; diğer ülkelerin ticari çıkarlarına kesinlikle zarar verici önlemlerdir. Amber kutu 
ticaret önlemleri; diğer ülkelerin ticari çıkarlarına zarar verme ihtimali yüksek önlemler ile 
resmi kaynak bulunmadığı için belgelendirilemeyen ve bu gruba atılan önlemlerdir. Yeşil kutu 
önlemler ise; diğer ülkelerin ticari çıkarlarına fayda sağlayan, ticareti kolaylaştıran ve 
serbestleştiren önlemlerdir (www.globaltradealert.org/ globaldynamics). 

Uluslararası ticarete zarar verici müdahale önlemleri 6 grup olarak aşağıdaki tabloda 
sınıflandırılmıştır: 

Tablo 1: Uluslararası Ticarete Zarar Verici Müdahale Önlemleri 

 Önlem Türü  Önlem 
Sayısı 

Oranı 
(%) 

1 Sübvansiyonlar (ihracat sübvansiyonları hariç) 8425 40.7 

2 İhracatla ilgili önlemler (ihracat sübvansiyonları 
dahil) 

4079 19.7 

3 Tarife önlemleri 2807 13.6 

4 Koşullu ticaret önlemleri 2047 9,9 

5 Kamu satın alımı kısıtlamaları 884 4,3 

6 Diğer önlemler 2468 11.9 

Kaynak: (https://www.globaltradealert.org/global_dynamics) adresindeki verilere 
dayalı olarak 18.01.2021 tarihinde düzenlenmiştir.  

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, alınan zarar verici müdahale önlemlerinin 
%60,4’ü sübvansiyonlar ve ihracatla ilgili önlemlerden oluşmaktadır.  

Alınan zarar verici önlemler arasında tarife önlemlerinin oranı sadece %13,6’dır.  

Bu durum, yeni korumacı politikaların tarife dışı araçlar, özellikle 2008 krizinden sonra 
geliştirilen örtülü korumacılık araçları ile yürütüldüğünü göstermektedir. 

Dünya ticaretinde sadece zarar verici müdahale önlemleri uygulanmamakta, uluslararası 
ticaretin serbestleştirilmesi yönünde önlemler de alınmaktadır. Dünya ticaretinde, 18 Ocak 
2021 tarihi itibariyle 7973 adet ticaret kısıtlamalarını kaldıran düzenleme yapılmıştır. 
Bunlardan 2012 düzenleme Türkiye’nin ticaretini olumlu etkilemektedir. Türkiye tarafından 
yapılan 165 düzenleme ise ülkemizin diğer ülkelerle olan ticaretini serbestleştirmeye yönelik 
düzenlemelerdir (www. globaltradealert.org/ global).  

 

 

 

Tablo 2: Ülkelerin Uyguladıkları ve Maruz Kaldıkları Kısıtlayıcı Müdahale Sayıları 

Ülke Uyguladığı 
Müdahale 
Sayısı 

Ülke Maruz 
Kaldığı 
Müdahale 
Sayısı 
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1. Çin 2937 1. Çin 7308 
2. ABD 2400 2. Almanya 7178 
3. Almanya 1809 3. ABD 6870 
4. Hindistan 1109 4. İtalya 6790 
5. Rusya 952 5. Fransa 6627 
6. İngiltere 936 6. İngiltere 6319 
7. Kanada 916 7. Güney Kore 6259 
8. Brezilya 904 8. Japonya 6154 
9. İtalya 823 9. Kanada 5863 
10. Arjantin  822 10. Hollanda 5847 
11. Fransa 810 11. Hindistan 5810 
12. İspanya 780 12. İspanya 5784 
13. Japonya 710 13. Tayland 5515 
14. Polonya 659 14. Belçika 5469 
15. Belçika 591 15. İsveç 5185 
36. Türkiye 510 26. Türkiye 4336 

Kaynak: Global Trade Alert 2021. https://www.globaltradealert.org/global_dynamics 
adresindeki verilere dayalı olarak 18.01.2021 tarihinde düzenlenmiştir.  

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden araştırmamızın konusu açısından ulaşılan 
sonuçlar şunlardır:  

1- Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk üç ülke, ABD, Çin ve Almanya, uygulanan 
ve maruz kalınan kısıtlayıcı müdahale önlemleri sıralamasında her iki bakımından da ilk 
sıralarda yer almaktadır.  

2- Uyguladığı müdahale önlemleri açısından orta sıralarda yer alan ülkeler, maruz 
kaldıkları önlemler bakımından da orta sıralardadır. 

3- Türkiye, uyguladığı zarar verici müdahale önlemi bakımından 510 önlem ile 36. 
sırada ve maruz kaldığı müdahale önlemi bakımından ise 4336 önlem ile 26. sıradadır.  

4- Ülkelerden Rusya (Federasyonu) belirtilen genel trendin dışında kalmaktadır. Rusya 
uyguladığı 952 adet zarar verici/kısıtlayıcı önlem ile 5. sırada olduğu halde, tablodan 
görülmemekle birlikte, maruz kaldığı önlemler bakımından 3814 önlem ile 33. sıradadır.  Bu 
durum, son yıllarda dünya enerji fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle ihracat gelirleri azalan 
Rusya’nın ithalatta daha fazla kısıtlayıcı önleme başvurduğunu göstermektedir.  

5- Uygulanan ve maruz kalınan ticaret önlemleri ülkelerin dünya ticaretindeki payları 
ile orantılıdır. Büyük ekonomiler daha fazla ticaret önlemi uygulamakta ve daha fazla ticaret 
önlemine maruz kalmaktadır. 

6- Bir ülke ticari önleme başvurduğunda, bundan etkilenen ülkeler karşı önlem veya 
misillemelere başvurmaktadır. 2008 küresel ekonomik krizi döneminde artma eğilimi gösteren 
kısıtlayıcı önlemler, karşı önlemler ve kısıtlamalarla ticaret savaşlarına dönüşmüştür.  

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle, toplam 1926 
adet anti-damping önlemi başlatılmış veya uygulanmaktadır. Dünya ticaretinde; ABD 398, 
Hindistan 243 ve Türkiye 181 önlem ile ilk üç sırada, anti-damping önlemlere en fazla başvuran 
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ülkelerdir. Brezilya 156, Çin 111 ve Arjantin 105 önlem ile bu ülkeleri izlemektedir. AB’nin 
(27 üye ülke) önlem sayısı ise 106’dır. 

Dünya ekonomisinde korumacı önlemlere en fazla başvuran ülkelerden birisi de 
Türkiye’dir. Türkiye’de, dünyadaki gelişmelere paralel olarak tarifeler önemini kaybetmiş 
olmakla birlikte, ithalde alınan dolaylı vergilerin dış ticaret üzerindeki etkisi devam etmektedir. 
Gümrük vergisi, ek mali yükümlülükler, anti damping vergisi ve telafi edici verginin dışında 
ülkemizde, kota, gözetim ve lisans uygulaması, çeşitli ihracat destekleri, ithal yasağı, görünmez 
engeller olarak adlandırılan sağlık, güvenlik, doğal çevrenin korunması, tüketicinin korunması 
gibi nedenlere dayalı standart uygulamaları, idari düzenlemeler, gibi çok çeşitli önlemler 
yoluyla dış ticarette korumacılık yapılmaktadır (Özay, 2015 :32). 

Türkiye’de İthalattan gümrük vergisi, anti damping vergisi, telafi edici vergi, ek mali 
yükümlülük, KKDF, tütün fonu, çevre katkı payı, TRT bandrol ücreti, kültür fonu, damga 
vergisi, ÖTV ve KDV alınmaktadır. Gümrük vergisi dışındaki vergi ve fonlar gümrük vergisine 
benzer bir koruma önlemi niteliği taşımaktadırlar: Örneğin petrol ürünlerine konulan yüksek 
ÖTV tüketimi ve ithali azaltmayı hedeflemektedir. Benzer şekilde yüksek motor silindir 
hacmine sahip lüks otomobillere uygulanan ÖTV oranı normal binek otomobillere göre oldukça 
yüksektir. Bu tür lüks araçların yerli üretimi olmadığından, bunlara uygulanan ÖTV, gümrük 
tarifesi etkisi göstermektedir (Özay, 2015 :29). 

Korumacılık; büyüme hızının düşmesi, istihdamın azalıp işsizliğin yükselmesi, 
küreselleşme nedeniyle tüm dünyada ticaret ve yatırım bağlantıları bulunan işletmelerin bu 
bağları kaybetmesi gibi sonuçlar doğurabilir.  Bu riskler birbirini etkileyerek büyütebilir ve 
üretimin azalması fiyatları artırabilir. Çünkü işletmelerin ve piyasaların küreselleşmesi, ticaret 
ve teknolojinin tüm dünyaya yayılması ile üretime katkıda bulunmuş ve enflasyonun düşük 
düzeyde kalmasını sağlamıştır. Liberalleşme, ticaret açıklarını azaltmış, özellikle ucuz iş gücü 
bulunan ülkelerin, gelişmiş ekonomiler ile rekabet etmesine olanak sağlamıştır. Teknolojik 
gelişmeler küresel üretim maliyetlerini düşürmüş, küresel üretimin parçalara ayrılması 
uluslararası ticareti kökten değiştirmiştir (Hole, 2018). 

4.SONUÇ 

2008 küresel krizi ve bu krize eklemlenen covid-19 sağlık krizi nedeniyle tüm dünyada 
korumacı politikalara yönelim olmuştur. Uluslararası yatırımlar azalmış, gelişmekte olan 
piyasalardan fon çıkışları hızlanmıştır. Bu ülkelerin borç çevirme kapasiteleri olumsuz 
etkilenmiş, ekonomik parametreleri bozulmuştur. Ekonomik parametrelerdeki bozulma kredi 
notlarının düşmesine CDS primlerinin yükselmesine neden olmuştur. Bu da kredi maliyetlerini 
yükseltmiştir. Kredi maliyetlerinin yükselmesi ekonomik büyümeyi düşürmüş, enflasyonu 
artırmıştır. 

Bu politikalar daha önceki dönemlerde zaman zaman başvurulan korumacı 
uygulamalardan çok farklı araç ve yöntemlerle uygulanmıştır. Bu nedenle 2008 küresel 
krizinden sonra uygulanan bu politikalar “yeni korumacı politikalar” olarak adlandırılmaktadır.    

2008 küresel finans krizinden sonra, ABD’de finansal sektör devlet kontrolü altına 
alınmıştır. Küresel krize karşı yoğun Keynesgil makro politikalar uygulanmış, faizler 
düşürülmüş (para politikası), devlet yatırım programları ve vergi sisteminde değişiklikler 
(maliye politikası) yapılmıştır. Krizle mücadelede G-20 vasıtasıyla uluslararası iş birliğine 
başvurulmuştur, fakat piyasa ekonomisinden ve küreselleşme sürecinden vazgeçilmemiştir. 
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Günümüzde uygulanan ve yeni korumacılık olarak adlandırılan politikalar 1930'ların 
korumacı politikalarından büyük ölçüde farklıdır. Bu politika araçları içerisinde dış ticarete 
müdahale amacıyla kullanılan tarifeler ve tarife dışı araçlar yanında, telafi edici vergiler, anti-
damping vergileri, sübvansiyonlar, misillemeler, kur savaşları, ticaret savaşları, örtülü 
korumacılık, devletlerin kurtarma ve teşvik paketleri gibi   çok sayıda araç kullanılmaktadır.   

Yeni korumacı politika uygulamalarından kur savaşları, rekabetçi devalüasyonlar ve 
komşuyu yoksullaştırma politikası önlemleri karşı önlem ve misillemelerle ticaret savaşlarına 
dönüşmüştür. Ticaret savaşlarının etkisi ile dünya ticaret hacmi daha da daralmıştır. 

Yeni korumacı politika araçlarından iç piyasayı korumaya yönelik düzenlemeler, 
devletin kurtarma ve teşvik paketleri, örtülü korumacılık önlemleri ve geri dönüşü teşvik 
uygulamaları daha önceki dönemlerde başvurulmamış, 2008 küresel krizi sonrası döneme özgü 
yeni korumacı politika araçlarıdır.  

2008 küresel krizinden sonra pek çok ülke, DTÖ kurallarını doğrudan ihlal etmeyen, 
örtülü korumacılığa yönelmiştir. Ayrıca, covid-19 sağlık krizi nedeniyle ülkeler DTÖ 
kurallarını doğrudan ihlal etmeden, insan sağlığı gibi önemli ve haklı bir gerekçe ile, korumacı 
önlemlere başvurmuşlardır. Örtülü korumacılık önlemleri ve covid-19 sağlık krizi nedeniyle 
başvurulan yeni korumacı önlemler dünya ticaret hacminde ciddi daralmaya yol açmıştır. 

2008 küresel krizinden sonra, ABD, AB, Çin, Japonya gibi ülkelerde başlayan ve 
yaygınlaşan yeni korumacılık dalgası açık veya örtülü şekilde DTÖ kurallarının etkisiz hale 
gelmesine ve DTÖ’nün işlevsizleşmesine neden olmuştur. Küresel ticaret sisteminin en önemli 
müzakere forumu olan DTÖ’nün işlevsizleştirilmesi, yeni korumacı politikaların uluslararası 
ticarette yarattığı sorunlara, çok taraflı müzakereler yerine ikili görüşmelerle (ABD-Çin ticaret 
görüşmeleri gibi) çözüm arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu durum küresel ticaret sisteminde 
güven bunalımına yol açmıştır.  

Yeni korumacı politika uygulamaları küresel tedarik (arz) zincirlerine dayanan küresel 
ticaret sisteminde aksamalara ve gecikmelere yol açmıştır. Bu aksamalar ve gecikmeler küresel 
maliyetlerin yükselmesine ve üretimin düşmesine neden olmuştur. Yeni korumacı politikalar 
genel olarak dünyada pek çok ülkede işsizliğin ve yoksulluğun artmasına yol açmıştır.    
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Özet 

Dünya ekonomisinde 2008 küresel krizinden sonra başlayan yeni korumacı politika 
uygulamaları devam ederken covid-19 küresel sağlık krizi ortaya çıkmış ve tüm dünyayı etkisi 
altına almıştır. 

Dünya ekonomisinde 2008 küresel krizinden sonra uygulanmakta olan yeni korumacı politika 
önlemleri covid-19 sağlık krizi nedeniyle genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Daha önceki 
dönemlerde uygulanan korumacı uygulamalar genellikle ithalat kısıtlamaları şeklinde 
uygulanırken, covid-19 döneminde ihracat kısıtlamalarına ve yasaklarına da başvurulmuştur. 
Bu dönemde başta DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) kuralları olmak üzere küresel ekonomik 
sistemin kuralları gözetilmeden korumacı politikalara başvurulmuştur. Ayrıca, pek çok ülke 
trilyon dolarlık mali destek programları uygulamışlardır.  

Covid-19 sağlık krizi nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde aksamalar meydana gelmiştir. 
Başta sağlık gereçleri ve koruyucu ekipmanlar olmak üzere pek çok ürünün dünya ticaretinde 
aksamalar oluşmuştur. Ayrıca, dünya ekonomisinde üretim azalmış, işsizlik ve yoksulluk 
artmıştır. 

Bu çalışmamızda 2008 küresel krizi nedeniyle uygulanan yeni korumacı politikalar ve covid-
19 sağlık krizi nedeniyle yaygınlaştırılan yeni korumacı politika uygulamaları incelenmektedir. 
Uygulanan politika önlemlerinin daha önceki dönemlerde uygulanan korumacı politikalara göre 
farklılaşan yönleri ve araçları vurgulanmaktadır. 

Araştırmamızın sonuç bölümünde ise uygulanan politikaların etkileri üzerinde durulmaktadır. 
Covid-19 sağlık krizinin etkileri sürmekte olduğundan, bu politikaların beklenen sonuçlarına 
da ayrıca değinilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19 sağlık krizi, Covid-19 sağlık krizi nedeniyle uygulanan yeni 
korumacı politikalar, Küresel tedarik zincirleri. 
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Abstract 

While the new protectionist policy practices that started after the 2008 global crisis in the world 
economy continued, the global health crisis of Covid-19 emerged and affected the whole world.  

New protectionist policy measures implemented in the world economy after the 2008 global 
crisis have been expanded and widespread due to the covid-19 health crisis. While protective 
practices applied in the previous periods were generally applied as import restrictions, export 
restrictions and prohibitions were also applied in the covid-19 period. In this period, 
protectionist policies were used regardless of the rules of the global economic system, 
especially the WTO (World Trade Organization) rules. In addition, many countries have 
implemented trillion-dollar financial support programs. 

Due to the Covid-19 health crisis, disruptions have occurred in global supply chains. There have 
been disruptions in the world trade of many products, especially sanitary ware, and protective 
equipment. In addition, production decreased, unemployment and poverty increased in the 
world economy. 

In this study, the new protectionist policies implemented due to the 2008 global crisis and the 
new protectionist policy practices that have been expanded due to the covid-19 health crisis are 
examined. Different aspects and tools of the implemented policy measures compared to the 
protectionist policies implemented in the previous periods are emphasized. 

In the conclusion part of our research, the effects of the implemented policies are emphasized. 
Since the effects of the covid-19 health crisis continue, the expected consequences of these 
policies are also addressed. 

Keywords: Covid-19 health crisis, New protectionist policies implemented due to covid-19 
health crisis, Global supply chains. 

1.GİRİŞ 

Dünya ekonomisinde 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin etkileri 
sürmektedir. Kriz nedeniyle pek çok ülkede hükümetler ekonomiye müdahale etmişlerdir. Bu 
müdahale önlemleri para politikası, maliye politikası, gelirler politikası ve dış ticaret politikası 
araçları kullanılarak yapılmıştır. Özellikle dış ticaret alanında kısıtlayıcı önlemlere 
başvurulmuştur. Bu kısıtlayıcı önlemler, daha önceki dönemlerde kullanılan araçlardan çok 
farklı araç ve yöntemler de kullanılarak yürütülmektedir. Özellikle iç piyasayı korumaya 
yönelik düzenlemeler, devletlerin kurtarma ve teşvik paketleri, örtülü korumacılık önlemleri ve 
geri dönüşü teşvik uygulamaları 2008 sonrası döneme özgü uygulamalardır.  

2008 küresel ekonomik krizinin etkileri sürerken, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan 
kentinde tıp literatüründe covid-19 olarak tanımlanan yeni tip koronavirüs ortaya çıkmış ve kısa 
sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Bunun üzerine salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
“pandemi” olarak ilan edilmiştir. Salgının yaygınlaşması üzerine dünyada pek çok ülke sağlık 
önlemlerine başvururken, aynı zamanda dış ticarette korumacı önlemlere de başvurmuşlardır. 
Seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapatılması salgınla mücadelede ilk uygulanan politika 
önlemleri olmuştur ve bu önlemler mal ve hizmet ticaretini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca yoğun 
şekilde ihracat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmıştır. Bu uygulamalar başta sağlık gereçleri, 
dezenfektanlar, maske ve koruyucu malzemeler olmak üzere pek çok üründe küresel tedarik 
zincirlerini alt üst etmiştir.   
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Tüm dünyada geçmişte bu kadar yaygın ölçekte görülmeyen bir sağlık krizi 
yaşanmaktadır. Bu krizin ekonomik etkileri ve sonuçları da vardır. Krizle mücadelede ülkeler, 
genellikle sağlıkla ve hijyenle ilgili mal ve malzemelerin, az da olsa temel gıda maddelerinin 
ithalat ve ihracatında kısıtlayıcı önlemlere başvurmuşlardır. 

Uygulanan önlemler arasında özellikle ihracat yasakları ve kısıtlamaları ile ek bütçe ve 
bütçe dışı fon uygulamaları önemlidir. Bu uygulamalarla dünya ticaret sistemine ciddi 
müdahalelerde bulunulmuş, ülkeler içe kapanmıştır. Bunun sonucunda dünya ticaret hacmi 
düşmüş, büyüme yavaşlamış, küresel istihdam kayıpları oluşmuştur. Ayrıca, covid-19 
döneminde uygulanan kısıtlayıcı politikaların genel olarak haklılığı bulunsa da uygulamada 
DTÖ ilkelerinin ve üyelerin uluslararası taahhütlerinin dışına taştığı ve haksız ticaret 
engellerine dönüştüğü gözlemlenmiştir. 

Diğer yandan covid-19 sağlık krizinin yarattığı psikolojik ortam toplam talebi de 
etkilemektedir. Bireylerin ve işletmelerin belirsizlik ve geleceği öngörememe nedeniyle 
bekleme davranışına geçmeleri, harcamalarda düşüşe yol açarak talebi düşürmekte, bu da 
ekonomik daralmaya neden olmaktadır. Covid-19 sağlık krizinin sona ermesi ile de bu 
psikolojik etkinin bir süre daha devam etmesi ve daralan talebin, sağlık krizi bittikten sonra eski 
düzeyine dönmeme riski bulunmaktadır. Bu nedenle ülkeler teşvik paketleri ile talebi canlı 
tutmak için çaba göstermektedir. 

Bu araştırmada; covid-19 sağlık krizi nedeniyle uygulanan yeni korumacı politikalar ve 
bu politikaların etkileri tartışılmaktadır. Çalışmanın hazırlandığı dönemde salgın sürmekte 
olduğundan, salgının sonuçları ile ilgili spekülatif varsayımlarda bulunulmamıştır. 
Araştırmanın amacı 2008 küresel krizine eklemlenen covid-19 sağlık krizine yönelik olarak dış 
ticarette uygulanan yeni korumacı politikaları değerlendirmektir.  

2.COVİD-19 SALGINI VE KÜRESEL SAĞLIK KRİZİNE DÖNÜŞMESİ 

Koronavirüs hastalığına neden olan SARS-CoV-2 isimli yeni nesil koronavirüs 
kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarsmıştır. Virüs bilindiği kadarıyla ilk kez Aralık 2019’da 
Çin’in 60 milyon nüfuslu Hubei Eyaleti’nin başkenti ve ülkenin en kalabalık yedinci kenti olan 
Wuhan’da ortaya çıkmıştır. Şehirdeki ilk vakaların ise Huanan deniz ürünleri ve canlı hayvan 
pazarında ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Bu durum karşısında Çin yönetimi tarafından 1 
Ocak’ta pazar kapatılmış ve tüm bölge dezenfekte edilmiştir. Çin yönetimi, ilk kez 31 Aralık 
2019’da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin’deki ofisine hastalık ile ilgili bilgi vermiş ve 
DSÖ bir ay sonra uluslararası acil durum ilan etmiştir (Gür, Tatlıyer ve Dilek, 2020:25-27). 

Koronavirüsün Wuhan’da hızla yayılması üzerine Wuhan 23 Ocak’ta tamamen 
karantinaya alınmıştır. Uçak ve tren seferleri iptal edilirken şehirden çıkışlar durdurulmuş ve 
evden dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. Hatta şüpheli görülen kişiler zorla evlerinden tedavi için 
hastanelere götürülmüştür. Diğer şehirlerden de Wuhan’a havadan ve karadan girişler 
durdurulmuştur. 28 Ocak’ta ise Wuhan’ın yanı sıra 15 şehir daha karantina altına alınmıştır. 
Koronavirüs Aralık 2019’da ortaya çıkmakla birlikte hastalığın ciddiyetinin geç anlaşılması 
nedeniyle salgına karşı önlemler de görece geç alınmıştır. Bu da virüsün önce tüm Çin’e daha 
sonra da tüm dünyaya yayılmasına neden olmuştur (Gür, Tatlıyer ve Dilek, 2020:25-27). 

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization = WHO), 
yayınladığı basın bildirisi ile covid-19 vakalarının Çin dışında 13 kat arttığını, 114 ülkede 118 
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binden fazla vaka görüldüğünü, 4291 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş ve covid-19’u 
pandemi (salgın) ilan etmiştir (WHO, 2020). 

3.COVID-19 NEDENİYLE UYGULANAN YENİ KORUMACI POLİTİKALAR 

Dünya genelinde hükümetler, covid-19 sağlık krizi nedeniyle felç olan, en azından hızla 
küçülen sektörlerde krizin etkisini azaltmak için önlemlere başvurmuşlardır. Sosyal mesafe, 
karantina, kapanma ve seyahat sınırlamaları salgınla savaşmada kaçınılmaz önlemler olmuştur. 
Seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapatılması covid-19 salgını ile mücadelede ilk uygulanan 
politika önlemleri olmuştur ve bu önlemler mal ve hizmet ticaretini doğrudan (olumsuz) 
etkilemiştir. (www.wto.org/english/ tratop_e/covid19). 

Ekonomik yavaşlama dönemlerinde tek yanlı önlemlerin çekiciliği artmaktadır. 
Örneğin, salgının başlangıcında pek çok ülke ihracat sınırlamaları uygulamış, temel gıda 
maddesi ve gerekli sağlık ürünlerini stoklamıştır. Fakat ülkeler “komşuyu fakirleştirme 
politikası” uygulamaktan mantıklı şekilde kaçınmalıdır. Ticaret kısıtlamaları kısa dönemde 
ferahlama sağlarken, sıklıkla misilleme ile karşılandığından, değer zincirlerinde daralma ve 
uluslararası piyasalarda fiyat artışı yaratmakta, küresel ekonomi için acı sonuçlara yol 
açmaktadır (Kituyi, Mukhisa; UNCTAD Genel Sekreteri, 2020).  

2020 yılının ilk yarısında toplam dünya ticareti 2019 yılının aynı dönemine göre %14 
azalırken, tıbbi ürünler ithalat ve ihracatı %16 artmış ve değer olarak 1.139 Milyar dolara 
ulaşmıştır. Covid-19 salgını döneminde hızla artan talebi karşılamak için ticaret kritik rol 
oynamış, salgınla mücadelede kullanılan ürünlerin küresel ticareti %29 artmıştır. 2020 yılının 
ilk yarısında, yüz koruyucu ürünlerin toplam ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 
artmıştır. Bez maskede küresel ticaret 6 kat artmıştır. Çin, yüz maskesinde en önemli 
tedarikçidir ve dünya ihracatının %56’sını karşılamıştır. Çin’in, 2020 yılında, covid-19’la ilgili 
kritik tıbbi malzeme ihracatı, bir önceki yıla göre, üç kat artarak 18 Milyar dolardan 55 Milyar 
dolara yükselmiştir (www.wto.org/english/tratop_e/covid19). 

Dünya Ticaret Örgütü’nün 22 Aralık 2020 tarihli raporunda yer alan verilere göre; 
covid-19 ile ilgili tıbbi mallar ve malzemeler üzerinde 58 adet ihracat yasağı ve kısıtlaması 
yürürlükte bulunmaktadır (www.wto.org/english/tratop_e/covid19). 

Gerçekten, tüm dünyada geçmişte bu kadar yaygın ölçekte görülmeyen bir sağlık krizi 
yaşanmaktadır. Bu krizin ekonomik etkileri ve sonuçları da bulunmaktadır. Krizle mücadelede 
ülkeler, genellikle sağlıkla ve hijyenle ilgili mal ve malzemelerin, az da olsa temel gıda 
maddelerinin ithalat ve ihracatında kısıtlayıcı önlemlere başvurmuşlardır. GATT 94’ün XI. 
maddesine ve DTÖ’nün bazı anlaşmalarına göre, ülkeler bu tür zorunlu hallerde kısıtlayıcı 
önlemlere başvurabilirler. Ancak, bu tür önlemlerin de bilimsel haklılığı olmalıdır.    

Bu nedenle; 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, Riyad’da yapılan G-20 Liderler Zirvesi’nin 
Sonuç Bildirgesinde; covid-19 ile ilgili kısıtlayıcı önlemlerin, sadece salgını önleme ve 
etkilerini giderme hedefine yönelik, salgınla mücadele için gerekli ve orantılı, şeffaf, açık ve 
öngörülebilir ve üye ülkelerin uluslararası anlaşmalarla belirlenen yükümlülüklerine uygun 
olması gerektiği vurgulanmış ve sağlanması taahhüt edilmiştir (www.g20riyadhsummit.org ). 

Covid-19 sağlık krizi ile karşı karşıya kalan ülkeler ilk şoku atlattıktan sonra kendi 
ekonomilerini korumak ve dünya ekonomisini ayakta tutabilmek amacı ile destek paketleri, 
para ve maliye politikaları uygulamışlardır. Salgının yayılmasını önlemek amacı ile sağlık 

598



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

sistemlerini iyileştirmenin yanı sıra ekonomiye bulaşan bu salgının etkilerini en aza indirmek 
amacı ile ülkeler kendi ekonomik yapıları ve salgın çerçevesinde farklı önlem paketlerini 
uygulamışlardır. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya 
yayılan Covid-19, bütün ülkelerin ekonomilerinde şok etkisi yaratmıştır. Hükümetler salgına 
karşı alışılmadık hız ve boyutlarda önlem almak zorunda kalmışlardır. Hükümetlerin uygulamış 
oldukları bu önlem paketlerinin toplamı 7 trilyon dolara ulaşmıştır (Nakiboğlu ve Bozkaya, 
2020:220). 

Koronavirüs dünyada ticaret savaşlarını ve korumacı politikaları yeniden 
canlandırmıştır. Türkiye’de de yerli üretimi desteklemek için ithalatta vergiler artırılmış, 
yaklaşık 4 bin ürünün ithalatına ek vergi getirilmiştir. Türkiye’de olduğu gibi dünyada da tüm 
ülkeler ithalat kapılarını kapatmaya başlamaktadır. Bu da dünyada korumacı politikaların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Pek çok ülkenin içe kapanmaya başlaması, küresel çapta 
yeni bir “ticaret savaşları” döneminin yaklaştığını göstermektedir (Özgentürk, 2020). 

Türkiye, 4 Mart 2020 tarihinde, maske ve koruyucu kişisel malzeme ihracatını kayda 
bağlı mallar listesine almıştır. Yine 18 Mart 2020 tarihinde etil alkol, kolonya, dezenfektan, 
hidrojen peroksit ihracatı kayda bağlı ihracat listesine alınmış ve 2 Mayıs 2020 tarihinde yeni 
bir tebliğ ile listeden çıkarılmıştır. Limon ihracatı 7 Nisan 2020 tarihinde kayda bağlı ihracat 
listesine alınmış, 7 Ağustos 2020’de listeden çıkarılmıştır. Maske yapımında kullanılan 
meltblown kumaş ihracatı da kayda bağlı mallar listesine alınmıştır. Solunum cihazı ve diğer 
covid-19 ile ilgili malzemelerin ihracatı 26 Mart 2020 tarihinde sınırlandırılmış ve bu karar da 
2 Mayıs 2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Covid-19 test kiti alımında 2 Nisan 2020 tarihinde 
alınan, ithalat lisansı uygulaması devam etmektedir (ITC, 2020). 

Görüldüğü gibi Covid-19 salgını sürecinde, diğer ülkeler gibi Türkiye de ihracatı 
sınırlandırmak için geçici önlemlere başvurmuştur. Bu önlemlerin büyük çoğunluğunu kısa süre 
içerisinde kaldırmıştır.  

Türkiye, aynı zamanda, salgın sürecinde ihtiyaç duyulan etil alkol, tek kullanımlık 
maske ve solunum cihazı ithalatında vergileri kaldırmıştır. 

4.COVID-19 NEDENİYLE UYGULANAN YENİ KORUMACI POLİTİKA 
ARAÇLARI 

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi, “kuralsızlaştırılması” değil, aksine ticaretin 
kurallarının önceden belirlenmesi, açık (şeffaf), uzlaşmaya dayalı ve etkili olmasıdır. 
Uluslararası ticaretin gereksiz ve haksız engellerden arındırılmasıdır. Haksız engellerin ortadan 
kaldırılması için ticaretin kolaylaştırılması, üyeler arasında çıkan anlaşmazlıklar için bir çözüm 
mekanizmasının kurulmasıdır. Ticaret savaşlarından kaçınma ve komşuyu fakirleştirme 
politikasına başvurmamaktır.  

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, ülkelerin uluslararası ticareti düzenleyen kurallar 
koymamaları düşünülemez. Ülkeler, belirli gerekçelerle, uluslararası ticarete kısıtlama da 
getirebilirler. Örneğin, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle dünyada pek 
çok ülke uluslararası ticarette kısıtlayıcı politikalara başvurmuştur. Bu kısıtlamaların 
çoğunlukla haklılığı vardır ve DTÖ Anlaşmaları, üyelere, bu tür salgın dönemlerinde kısıtlayıcı 
politikalara başvurma yetkisi tanımaktadır.  
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Ancak, covid-19 döneminde uygulanan kısıtlayıcı politikaların genel olarak haklılığı 
bulunsa da uygulamada DTÖ ilkelerinin ve üyelerin uluslararası taahhütlerinin dışına taştığı ve 
haksız ticaret engellerine dönüştüğü gözlemlenmiştir. Bu nedenle, dünyanın önde gelen 
kuruluşları bu konuda endişelerini belirtmişlerdir. Covid-19 döneminde Dünya’da ve 
Türkiye’de uygulanan yeni korumacı politika araçları esas olarak ihracat kısıtlamaları ve 
yasakları ile ek bütçe ve bütçe dışı fon uygulamalarıdır. 

Covid-19 döneminde uygulanan yeni politika araçları genel hatlarıyla aşağıda 
açıklanmıştır: 

A-İhracat Kısıtlamaları ve Yasakları   

Covid-19 salgını dünyayı beklenmedik bir sağlık krizi ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemler dünya ekonomisini sarmıştır. Salgınla 
mücadele için tıbbi ürünler talebi görülmedik düzeydedir. Tüm ülkeler bu ürünleri sağlamak 
için küresel değer zincirine bağımlıdır. Ayrıca, taşımacılıkta, özellikle havayolu kargo ve yolcu 
taşımacılığında zorluklar yaşanmaktadır. Durumu daha da karmaşık hale getiren diğer bir faktör 
de bazı DTÖ üyelerinin ulusal düzeyde yetersizlikleri önlemek için uyguladıkları ihracat 
yasakları ve kısıtlamaları sayısının artmasıdır. Covid-19 ile başa çıkabilmek için zorunlu tıbbi 
malzemenin küresel üretiminin artırılması gerekmektedir. İyi işleyen bir değer zinciri, maliyet 
artışlarına yol açmadan, üretimin artırılmasına yardım edebilir. Yeni üretim yapıldığında, 
hastalığın değişik zamanlarda, değişik yerlerde zirve yapması durumunda, bol olan yerden kıt 
olan yere arz mümkün olacaktır. Arz riskini ortadan kaldırmak için, acil olarak, küresel iş 
birliğine ihtiyaç vardır (www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export).  

Covid-19 salgını nedeniyle, şu ana kadar 80 ülkenin ihracat yasakları ve kısıtlamaları 
uyguladıkları konusunda bilgiler bulunmaktadır. Bu önlemlerin çoğunluğu geçici önlemler 
olarak ifade edilmektedir. Üyeler, bu önlemlerden bazılarını kaldırmaya başlamışlardır. Yeni 
ihracat yasakları ve kısıtlama önlemlerinin kapsamı büyük değişkenlik göstermekle birlikte, 
çoğunluğu yüz maskeleri ve kalkanları gibi tıbbi ürünler, ilaç ve tıbbi malzeme (örneğin 
solunum cihazı), gıda maddeleri ve tuvalet kâğıdı gibi ürünlere odaklanmaktadır 
(www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export).  

Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 94’ün XI. maddesi, genel olarak ihracat 
yasaklarını ve kısıtlamalarını yasaklamaktadır. Ancak, üyelerin, gıda maddeleri ve diğer 
zorunlu ürünlerde ciddi yetersizlikleri önlemek açısından, ihracat yasakları ve kısıtlamaları 
uygulamalarına izin verilmektedir. DTÖ Tarım Anlaşmasına göre, gıda maddeleri ihracatını 
geçici olarak kısıtlayacak olan ülkenin, diğer ülkelerin gıda güvenliği ihtiyacını da dikkate 
alması gerekmektedir. DTÖ kurallarının çok sayıda istisnası vardır. Ancak bu hükümler, üye 
ülkelerin, açık ya da gizli şekilde, uluslararası ticarette ayırımcı ve haksız kısıtlamaları meşru 
göstermek için kullanılamaz. Bu tür önlemler ancak haklılığı varsa ve geçici olarak 
uygulanabilir (www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export) 

Büyük ihracatçı ülkeler tarafından uygulanan ihracat yasakları ve kısıtlamaları, kısa 
vadede, işleme konu malların yurtiçi fiyatlarını düşürebilir ve bulunabilirliğini artırabilir. Fakat 
bu strateji maliyetsiz de değildir: Bu önlemler ilgili malın dünya arzını azaltır ve bu ürünleri 
üretme kapasitesi olmayan ithalatçı ülkeler bundan zarar görür. Ayrıca, bu malların ihracatçıları 
da bundan zarar görürler ve uzun vadede pazarlarını kaybetme riskleri de vardır. Diğer yandan, 
düşük yurtiçi fiyatlar, bu malın iç piyasada üretmenin cazibesini azaltır ve yüksek yurtdışı 
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fiyatlar, kaçak yollarla yurt dışına çıkarılması için bir teşvik unsuru oluşturur. Bu iki durum, 
ürünün yurt içinde bulunabilirliğini azaltabilir. Diğer yandan, bir ülke tarafından başlatılan 
kısıtlamalar domino etkisinin tetiklenmesi ile sonuçlanabilir.   

Eğer ticaret, temel mallara, güvenli ve öngörülebilir şekilde ulaşmayı sağlayamıyorsa, 
ülkeler kendilerini, ihracata kapatmak zorunda hissedebilir ve bunun yerine, çok daha yüksek 
maliyetlerle de olsa, yerli üretim politikası izleyebilirler. Bu tür bir senaryonun, çok ihtiyaç 
duyulan ticari mallarda düşük arz ve yüksek maliyetle sonuçlanması muhtemeldir 
(www.wto.org/english/ tratop_e/covid19_e/export). 

İhracat kısıtlamaları arz yetersizlikleri için çözüm değildir. Tam tersine, ihracat 
kısıtlamaları, yıkıcı sinyal göndererek, domino etkisine neden olabilir. Hiçbir ülke, tüm tıbbi 
tedavi ürünlerini ve gerekli ara mallarını üretmemektedir. Eğer tüm ülkeler bu ürünleri 
engellerse, hiçbir ülke, salgınla mücadele etmek için gerekli sağlık ürünlerinin tümüne sahip 
olamayacaktır. Kişisel koruyucu malzemelerin ihracatının sınırlandırılması, bu malzemelerle 
yetkilendirilmiş hijyenik alanlarda çalışmak durumunda olan, özellikle kimya ve ilaç sanayinde 
üretimi durma noktasına getirebilir. Sonuçta, dünya çapında acil ihtiyaç duyulan, özellikle 
hastanelerin acil bakım üniteleri için gerekli üretim de tehlikeye girebilir.   İhracat kısıtlamaları 
ayrıca sanayinin üretim kapasitesinin, şu anda acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler 
üretimine dönüştürülmesini de geciktirebilir. Bu, gerekli temel malzemeler ve bileşenleri 
açısından da böyledir (www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/bdi_covid19_e.pdf). 

B-Ek Bütçe ve Bütçe Dışı Fon Uygulamaları 

Covid-19 ile mücadelede, pek çok ülke mevcut bütçelerini yeniden programlamış, 
yedek akçeleri devreye sokmuş ve tamamlayıcı (ek) bütçeler yapmıştır. Pek çok ülkede, covid-
19 ile mücadelede, kaynakları iyi yönlendirebilmek ve acil harcamaları hızla yapabilmek için 
ayrı bütçeler yapılmıştır. Dünya’da 40’tan fazla ülke, covid-19 krizi ile daha geniş ölçüde 
mücadele etmek için fonlar oluşturmuşlardır ve bunların çoğunluğu da bütçe dışı fonlardır. 
(www.imf.org/-/media/files/ publications/covid19). 

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada hükümetler çeşitli şekillerde ekonomiye 
müdahalelerde bulunmuşlardır. Bu müdahaleler, virüsün küresel salgına (pandemi) 
dönüştüğünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandığı Mart 2020’den başlamak üzere 
günümüze kadar sürdürülmektedir. Salgının başlangıcı sayılan Mart 2020’de bazı ülkeler 
aşağıdaki kararları almışlardır (https://p.dw.com/p/3a24l):  

Avrupa Birliği’nde en büyük ekonomiye sahip olan Almanya Mart 2020’de 750 milyar 
Euro değerinde teşvik paketine onay vermiştir.  Böylelikle Almanya 2013 yılından beri ilk kez 
borçlanmıştır. 

Fransa Maliye Bakanlığı, şirketleri ve çalışanları desteklemek amacıyla geçen Mart 
2020’de 45 milyar Euro değerinde yardım paketi açıklamış, bunu devamının geleceğini 
bildirmiştir. Maliye Bakanı Bruno Le Maire 2020’de Fransa’nın borcunun Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasını (GSYİH) geçeceğini açıklamıştır. AB standartlarına göre bir ülke GSYİH değerinin 
en fazla yüzde 60'ı kadar borçlanabilir. Le Marie, Koronavirüse karşı savaşın ekonomik ve 
finansal alanda olacağını kaydetmiştir. 

AB Komisyonu, borçlanma ve bütçe açığı konusunda üye ülkelerin uyması gereken 
kuralları gevşetmiştir. Bu İtalya gibi ekonomik istikrarsızlığın olduğu ülkelere koronavirüsle 
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mücadelede esneklik sağlamıştır. Avrupa Merkez Bankası ise AB üyelerine daha fazla likidite 
sağlamak için 750 milyar Euro değerinde tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma 
Programı"nı açıklamıştır. 

ABD Kongresi sarsıntıya uğrayan ekonominin resesyona girmesini önlemek amacıyla 
2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinde uzlaşmıştır. Paket küçük işletmelere hibe, 
havayolları sektörüne önemli krediler ve bireyler için işsizlik yardımlarının iyileştirilmesini 
içermektedir. Paketin 130 milyar doları ise sağlık sistemini desteklemeye ayrılmıştır.  

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’de Merkez Bankası, bankaların 
kullandırabileceği kredi miktarını toplamda 65 milyar Euro artırmış ve banka rezerv 
gereksinimlerini düşürmüştür. Ayrıca bankalar ve büyük şirketler için faiz oranları 
düşürülmüştür. Hükümet de ticari kredilerin koşullarının hafifletilmesini ve mülk sahiplerinden 
ticari mülklerin kiralarını azaltmalarını istemiştir. 

2018’de büyük bir kur krizi yaşayan Türkiye salgının yarattığı zararı karşılamak için 
100 milyar lira (14, 3 milyar Euro) değerinde teşvik paketi açıklamıştır. Pakette yer alan 
önlemlere göre perakende, AVM, otomotiv, lojistik gibi sektörlerin muhtasar, KDV, SGK 
primleri altışar ay ertelenmiştir. Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan borçları üç ay 
ertelenmiştir. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar ötelenirken, iç havayolu taşımacılığında 
ise üç ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmiştir (https://p.dw.com/p/3a24l). 

10 Aralık 2020 tarihinde Brüksel’de toplanan AB Liderleri, tarihi 2.2 Trilyon dolar 
(yaklaşık 2 Trilyon Euro) tutarında teşvik planını onaylamıştır. Plan ile 2020’nin son aylarında 
hızlanan Koronavirüs salgını nedeniyle, üye ülkelerde salgından etkilenen sektörlerin 
korunması amaçlanmaktadır (www.bloomberg.com/news/articles/2020).  

Diğer yandan ABD’de Senato, 20 Aralık 2020 tarihinde, her iki partinin de üzerinde 
uzlaştığı bir kararla, 900 Milyar dolarlık “Acil Kurtarma Paketi”ni kabul etmiştir 
(www.washingtonpost.com/us-policy). 

Ayrıca, 6 Mart 2021 tarihinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 
yardım paketi önerisi Senato'da onaylanmıştır. Yeni mali teşvik tasarısına göre, çoğu 
Amerikalıya 1.400 dolarlık nakit para yardımı, salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi 
için haftada 300 dolarlık işsizlik ödemesi ve devlet ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık 
nakdi yardım sağlanmaktadır (www.bloomberght.com/bidenin...) 

5.COVID-19 SAĞLIK KRİZİNİN ETKİLERİ 

Covid-19 sağlık krizi tıbbi malzeme, sağlık gereçleri, dezenfektanlar gibi bazı malların 
talebinde ve ticaretinde artışa yol açmıştır. Ancak, dünya ticaretinde uygulanan içe dönük 
kısıtlayıcı önlemler ve politikalar sonucunda global ticarette ciddi daralmalar yaşanmıştır. 
Salgını krize dönüştüren en önemli etken, geleceğe ilişkin belirsizlik ve bunun yarattığı 
güvensizlik ortamıdır. Salgın nedeniyle oluşan bu güvensizlik ortamında, gelişmekte olan ülke 
piyasalarından mali fon çıkışları yaşanmış, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte 
olan ülkeler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Bu grupta yer alan kırılgan ekonomilerde 
faizler yükselmiş, enflasyon hızlanmış ve istihdam daralmıştır.     

Covid-19 salgınının yarattığı psikolojik ortamın talebe dolaylı etkisi de bulunmaktadır. 
Bireylerin ve işletmelerin belirsizlik ve geleceği öngörememekten dolayı bekleme davranışına 
geçmeleri, tüketici harcamalarında düşüşe yol açarak talebi düşürmekte, bu da ekonomik 
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hareketliliği daraltan etkenlerden biri haline gelmektedir. Daha da kötüsü, mevcut covid-19 
sağlık krizi sonlandığında dahi, bu psikolojik etki bir süre daha devam edecek ve daralan talep, 
sağlık krizi bittikten sonra kriz öncesi eski düzeyine bir süre daha dönemeyecektir. Bu 
nedenlerden kaynaklanan ekonomik gerileme karşısında ülkeler teşvik paketleri 
açıklamışlardır. Teşvik paketlerinin içeriği ve boyutu ülkeden ülkeye değişmektedir. Ancak, 
kısaca devletlerin açıkladıkları ekonomik önlemleri mali önlemler, parasal önlemler ile 
ödemeler dengesi ve döviz kuru önlemleri olarak üç boyutta incelemek mümkündür. Ülkelerin 
mali boyuttaki müdahale önlemleri genellikle sağlık sistemine para aktarma, işgücü piyasasına 
yönelik düzenlemeler, vergi indirimine gitme ve vatandaşlara doğrudan gelir desteği sağlama 
şeklinde olmaktadır. Parasal önlemler merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve bankalar 
ile firmalara parasal destek şeklinde gerçekleşmektedir. Dış ödemeler dengesi ve döviz kuru 
önlemleri ise merkez bankalarının döviz satması, kur rejiminde değişikliklere gitme ve kimi 
ithalat-ihracat yasakları şeklinde olmaktadır (Elgin ve Başbuğ, 2020:9).    

Covid-19 salgını küresel tedarik zincirleri alanında ciddi riskler oluşturmaktadır. Sınır 
kapılarının kapatılması, uçuşların durdurulması ve toplam talebi düşüreceği öngörülen diğer 
kısıtlamaların küresel tedarik zincirlerinde kopmalara ve aksamalara yol açması 
beklenmektedir. Covid-19’un tedarik zincirleri üzerindeki olası etkileri aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir (Yılmaz, 2020:14):  

• Fuar, kongre, toplantı, vb. organizasyonların iptal edilmesi,  

• Seyahat kısıtlamalarının uygulanması,  

• Karantina uygulamalarının yasallaştırılması,  

• Sokağa çıkma yasağı getirilmesi,  

• Mağazaların, restoranların kapanması,  

• Hammadde gecikmeleri ve iptallerin yaşanması,  

• Üretimin durması,  

• Lojistik faaliyetlerde kısıtlamalar olması,  

• Sevkiyatların gecikmesi,  

• Lojistik maliyetlerin artması,  

• Ek ticari tarifelerin konulması,  

• Ödemelerin zorlaşması,  

Covid-19 sağlık krizi işsizliğe ve istihdam kaybına yol açmıştır. Dünya Çalışma Örgütü 
(International Labour Organization- ILO) verilerine göre, covid-19 salgını nedeniyle, 2020 
yılında, dünya genelinde 114 milyon istihdam kaybı yaşanmıştır. Bunun 33 milyonu işsiz 
kalanlar, 81 milyonu da ücretsiz izne ayrılanlardır. Dünya genelinde, salgın nedeniyle, toplam 
çalışma süresinde (saat olarak) %8.8 azalma meydana gelmiştir. Bu oran 255 milyon tam 
zamanlı işgücüne denktir. İşgücü kayıpları nedeniyle oluşan çalışanların gelir kaybı 3.7 Trilyon 
dolardır ve 2019 yılı dünya GSYH ’sının %.4.4’üne denk gelmektedir (www.ilo.org). 
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6.SONUÇ 

Dünya ekonomisinde 2008 küresel krizinden sonra başlayan yeni korumacı politika 
uygulamaları devam ederken covid-19 küresel sağlık krizi ortaya çıkmış ve tüm dünyayı etkisi 
altına almıştır. 

 Dünya ekonomisinde 2008 küresel krizinden sonra uygulanmakta olan yeni korumacı 
politika önlemleri covid-19 sağlık krizi nedeniyle genişletilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Daha 
önceki dönemde uygulanan korumacı politikalara ek olarak, covid-19 döneminde ihracat 
kısıtlamalarına ve yasaklarına da başvurulmuştur. Bu dönemde başta DTÖ kuralları olmak 
üzere küresel ekonomik sistemin kuralları gözetilmeden korumacı politikalara başvurulmuştur. 
Ayrıca, pek çok ülke trilyon dolarlık mali destek programları uygulamışlardır.  

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle dünyada pek çok ülke 
uluslararası ticarette kısıtlayıcı politikalara başvurmuştur. Bu kısıtlamaların çoğunlukla 
haklılığı vardır ve DTÖ Anlaşmaları, üyelere, bu tür salgın dönemlerinde kısıtlayıcı politikalara 
başvurma yetkisi tanımaktadır. 

Ancak, salgın süresince geçici olarak uygulanması gereken bu önlemler kalıcı hale 
getirilmemelidir. Sadece sağlık ve gıda güvenliği alanı ile sınırlı olmalı, kapsamı diğer alanlara 
yaygınlaştırılmamalıdır. Açık ve şeffaf uygulanmalı, örtülü korumacılığa dönüştürülmemelidir. 
Sadece salgınla mücadelede yeterli ölçüde kullanılmalı, aşırı ve yaygın korumacılığa 
dönüşmemeli, diğer ülkelerin misillemelerine ve ticaret savaşlarına neden olmamalıdır. 
Ülkelerin uluslararası anlaşmalarla ve sözleşmelerle belirlenen taahhütlerine uygun olmalı, 
uluslararası ticaret sisteminin sağlıklı işleyişini aksatmamalıdır. Tüm ülkelere eşit ve ayırım 
yapmadan uygulanmalı, kutuplaşmalara ve ayrışmalara yol açmamalıdır. Uluslararası 
standartlara ve normlara uygun, bilimsel açıdan haklılığı olan gerekçelere dayalı olmalı, tek 
taraflı keyfi uygulamalardan kaçınılmalıdır.  

Covid-19 sağlık krizi nedeniyle, hükümetler bütçe disiplini ve mali disiplin kurallarını 
aşarak, bütçe dışı fonlar ve ek bütçeler yoluyla ekonomilere yoğun şekilde müdahalelerde 
bulunmuşlardır. Bütçe dışı fon uygulamaları covid-19’la mücadelede kısa dönemde esneklik ve 
hız sağlasa da uzun dönemde, bütçe ve harcama disiplininden sapma ve bu uygulamayı gereksiz 
şekilde genişletme riski taşımaktadır. Salgın nedeniyle pek çok ülkede aynı anda uygulamaya 
konulan harcama artırıcı ve müdahaleci politikaların, uzun dönemde, uluslararası ekonomide 
rekor düzeyde iç ve dış borçlar ile bunların ödenmesinde güçlükler, küresel enflasyon, küresel 
ödeme ve kredi krizi vb. sonuçlar doğurması mümkündür. Bu da küresel ticaret sistemine olan 
güveni sarsabilir ve başta DTÖ olmak üzere, küresel örgütlerin işlevlerini tartışılır hale 
getirebilir.  

Covid-19 sağlık krizi nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde aksamalar meydana 
gelmiştir. Başta sağlık gereçleri ve koruyucu ekipmanlar olmak üzere pek çok ürünün dünya 
ticaretinde aksamalar oluşmuştur. Günümüzde uluslararası ticaret daha önce görülmedik 
şekilde küresel tedarik (arz) zincirlerine dayanmaktadır. Covid-19 sağlık krizi küresel tedarik 
zincirlerinin sağlıklı işlemesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Ülkeler tarafından tek yanlı 
olarak alınan kararlar bütün ülkelerde üretimin daralmasına ve arz kısıtlarına yol açmıştır. 
Dünya ekonomisinin önde gelen kuruluşları, ülkelere, küresel tedarik zincirlerinde bozulmalara 
ve aksamalara yol açabilecek uygulamalardan kaçınmaları gerektiğini bildirmiştir. 
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Covid-19 sağlık krizi küresel ölçekte istihdam daralması ve işsizlik yaratmıştır. Başta 
ABD olmak üzere pek çok ülkede işsizlik ödeneği başvuruları artmış, hükümetler salgından 
etkilenen sektörlerde gelir kayıplarını telafi etmek için çeşitli ödeme programları 
geliştirmişlerdir.  

Ayrıca, covid-19 sağlık krizi tüketicilerin ve yatırımcıların davranışlarını olumsuz 
etkilemiş, bunların, geleceğe ilişkin belirsizlik ortamında, talebi düşmüştür. Belirsizlik ve 
geleceğe güvenle bakamama nedeniyle azalan tüketim ve yatırım talebi ekonomik büyüme 
hızının da düşmesine yol açmış, küresel ekonominin büyüme hızı yavaşlamıştır.  

Covid-19 sağlık krizi nedeniyle uygulanan korumacı politika araçları olan ihracat 
yasakları ve kısıtlamaları ile hükümetlerin ek bütçe ve bütçe dışı fon uygulamaları daha önceki 
dönemlerde sıklıkla başvurulmayan, başvurulsa bile bu ölçüde uygulanmayan, istisnai 
uygulamalardır. Oysa, hükümetler, insan sağlığı gibi önemli bir gerekçe ile, kendi mali 
mevzuatları ve DTÖ ilkeleri ile bağlı olmadan, bu araçları aşırı şekilde kullanmışlardır. Kriz 
dönemlerinde bir ölçüde haklı gerekçelerle yapılan harcama artışlarının, uzun dönemde, ülke 
ekonomilerinde ödeme güçlüklerine yol açması durumunda, bu durumdaki ülkelerin, daha fazla 
kısıtlayıcı önlemlere başvurarak, daha fazla içe kapanmaları, küresel boyutlu ekonomik kriz 
başlatabilir. Bu da yeni korumacı politikaları güçlendirebilir ve kalıcı hale getirebilir. 

Dünya ekonomisinde 2020 yılı covid-19 sağlık kriziyle mücadele ile geçmiştir. Covid-
19 salgını nedeniyle korumacı önlemler alınmış, ülkeler daha önce görülmedik düzeyde içe 
kapanmıştır. Dünya ülkeleri, insan sağlığı gibi haklı bir gerekçe ile geçici nitelikte kısıtlayıcı 
önlemlere başvururken, uzun dönemde etkili olacak serbestleşmeye yönelik gelişmeler de 
yaşanmıştır.  Dünyanın en büyük ticaret anlaşması olan “Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık 
Anlaşması (RCEP), aralarında Çin'in de bulunduğu Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke 
tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır. Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret 
pazarlarından biri konumuna yükseltecek olan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi 
(AfCFTA) Anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kuzey Amerika ülkeleri 
arasındaki ticari ilişkiler konusunda Kasım 2018'de imzalanan, ABD-Meksika-Kanada 
Anlaşması (USMCA) 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İngiltere ve AB, 24 Aralık 2020 
tarihinde Brexit sonrası ticaret anlaşması şartlarında uzlaşmaya varmıştır. Dünya Ticaret 
Örgütü’nün 2005 yılında kurulmasından sonra, DTÖ’nün müzakere platformu olarak görev 
yaptığı ilk anlaşma olan “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması (TFA) 2017 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Bu gelişmeler, dünya ekonomisinde sürmekte olan 2008 küresel krizi ve ona 
eklemlenen covid-19 salgını döneminde alınan kısıtlayıcı önlemlerin geçici olduğunu ortaya 
koymaktadır.  
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Özet 
 

Ülkemizde giderek artan yapılaşma ve hızlı gelişme süreci toplumu kapalı alanlara hapsetmekte 
ve açık yeşil alanlardan mahrum bırakmaktadır. Bunun sebebi ise artan nüfus ve gereksinimler 
doğrultusunda barınma ihtiyacının artması, yaşam standartlarının yükselmesidir. İnsanlar bu 
doğrultuda ihtiyaçlarını giderebilmek adına hayatın yoğun temposuna ayak uydurmakta ve 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Toplumdaki bireyler hayatın yorucu akşından ve stresten biraz 
da olsa uzaklaşabilecekleri mekanlar aramaktadır. Bu doğrultuda kent içerisinde yer alan açık 
yeşil alanlar giderek önem kazanmaktadır. Rekreasyonel gereksinimlere ihtiyaç duyulması 
doğrultusunda devreye peyzaj girmektedir. 19. yüzyılda literatüre giren peyzaj terimi o 
zamanlar bir yer yüzü parçasının genel karakteri olarak tanımlanmıştır. Çevremize 
baktığımızda görülebilecek her şey peyzaj olarak tanımlanabilmektedir. Peyzaj mimarlığı ise 
bu etrafımızdaki görsel şöleni bize sunan uygulayıcılardır. İlk olarak Peyzaj mimarı terimi de 
19. yüzyılda literatüre giriş yapmıştır. Günümüze kadar da kendini geliştirerek gelmeyi 
başarmıştır. Peyzaj Mimarlığında tasarım önce fikir olarak ortaya çıkmaktadır. Fikir 
olgunlaştıktan sonra kağıda ya da dijital bir ortama aktarılarak fikrin ötesine geçip bir tasarım 
oluşturur. Tasarım bu noktadan sonra alıcısıyla ya da uygulayıcısıyla buluşur. Peyzaj, 
çalışmalarında insana fonksiyonel, estetik ve ekonomik çözümler üreterek daha yaşanabilir bir 
çevre oluşturmayı amaçlamaktadır. Uygulama esnasında insan gücünün yetersiz kaldığı 
noktalarda birçok alet ve ekipman kullanımı görülmektedir. Bu alet ve ekipmanların kullanımı 
uygulamada zaman tasarrufu sağlamakta ve işleyişi büyük bir ölçüde kolaylaştırmaktadır. Bu 
çalışma alet ve ekipmanların kullanımı ve işlevlerine yönelik bir araştırmadır. Bu sayede 
uygulama sırasında ihtiyaç duyulan alet ve ekipman ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşım 
kolaylaştırılmıştır. Doğru ve hızlı bir uygulama gerçekleştirilebilmesi için bu çalışma bir 
kılavuz niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj, Peyzaj Mimarı, Alet ve Ekipman, Uygulama, Tasarım 

 

Abstract 

 

The increasing construction process and rapid development in our country limits the society to 
closed areas and deprives them of green spaces. The reason for this is that accommodation and 
living standards have increased in line with the increasing population and needs. In this 
direction, people need to keep up with the busy life tempo and work to meet their requirements. 
People is looking for places to escape from the tiring life fluency and stress of life. In this 
direction, open green areas in the city are becoming increasingly important. Landscape comes 
into play in line with the need for recreational needs. The term landscape, which entered the 
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literature in the 19th century, was defined as the general character of a piece of earth. When we 
look at our environment, everything that can be seen can be described as landscape. Landscape 
architecture, on the other hand, is the practitioner who offers us this visual feast around us. First, 
the term Landscape architect entered the literature in the 19th century. It has managed to come 
by improving itself until today. In Landscape Architecture, a design first exists as an idea. After 
the development of idea, it is transferred to paper or a digital medium and goes beyond the idea 
and creates a design. After this point, the design meets with its buyer or practitioner. It is aimed 
to create a more livable environment by producing functional, aesthetic and economical 
solutions in landscape works. Many tools and equipment are used at points where manpower is 
insufficient during the application. The use of these tools and equipment saves time in practice 
and greatly facilitates the operation. This study is a research on the use and functions of tools 
and equipment. In this way, access to all necessary information about the tools and equipment 
needed during the application has been facilitated. This study is a guide for accurate and fast 
implementation. 

Keywords: Landscape, Landscape Architecture, Tools and Equipment, Application, Design 

 

GİRİŞ 

İnsan, yaradılışı gereği doğal olan ile bir uyum içerisindedir. Günümüzde modern şehir anlayışı 
maalesef doğaya ve doğal olana savaş açmıştır. Betonarme yapıların ağırlıkta olduğu kentler 
soğuk ve tek düze hali ile insanları olumsuz yönde etkiler bir hal almıştır. İnsanları olumsuz 
yönde etkileyen bu yaşam stili aynı şekilde flora ve faunayı da olumsuz etkilemiş, bu etki kimi 
zaman türlerin yok olması sürecine kadar uzanmıştır. 
Bu modern şehir anlayışında insanlar kendilerine bir nebzede olsa rahat nefes alabilecekleri, 
doğa ile olan bağlarını tam anlamıyla koparmayacak alanlar aramaktadır. Şehrin sert, soğuk ve 
yapısal dokusundan uzak rahatlatıcı aynı zamanda huzurlu bir yer ihtiyacı doğmaktadır. Bu 
tempoda ihtiyaç duyulan hareket alanları artan ve değişen insanlar için kent içerisinde yer alan 
ulaşılabilir durumda olan yeşil alanların değeri giderek eşsiz daha önemli bir hale gelmektedir 
(Kızılarslan, 2007). 
Burada devreye peyzaj girmektedir. Peyzaj günümüzde bir sanat dalı haline gelmiştir ve kısaca 
çevre düzenleme sanatı olarak tanımlanmaktadır. Çevre düzenleme sanatı olarak 
tanımlayabileceğimiz peyzajı göz ile görülür hale getiren ve kullanıma sunan kişi ise peyzaj 
mimarlarıdır. Öztan’a (2000) göre; ‘Peyzaj Mimarlığı’ Biyolojik temele dayalı arazi kullanımı 
ve planlama ilkelerini belirten insanlar için faydalı, işlevsel ve iyi bir çevre yaratma sanatıdır. 
“Peyzaj Mimarlığı” deyimi aslında zıt kavramları bir araya getirmektedir; peyzaj çoğunlukla 
doğal elemanlardan oluşan ve zaman içinde gelişen bir çevreyi anlatırken, mimarlık inşai 
nitelikte, daha başından tamamlanmış ve zaman içinde yaşlanacak bir yapıtı çağrıştırmaktadır 
(Özek, 2017).  
Günümüzde peyzaj alanlarının kısıtlı olması ile beraber insanlar arazilerini daha iyi ve işlevsel 
kullanmaları amacıyla oluşturmuştur. Peyzaj, çalışılan alanın doğallığının ve niteliğinin 
korunarak insanların kullanımına sunumunu sağlar. İyi bir peyzaj tasarımı estetik ve tasarımsal 
ilkelerin ışığı altında yapılır. Tasarım yapılacak alan bu ilkeler ışığında iyi planlanmalıdır. 
(MEB, 2015).  
Peyzaj planlama çalışmaları temelde altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; alan seçimi, 
sörvey çalışmaları, alan analizi, leke plan, ön proje ve kesin proje (uygulama projesi)’dir. Bu 
noktada ‘Doğru bir peyzaj çalışması nasıl olmalı?’ sorusu akıllara gelmektedir. Soruya doğru 
cevabı verebilmek için iyi bir planlama, doğru ve güzel bir tasarım ve başarılı bir uygulama 
hedef alınmalıdır (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020).  Planlama esnasında iyi sonuçlar elde 
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edebilmek için bu aşamaların sırasıyla ve her aşamada dikkatli çalışılarak yapılması gereklidir. 
Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan hatalar ortaya çıkar.  
Peyzaj çalışmaları insana fonksiyonel, estetik ve ekonomik çözümler üreterek daha yaşanabilir 
bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır. Konu kapsamında uygulama safhasında alet ve ekipman 
kullanımı en yüksek orandadır. Çalışmanın araziye entegre edilme sürecinde alet ve ekipman 
seçimleri oldukça önem arz etmektedir. Doğru bir ekipman kullanımı işin sekteye uğramasını 
engellemektedir. Alet ve ekipman bilgisinin sağlanması işi hızlandırmakta ve uygulama 
süresini minimumda tutmaya yardımcı olmaktadır. Yapılan seçimlerde oluşan hatalar bu süreci 
olumsuz etkilemektedir. Peyzaj projesinin alıcısı ya da müşterisi her kimse memnuniyet 
sağlanamama ihtimali ortaya çıkmaktadır.  
Bu doğrultuda doğru bir kullanım yapılması açısından kullanılan alet ve ekipmanlar fidanlık 
ekipmanları, budama el aletleri, basit toprak işleme aletleri ve sulamada kullanılan alet ve 
ekipmanlar olarak dört başlık altından toplanmaktadır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Peyzajda Kullanılan Alet ve Ekipmanların Sınıflandırılması (Kahraman, 2018; 
Demirel, 2019) 

Fidanlık Ekipmanları Budama El Aletleri 

Dip kazan El Testeresi                             Motorlu Testere 

Diskaro Çim Biçme Makası                 Motorlu Çit Kesme 

Pulluk  Dal Makası                             Motorlu Tırpan 

Rotovatör  Budama Makası                      Teleskopik Makas 

Ot Toplama Tırmığı Bağ Bıçağı 

Kültivatör  Tahra 

Çapalama Makinesi Orak 

Toprak Tesviye Küreği Tırpan 

Basit Toprak İşleme Aletleri Sulamada Kullanılan Alet ve Ekipmanlar 

Bel Küreği                        Aşı Bandı Dalgıç Pompa 

Çapa                                 Aşı Macunu Bağlantı Parçaları 

Çipin                                Dikim Tahtası Boru 

Kazma                             Fidan Torbası Küresel Vana  

Tırmık                             Üretim Saksısı Çekvalf 

Kürek                              Viyol Kontrol Bölgesi Kiti 

Elek                                 Tohum Ekim Kasası  Sulama Başlıkları 

Sırt Pülverizatörü            Gölgelik  Selenoid Vana 

Omega Aşı Makinesi Vana Kutusu 

Aşı Çakısı  Kontrol Ünitesi 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Peyzaj mimarlığı uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar araştırmanın materyalini 
oluşturmaktadır (Şekil 1). Çalışma kapsamında yerli ve yabancı literatürden yararlanılmıştır. 
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Çalışmada veri toplama, analiz ve senteze dayalı bir yöntem kullanılmıştır. Konu kapsamında 
yer alan alet ve ekipman kullanımı en çok peyzaj uygulama aşamasında önem arz etmektedir 
(Şekil 2). Çalışmanın ana kurgusunu önceki çalışmalarda peyzaj uygulamalarında kullanılan 
alet ve ekipmanların ne şekilde kullanıldığı oluşturmaktadır. Yapılan araştırmaların devamında 
toplanan bilgiler ışığında bir sınıflandırma yapılmıştır. Kullanılan sınıflandırma için elde edilen 
veriler belirlenen başlıklar altında incelenmiştir. Kullanım alanları açısından alet ve ekipmanlar 
hakkında bilgiler verilip doğru bir bilgi akışı sağlanmıştır. 

  

Şekil 1. Alet ve Ekipman Örneği Şekil 2. Peyzaj Uygulama 

 

BULGULAR 

Peyzaj Mimarlığında Alet ve Ekipman Kullanımı 

Peyzaj çalışmalarında alet ve ekipman kullanımının yoğun olduğu alan uygulama aşamasıdır. 

Alet, Bir hedefe ulaşmak için kullanılan ancak bu süreçte tüketilmeyen herhangi bir fiziksel 
ürün bir araç olarak tanımlanabilir. Ekipman ise bir bireye, topluma veya topluluk yararına 
hizmet eden bütün mekanik cihazları ve aksesuarları temsil eder. Genellikle, bir amaç için 
belirlenen ve bir araya getirilen araçlarda ekipman olarak bilinir. Aralarındaki farklar ise; 

 Bir alet mekanik olmayabilir. Fakat ekipman dendiğinde genelde belli bir mekanik yönü 
vardır. 

 Araçlar çok fazla amaç için kullanılabilmektedir. Ekipman ise belli bir işlev ve 
uygulama için tasarlanmıştır. 

 Araçlar toplum arasında çok uzun zamandır kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ekipman 
kullanımı daha güncel bir durumdur (Alet ve Ekipman, 2019). 
 

Fidanlık Ekipmanları 

İhtiyaç duyulan çeşitli türdeki fidanların üretiminin yapıldığı açık ya da kapalı olabilen arazilere 
fidanlık denmektedir (Güney, 2016). Fidanlıklar kurulurken arazi seçimi sırasında düz veya az 
eğimli yerler tercih edilmektedir. Bu çalışma esnasında ekipmanlar için kolaylık sağlaması 
açısından önem arz etmektedir. Kullanılan ekipmanlar fidanlık arazisinin toprağının daha kolay 
işlenebilmesini sağlar. Toprak işleme derinliği belirlendiğinde buna göre bir ekipman seçimi 
yapılmaktadır. Dip kazanda bu ekipmanlardandır. Dip kazan ile toprak da 40-60 cm de işlem 
yapılabilmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Fidanlık Ekipman Örneği (Dip kazan) 

 

Budama El Aletleri 

Ağacın daha iyi gelişebilmesi için fazla dalların kesilmesine budama denmektedir. Budama 
zamanı yaprak dökümünden ilkbahara kadar uzanmaktadır (Budama nedir?, 2015). Budama 
sırasında ağacın zarar görmemesi gerekmektedir. Dalların kırılması başka bir şekilde 
koparılması budama demek değildir. Budama esnasında teleskopik makas kullanılabilmektedir. 
Bu makas sayesinde ağaç tepesindeki yoğun dallara ulaşılabilmektedir. Makaraları sayesinde 
az güç ile tork üretebilen bir mekanizmaya sahiptir (Şekil 4). Bu yüzden yapılan işlemler 
sırasında gruplandırılan budama el aletlerinden yararlanılmaktadır. Uygulama yapılırken 
bitkilerin zarar görmemesi için aletlerin keskin olması gerekmektedir. Bu sayede bitkide daha 
az bir yara açılmış olmaktadır. Açılan büyük yaraların onarımı için bitki daha çok güç sarf 
etmek zorunda kalmaktadır. Bundan dolayı budama yeri pürüzsüz olmalı ve hiçbir parça 
kalmamalıdır. 

 

Şekil 4. Teleskopik Makas 

 

Basit Toprak İşleme Aletleri 

Rutubetli iklim bölgelerinde geç sonbahar, kış ve erken ilkbahar aylarında toprak suya fazla 
doymuş olduğu için işleme yapılmamalıdır. Kurak iklim bölgelerinde ise sonbahar, kış ve erken 
ilk baharda toprak işlenebilir. Toprakta kum oranı fazla olunca işleme süresi geniş, kil oranı 
fazla olduğunda ise işleme süresi dardır (Kahraman, 2018). 

Basit toprak işleme aletleri alana ve uygulama yapılan yere göre kullanılmaktadır. Uygulama 
dar bir alanda yapılıyor ise makinenin girmesi zor olacağı için basit aletler kullanılmaktadır. 
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Örnek olarak sırt pülverizatörü küçük dozlu yapılan ilaçlamalarda kullanılmaktadır. Dar ve 
küçük alanlar için oldukça kullanışlıdır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Sırt Pülverizatörü 

 

4. Sulamada Kullanılan Alet ve Ekipmanlar 

Sulama genel olarak bitkinin gelişmesi için gerekli olan ve doğal yollar ile karşılanamayan su 
miktarının toprağa verilmesidir. Sulama yardımı ile bitkinin maximum gelişmesi sağlanır. 
Dünyada artan nüfus ve küresel ısınma yüzünden su kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Bu 
yüzden peyzaj projelerinde en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri de sulama sistemidir 
(Kelkit ve diğerleri, 2020).  Bitkilerin İhtiyacı olan ekstra besin maddeleri ve tarımsal mücadele 
ilaçlarının uygulaması kolaylıkla yapılabilir. Sulama yöntemleri genel olarak yüzey ve basınçlı 
olmak üzere ikiye ayrılır (Orta, 2017). 

Salma, tava, uzun tava ve karık yüzey sulama yöntemleridir. Yağmurlama ve damla ise basınçlı 
sulama yöntemleridir. Peyzaj alanlarında genel olarak kullanılan sulama sistemi Yağmurlama 
sulama sistemidir. Yağmurlama sulama sistemi tasarlanırken öncelikle su kaynağına göre başlık 
seçimi yapılır. Başlık seçimi oldukça önemlidir. Kaç derece açı ile ne kadar mesafe atış 
yapacakları iyi bilinmelidir (Şekil 6). İşletme birimi sayısı belirlenir. Boru çapı hesaplanır. 
Sonrasında filtre, kontrol ünitesi ve pompa özelliklerine göre seçim yapılır. Son olarak detay 
çizilimi yapılarak bağlantı parçalarının neler olduğu belirlenip metraj çıkartılır. Bağlantı 
parçaları sistemin doğru akışını sağlamaktadır. Doğru parçalar seçilmeli ve her durum göz 
önünde bulundurularak yedekli sipariş verilmelidir (Şekil 7). 

 

 
 

Şekil 6. Sulama Başlığı Şekil 7. Sulama Aparatları 
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SONUÇ 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ile peyzaj alanlarında yapılan uygulamalarda kullanılan 
alet ve ekipman bilgisi kategorize edilmiştir. Bu doğrultuda alet ve ekipmanların bir kısmı 4 
gruba ayırılmıştır. Bu gruplar; 

1. Fidanlık Ekipmanları 

2. Budama El Aletleri 

3. Basit Toprak İşleme Aletleri 

4. Sulamada Kullanılan Alet ve Ekipmanlar şeklinde oluşturulmuştur. 

Uygulama esnasında ihtiyaç duyulabilecek alet ve ekipmanların çoğu bu çalışmada 
belirtilmiştir. Bu sınıflandırma uygulama sırasında yapılan işlemlerde ihtiyaç duyulabilecekler 
alet ve ekipmanların birçoğunu içermektedir. Alet ve ekipmanlar görseller ile desteklenmiştir. 
Çalışma alet ve ekipman bilgisinin eksikliğini ve ortaya çıkabilecek bir yanlış kullanımı en aza 
indirgemeyi hedeflemiştir. Alet ve ekipmanların kullanım bilgileri, görselleri vb. gibi 
bilgilerinin yer aldığı ve bu başlıklar ışığında oluşturulan bu sınıflandırmanın kullanım 
kolaylığı sağlaması, kolay erişilebilirlik durumu yaratması ve uygulamanın aksamasını 
engelleyebilmesi sağlanmıştır.  
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Abstract 

Podcast and vodcast have been around for over a decade. This phenomenon has led many educators to 
return to this medium and ask questions regarding the meaningful integration for teaching and learning. 
In the current study, the aim is to determine the effect of podcasts and vodcasts on Iranian motivated 
learners’ improvement in speaking skills. Quasi-experimental was used in this research.  To this end, 
250 intermediate and advanced learners aged 18- 35 who were studying English as a foreign language 
in Ayandegera institute, Zanjan, Iran in the summer of 2020 were asked to answer the items of two 
questionnaires. The researchers used purposive sampling in order to do so. In order to compare the 
differences between the effect of podcast and vodcast, the experimental group was divided into two 
groups. The first group was given podcast files and the second group was given podcast files. Among 
60 podcast files and 50 vodcast files, 10 podcasts and 10 vodcasts were chosen according to Lawsh 
CVR and CVI (0.42, 0.79) formula. An IELTS exam’s speaking test was chosen as the pre-test and 
another test of the same book was chosen as the post-test. In the current study, descriptive statistics, 
ANCOVA Test was used in the analysis of the quantitative data. It was concluded that there is a 
significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group in both podcast 
and vodcast groups, whereas there is little significant difference between the pre-test and post-test scores 
of the control group. 

Keywords: CALL, motivation, podcast, technology, vodcast 

Introduction 

 The learning process is basically a transformation of knowledge, attitudes, and skills by involving 
students' physical and mental activities. Student involvement both physically and mentally is a form of 
student learning experience that can strengthen students' understanding of learning concepts (Gonulal, 
2020). Speaking skill plays an important role in learners’ scientific progress. It is important and due to 
the complexities of preparing and presenting speaking content, this skill is ignored in many situations. 
Among the four main domains of communication skills, namely listening, speaking, writing, and 
reading, speaking skills are undoubtedly being the main ones (Celaya, Ramírez-Montoya, Naval, & 
Arbués, 2020). 

     Written and oral comprehension competencies are predominant tasks in learners’ classrooms and 
social media. It is believed that speaking skills and pronunciation practice must gain ground in both of 
the aforementioned areas (Díez, & Richters, 2020). 

     Speaking, as an integral aspect or component of language learning has historically been overlooked 
by applied linguists. Several reasons could account for this longstanding neglect: (a) there are time 
constraints on teaching pronunciation skills including prosody and intonation in language classes 
(Munro & Derwing, 2007; Sporn, Chanter, & Meehan, 2020); (b) some, if not many teachers lack the 
technical knowledge or training on how to deal with speaking skill in the classroom (Knoerr & 
Weinberg, 2003; Kafes, & Caner, 2020); (c) both the teachers and students dislike teaching speaking as 
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it wears them out (Morley, Stevick, & Wallace Robinett, 2005; Yadav, ,2021). Perhaps, since most 
language teachers have less than adequate training in phonetics and phonology, they tend to ignore this 
aspect of language in their classes. Therefore, speaking instruction is procrastinated until learners have 
acquired a high command of language when they are proficient enough to benefit class hours devoted 
specifically to phonetics and phonology (Zhao, He, & Su, 2021). Thus, it tends to be downplayed in 
language programs for students with low levels of proficiency. This neglect came along with confusion 
as to whether to teach speaking when Communicative Language Teaching (CLT) emerged in the 
language teaching profession. Within CLT, pronunciation instruction was a secondary consideration, 
and teachers were normally encouraged to dedicate themselves to other more ‘‘important” areas of 
language (Besser, Saenz, & Blackwell, 2020, April). 

   However, as Fitria, Vianty, and Petrus, (2015) contend, some practitioners have attempted to include 
pronunciation instruction in their classroom agenda from a communicative perspective (Devi & Rao 
2019).    Although speaking has played second fiddle to other important skills of foreign language teaching 
over the past decades, there is no denying that it could contribute significantly to intelligibility or 
comprehensibility in communication (Chan, Chi, Chin, & Lin, 2011; Drozdikova-Zaripova, & Sabirova, 
2020).  
  
     Motivation is one of the most important concepts in psychology as well as language teaching. Teachers 
and students mostly use the term to explain what causes success or failure in learning. Indeed, language 
learners need the motivation to provide primary impetus to begin L2 learning and later the driving force to 
sustain the long and often lengthy process (Howard, Chong, & Bureau, 2020). 
   Traditionally, motivational psychologists have been more concerned with what motivation is and how 
we can use this knowledge to motivate learners. Recently, however, more and more researchers have 
decided to examine the pedagogical implications of research by conceptualizing motivational 
strategies (Vermote et al.,).   Thus, motivational research has reached a level of maturity that theoretical 
advances have begun to contribute to methodological developments (Orazbayeva, Davey, Plewa, & Galán-
Muros, 2020). 
   As Dornyei (2020) suggests future research needs to assess the teachability of motivational strategies in 
general and to explore the specific ways by which these strategies can be taught in particular. Thus, one of 
the most powerful motivational strategies, as Zhang, Dai, and Ardasheva, (2020) investigated, among 19 
different motivational strategies, according to the students’ and teachers’ perception is the use of 
audiovisual resources and new technologies. In this regard podcasting as a newly developed technology in 
the realm of computer-assistant language learning and mobile-assistant language learning is one of the 
promising innovations that as an educational tool can contribute to higher levels of motivation and 
language achievement in learners of English, in general, and EFL learners of English, in particular (Hasan, 
& Hoon, 2013).   
     In this research, the purpose of the study is to take motivation speaking skills into account and to 
understand the effect of them on the learners’ skills. 
 
Research Questions 
The following research questions led the course of the present study: 

1-      Does the application of podcast significantly affect motivated learners’ improvement in speaking 
skill? 

2-      Does the application of vodcast significantly affect motivated learners’ improvement in speaking 
skill?  

Null Hypotheses  

The present study was designed to investigate the following null hypotheses: 
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H01.  The application of podcast does not significantly affect the learners’ improvement in their 
speaking skills. 

H02. The application of vodcast does not significantly affect the learners’ improvement in their 
speaking skills.   

MATERIAL AND METHOD 

Design of the Study 
The design of this study was quasi- experimental. IN the current study, a pre-test and a post-test for all 
three groups (podcast group, vodcast group, and control group) were used and the participants were 
randomly assigned to three groups of podcast, vodcast, and control. However, since there was a control 
group, this study had an experimental comparison group design. The main independent variables were 
podcasts, vodcasts, and motivation and the dependent variables were speaking skill. 

 
Participants 
The participants of this study were Iranian EFL learners studying at Ayandegera Institute, in Zanjan, 
Iran. They were selected among both males and females, approximately aged from 18 to 35. The 
participants were chosen among the learners who had been placed at the Intermediate and Advanced 
levels based on Oxford’s quick placement test that the researcher used in order to place the learners in 
the intermediate and advanced levels. 

   As in Ayandegera institute, there were about 400 learners, according to Morgan’s table (95% 
confidence, 5.0% error) 196 learners were needed for this study as a sample size. The English Speaking 
Skill Motivation Scale (ELCMS and ESSMS) was given to 250 learners in the level of intermediate and 
advanced. The process of choosing the sample size was purposive sampling. As we needed 196 learners, 
the questionnaires were given to 250 learners. In the ELCMS questionnaire, we had 17 items (ranged 
from “strongly disagree= 1 to strongly agree= 5). In the ESSMS questionnaire, we had 16 items (ranged 
from “strongly disagree= 1 to strongly agree= 5). The ESSMS questionnaire was designed by the 
researcher. The items of the designed questionnaire were selected by 6 authorized teachers. The 
researcher gave the teachers 30 items and out of these 30 items, 16 items were chosen according to 
Lawsh CVR and CVI formula.  

 
Table 1 
Number of Motivated and Unmotivated Learners in Speaking 

speaking1 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 28 11.2 11.2 11.2 

1 222 88.8 88.8 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
 
 

Materials 
Multiple data collection methods were used to obtain comprehensive and useful data and also to increase 
the validity of the findings. The instruments are mentioned below: 
 
Oxford Quick Placement Test 
 To elicit the information about the students’ proficiency, and to get the homogeneous group, Oxford 
Quick Placement Test (2007) was used in the following rating method: 
 1-17 Beginner  
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 18-27 Elementary   
 28-36 Lower-intermediate 
 37-47 Upper-intermediate   
 48-55 Advanced  
 56-60 Very advanced 

 
English Speaking Skill Motivation Scale 
A researcher-made version of the English Speaking Comprehension Motivation Scale (ESCMS) was 
applied to assess the level of students' motivation for practicing English speaking skills. The items were 
selected from 30 items that the researcher designed and 6 authorized teachers chose these 16 items. 
These 16 items were selected by Lawsh CVR and CVI formula which is shown below. The motivation 
scale consisted of 16 statements, and these 16 statements were scored on a five-point Likert Scale, 
ranging from strongly disagree= 1 to strongly agree=5, each statement scored out of 5. ESSMS was 
administrated at the beginning of the study to the learners of Intermediate and Advanced level of 
proficiency in order to choose motivated EFL learners who are motivated to improve their speaking 
skill.  
   According to Lawsh Formula, each item's CVR must not be lower than 0.42 unless it is known not to 
be valid. 

 
CVR =   
 
Table 2 

Content Validity Ratio of Questionnaire According to Lawsh Formula 
 

Questions Number of Experts 
(Ne) 

CVR Validity 

1 5 0.6 Valid 
2 1 -0.6 Invalid 
3 6 1 Valid 
4 3 0 Invalid 
5 6 1 Valid 
6 5 0.6 Valid 
7 6 1 Valid 
8 1 -0.6 Invalid 
9 2 -0.3 Invalid 
10 5 0.6 Valid 
11 6 1 Valid 
12 4 0.3 Invalid 
13 4 0.3 Invalid 
14 6 1 Valid 
15 1 -0.6 Invalid 
16 1 -0.6 Invalid 
17 4 0.3 Invalid 
18 5 0.6 Valid 
19 6 1 Valid 
20 3 0 Invalid 
21 3 0 Invalid 
22 6 1 Valid 
23 4 0.3 Invalid 
24 6 1 Valid 
25 5 0.6 Valid 
26 5 0.6 Valid 
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27 6 1 Valid 
28 1 -0.6 Invalid 
29 6 1 Valid 
30 3 0 Invalid 

 
 
 

Pre-test 
Pre-tests used to check the current level of chosen learners in their speaking skills. One speaking task 
was used as a pre-test to have the learners speaking scores before giving them the podcast files.  The 
pre-test of speaking skill was chosen from the Official Examination Papers from University of 
Cambridge ESOL Examinations, IELTS 8, test 4, part 2. The speaking test was: 

            “Describe a friend of your family you remember from your childhood. You should say: 
-          Who the person was 
-          How your family knew this person 
-          How often this person visited your family 
-          And explain why you remember this person.  

  

   After the learners took the pre-test, the researcher and the supervisor of the study checked the learners’ 
scores according to IELTS rubrics. For speaking skill, examiners use assessment criteria to award 
a band score for each of the four criteria: 

 Fluency and Coherence 
 Lexical Resource 
 Grammatical Range and Accuracy 
 Pronunciation 

The criteria are weighted equally and the Speaking band score (out of nine) is the average. 

Post-test  

Post-tests used to check the learner’s speaking level of proficiency after watching vodcast files. One 
speaking task was used as a post-test and these tests’ level of difficulty was the same as the pre-tests’ 
level of difficulty.  

   The post-test of speaking skill was chosen from Official Examination Papers from University of 
Cambridge ESOL Examinations, IELTS 7, test 1, part 2. The speaking test was: 

            “Describe a party that you enjoyed. You should say: 

-          Whose party it was and what it was celebrating 

-          Where the party was held and who went to it 

-          What people did during the party 

-          And explain what you enjoyed about this party.  
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The speaking post-test scores were checked by the researcher and her supervisor and two authorized 
teachers checked the accuracy of the scores. The scores calculation process was exactly the same as the 
pre-test. 

 
Podcasting and Vodcasting 
The podcasts of this study were 10 audio files and 10 video files. These files were chosen by Lawsh 
CVR and CVI formula. Among 60 podcast files 50 vodcast files, 6 authorized teachers voted for 
choosing the best files. According to the formula which is mentioned below, 10 audio files and 10 video 
files were chosen by the teachers and the researcher gave the files as the treatment to the experimental 
group. Podcasts were given to the first part of the experimental group and vodcasts were given to the 
second part of the experimental group.   Podcast files were downloaded from www.ESLPod.com 
website.  
   According to the Lawsh CVR, an item should gain a CVR of higher than 0.42 in order to be validated. 
Then CVI of the words was calculated using Waltz and Bausell (1981). It should be mentioned that the 
acceptable index of CVI equals 0.79 and if there is an item with a CVI lower than 0.79, the item should 
be removed. 
 
Table 3 
Content Validity Ration of Podcasts According to Lawsh Formula 
 

Podcast Files Number of experts 
(Ne) 

CVR  Validity  

1  6 1 Valid  
2  5 0.6 Valid 
3  3 0 Invalid  
4  2  -0.3 Invalid  
5  2 -0.3 Invalid  
6  3 0 Invalid 
7  4 0.3 Invalid  
8  4 0.3 Invalid  
9  2 -0.3 Invalid  
10  3 0 Invalid 
11  1 -0.6 Invalid  
12  5 0.6 Valid  
13  2 -0.3 Invalid  
14  3 0 Invalid 
15  3 0 Invalid  
16  4 0.3 Invalid  
17  2 -0.3 Invalid  
18  6 1 Valid 
19  4 0.3 Invalid 
20  1 -0.6 Invalid 
21  3 0 Invalid  
22  5  0.6 Valid  
23  3 0 Invalid 
24  5 0.6 Valid 
25  3 0 Invalid  
26 4 0.3 Invalid  
27 4 0.3 Invalid  
28 4 0.3 Invalid 
29 3 0 Invalid  
30 2  -0.3 Invalid  
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31 2 -0.3 Invalid  
32 3 0 Invalid 
33 1 -0.6 Invalid  
34 5  0.6 Valid  
35 3 0 Invalid 
36 4 0.3 Invalid  
37 2  -0.3 Invalid  
38 2 -0.3 Invalid  
39 2 -0.3 Invalid  
40 1 -0.6 Invalid 
41 4 0.3 Invalid  
42 3 0 Invalid  
43 1 -0.6 Invalid 
44 3 0 Invalid  
45 3 0 Invalid  
46 1 -0.6 Invalid 
47 4 0.3 Invalid  
48 5  0.6 Valid  
49 4 0.3 Invalid 
50 3 0 Invalid 
51 2 -0.3 Invalid  
52 1 -0.6 Invalid 
53 5 0.6 Valid 
54 3 0 Invalid  
55 1 -0.6 Invalid 
56 3 0 Invalid  
57 5 0.6 Valid 
58 4 0.3 Invalid  
59 1 -0.6 Invalid 
60 4 0.3 Invalid  

 
Table 4  
Content Validity Ratio of Vodcasts According to Lawsh Formula 
 

Vodcast Files Number of experts (Ne) CVR  Validity  
1  6 1 Valid  
2  3 0 Invalid  
3  2  -0.3 Invalid  
4  2 -0.3 Invalid  
5  4 0.3 Invalid 
6  3 0 Invalid  
7  5 0.6 Valid  
8  2 -0.3 Invalid  
9  3 0 Invalid 
10  3 0 Invalid  
11  4 0.3 Invalid  
12  2 -0.3 Invalid  
13  4 0.3 Invalid  
14  3 0 Invalid 
15  3 0 Invalid  
16  3 0 Invalid  
17  4 0.3 Invalid  
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18  2 -0.3 Invalid  
19  5 0.6 Valid 
20  3 0 Invalid  
21  2  -0.3 Invalid  
22  4 0.3 Invalid  
23  3 0 Invalid 
24  3 0 Invalid  
25  4 0.3 Invalid  
26 4 0.3 Invalid  
27 3 0 Invalid 
28 4 0.3 Invalid  
29 2  -0.3 Invalid  
30 2 -0.3 Invalid  
31 5 0.6 Valid 
32 3 0 Invalid 
33 1 -0.6 Invalid  
34 3 0 Invalid 
35 1 -0.6 Invalid  
36 6 1 Valid 
37 5 0.6 Valid 
38 2 -0.3 Invalid  
39 2 -0.3 Invalid  
40 2 -0.3 Invalid 
41 2 -0.3 Invalid  
42 3 0 Invalid  
43 1 -0.6 Invalid 
44 6 1 Valid 
45 6 1 Valid 
46 1 -0.6 Invalid 
47 3 0 Invalid  
48 5 0.6 Valid  
49 3 0 Invalid 
50 5 0.6 Valid 

 
 

                                                            Number of experts who scored items 3 or 4 
CVI = ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 
Total number of experts 
 
                                                                                  (Ne – N/2) 
                                                                   CVR = ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 
                                                                                         N-2 
 
Ne = Number of experts who voted for the item 
N = Total number of authorized teachers  
 
Procedure 
As mentioned in the previous sections, in this study, Ayandegera institute was chosen in order to 
implement the research. In the institute, 196 learners were chosen by purposive sampling. These 196 
learners were chosen among 400 learners (according to Morgan’s table). Oxford Proficiency Test was 
given to the learners and those accepted in the intermediate or advanced level were chosen to be in the 
sample size. Then from these selected learners, two questionnaires (ELCMS and ESSMS) were given 
to the learners and according to their answers, the learners were defined as motivated or unmotivated. 
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The first questionnaire is Chang’s Intrinsic Motivation Orientation Scale and the second questionnaire 
were designed by the researcher. The process of the design was that 30 items were written and out of 
these 30 items, 6 authorized teachers chose 16 items as valid according to Lawsh CVR and CVI formula. 
(the process was discussed in the previous chapter). The learners who were motivated in improving the 
speaking skill of themselves were chosen as the sample of the study. 

     The learners were supposed to take a pre-test (discussed in the pre-test section) before having the 
podcast and vodcast files and a post-test (discussed in post-test section) after watching vodcast files. 
The results of the pre-tests and post-tests were examined by the researcher and her supervisor and in 
order to check the validity of the scores, two authorized teachers checked the scores’ accuracy. 

       Out of 60 podcast files and 50 vodcast files, 10 of each were selected to be given to the learners 
and they were supposed to listen to the podcast files and watch the vodcast files during one month. 

Data Analysis 

To analyze the data collected from these participants, SPSS 22 software was used. Afterward, one-
sample Kolmogorov-Smirnov tests, Bar Charts, and histograms were conducted in order to check the 
distribution of the data for normality and to see whether the assumptions required for ANCOVA tests 
were met. in this study, an experimental study was assigned in order to monitor the effect of podcasts 
and vodcasts on motivated students’ speaking skills for Iranian intermediate and advanced level 
learners. The researcher conducted a pre-test and a post-test for all three groups. (podcast group and 
vodcast group is the experimental group and a control group). The control group did not receive any 
podcasts and vodcasts. But experimental group, which is divided into two groups: a podcast group and 
a vodcast group received the files. The aim of this separation is to compare the results of both groups 
in order to understand the effect of podcasts and the effect of vodcasts separately on the learners’ 
speaking skills. learners in the experimental group received podcast and vodcast files and during one 
month they listened to podcast files or watch the vodcast files and after that, they took the post-test. 

 

The Covariance Analysis (ANCOVA)  
The Covariance analysis was used to compare the means of two or more groups and evaluate two or 
more independent variables and elicit the impact of one or more intervening variables, covariance, or 
covariate from the equation. The results are provided in Chapter IV. 

Demographic features of participants 

Descriptive statistics indices were used to examine the demographic characteristics of the respondents. 
The frequency of respondents was studied based on demographic characteristics and charts were 
drawn.  

Distribution of Respondents by Gender and Level 

According to Table 5 and Bar Chart2, which shows the frequency distribution of respondents by gender, 
out of the 65 respondents in the vodcast group 40% were male and 60% were female. In the podcast 
group, 46.2% were male and 53.8% were female. In the control group, 39.4% were male and 60.6% 
were female. 

Table 5 

Distribution of Participants by Gender 
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According to Table 5, which shows the frequency distribution of respondents by level, out of 65 learners 
in the podcast group, 40 learners (61.5%) were in the intermediate level and 25 learners (38.5%) were 
in the advanced level. In the vodcast group, the number of intermediate level learners was 37 (56.9%), 
and the number of advanced-level learners were 22 (43.1%). In the control group, 44 learners (66.7%) 
were at the intermediate level and 22 learners (33.3%) were at the advanced level.   

Table 6 

Distribution of Participants by Level 

 

   Level 

   Intermediate Advanced 

group 

podcast 

Count 40 25 

% within 
group 61.5% 38.5% 

vodcast 

Count 37 28 

% within 
group 56.9% 43.1% 

control 

Count 44 22 

% within 
group 66.7% 33.3% 

 

Descriptive Findings 

In order to become more familiar with the nature of the research variables, it is necessary to describe 
them before analyzing the data, because the statistical description of the data precedes statistical 
inference and helps to identify patterns in the data. In this section, as described above, using some 
central and dispersion indices, the descriptive characteristics of the research variables will be examined 
separately for each hypothesis.  

Podcast Descriptive Indicators 

             Experiment (Vodcast Group)  Experiment (Podcast Group)  Control Group  

sex frequency percent  frequency percent    

male 26 40.0  30 46.2  26 39.4  

female 39 60.0  35 53.8  40 60.6  

Total 65 100.0  65 100.0  66 100.0  
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Descriptive indices related to the scores of variables in the podcast experiment group were calculated 
and the results are presented in Table 7. Also in Figure 3 the pre-test and post-test means are compared. 

Table 7 

Distribution Statistics of Variables in the Podcast Group (Experimental)  

 

group N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

 

Speaking pre 65 5.57 1.92 2.00 9.00 

Speaking post 65 6.15 1.61 2.50 8.50 

Valid N (listwise) 65     

 

 

Vodcast Descriptive Indicators 

Descriptive indices related to the scores of the variables in the vodcast experiment group are calculated 
and the results are presented in Table 8.  

Table 8 

Distribution Statistics of Variables in Vodcast Group (Experimental) 

group N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

 

Speaking pre 65 5.60 1.81 2.00 9.00 

Speaking post 65 6.24 1.64 3.50 8.50 

Valid N (listwise) 65     

  

Control Descriptive Indicators 

 Descriptive indices related to the scores of variables in the control group were calculated and the results 
are presented in Table 9.  

Table 9 

Distribution Statistics of Variables in the Control Group 

group N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

 

Speaking pre 66 5.77 1.70 2.00 9.00 

Speaking post 66 5.76 1.72 2.00 9.00 

Valid N (listwise) 66     

624



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 
 

 
Inferential Analysis 

In this section, the data obtained from the tests are analyzed using inferential statistics. By redesigning 
the queries based on the analysis results, the queries are examined. Covariance analysis was used to test 
the research hypotheses. 

   Covariance analysis is a comprehensive model of variance analysis that compares the mean of one or 
more groups and estimates of one or more independent variables. In other words, covariance analysis 
is a statistical method that allows the effect of one independent variable to be examined on the dependent 
variable while eliminating the effect of another variable. 

   The best way to use covariance analysis is when subjects are randomly assigned to one of the levels 
of the independent variable and the covariate variable is measured before using the analysis, not 
afterward, because if it is then possible exposure to the independent variable is subject to change. 

 

Covariance analysis assumptions 

1. Normal scores: 

In this study, the Kolmogorov - Smirnov test was used to test the hypothesis of normality of the scores. 

Kolmogorov-Smirnov test (normality test): 

    The researcher used this test when applying a goodness-of-fit test for quantitative data. In particular, 
Kolmogorov - Smirnov test is used to test the normality of the studied samples. In other words, we want 
to test the following assumptions: 

H_0 (Sample has Normal Distribution)  

H_1 (Sample doesn’t have Normal Distribution) 

Decision: If the probability or Sig value is less than 0.05, the null hypothesis means that the sample 
distribution assumption is rejected at 5% error level, otherwise the null hypothesis is confirmed and this 
means that the sample distribution is normal. It should be noted that parametric methods will be used 
to test the research hypotheses if the assumptions are normal and otherwise nonparametric methods will 
be used. 

Table 10  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check the Normality of Podcast Group (Experimental 
Group) 

 

variable Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Test result 

Speaking pre 1.338 0.059 Acceptance of the H0 hypothesis 

Speaking post 1.363 0.055 Acceptance of the H0 hypothesis 

 

Given the values of Sig in the table 10, all of which is higher than 0.05, the assumption of null hypothesis 
means the assumption that the variables in questions are normal at the significance level of 0.05.  
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Table 11 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check for Normality of Vodcast Group (Experiment 
Group) 

variable Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Test result 

Speaking pre 1.226 0.099 Acceptance of the H0 hypothesis 

Speaking post 1.317 0.062 Acceptance of the H0 hypothesis 

  

Given the values of Sig in the table 11, all of which is higher than 0.05, the assumption of null hypothesis 
means the assumption that the variables in question are normal at the significance level of 0.05. 

Table 12 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check for Normality of Control Group 

variable Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Test result 

Speaking pre 1.056 0.215 Acceptance of the H0 hypothesis 

Speaking post 1.046 0.224 Acceptance of the H0 hypothesis 

 

Given the values of Sig in the table 12, all of which is higher than 0.05, the assumption of null hypothesis 
means the assumption that the variables in question are normal at the significance level of 0.05. 

 

Homogeneity of variances 

Participants should be homogeneous in terms of variance. In this study, Levene test was used to 
investigate the homogeneity of the variance, the results of which are presented in Tables 4.7 to 4.8.  

Table 13 

Test of Homogeneity of Variances Between the Control Group and Experimental Group in Podcast Pre-
Test 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Speaking pre 0.06 1.00 129.00 0.81 

Speaking post 0.19 1.00 129.00 0.67 

 

Table 14 
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Test of Homogeneity of Variances Between the Control Group and Experimental Group in Vodcast Pre-
Test 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Speaking pre 0.52 1.00 129.00 0.47 

Speaking post 0.19 1.00 129.00 0.66 

 

Given the values of Sig in the table 14, all of which is higher than 0.05, the assumption of null hypothesis 
means that the assumption of homogeneity of variances is accepted at the significant level of 0.05, and 
thus the assumption of homogeneity of the variance in the pretest group is accepted at 5% error level. 

Covariate Run Before Starting the Research 

This assumption has been met and a pre-test was performed before the implementation of the 
independent variables, the podcast, and the vodcast method.  

 Homogeneity of Regression Slope 

To check the homogeneity of the regression slope, we need to calculate the F value of the interaction 
between the covariate and the independent variable, if this index is not significant (Sig> 0.05), this 
default is met. The results of the study are as follows:  

Table 15 

Regression Slope Homogeneity Test Between the Covariate and Independent Variables of the Podcast 

 

Source F Sig. conclusion 

group * speaking pre 2.933 0.061 verify the regression slope 
homogeneity 

 

Given the values of Sig in the table 15, all of which is higher than 0.05, the assumption of null hypothesis 
means the assumption of a homogeneous slope of the regression line between the covariate and 
independent variables at the significance level of 0.05. 

 

Table 16 

Regression Slope Homogeneity Test Between the Covariate and Independent Variables of the Vodcast 
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Source F Sig. conclusion 

group * speaking pre 2.727 0.077 verify the regression slope 
homogeneity 

 

Given the values of Sig in the table 16, all of which is higher than 0.05, the assumption of null hypothesis 
means the assumption of a homogeneous slope of the regression line between the covariate and 
independent variables at the significance level of 0.05.  

The Linearity of the Correlation Between the Covariate Variable and the Independent Variable:  

To check the linearity of the correlation of the independent and the covariate, we need to calculate the 
F of the correlation variable, if this index is significant, this assumption is respected. The results of the 
survey are as follows:  

Table 17 

The Test of Linearity of the Correlation of the Independent and Dependent Variable in the Podcast 
Group 

Source F Sig. conclusion 

speaking pre 1228.92 0.000 linear correlation between the covariate and 
the independent variable 

 

Given the values of Sig in the table 17, all of which are less than 0.05, the assumption of one means the 
assumption of a linear correlation between the covariate and the independent variable at the significance 
level of 0.05. 

 
Table 18 

The Test of Linearity of the Correlation of the Independent and Dependent Variable in the Vodcast 
Group 

 

Source F Sig. conclusion 

speaking pre 1284.5 0.000 linear correlation between the covariate and 
the independent variable 

 

Given the values of Sig in the table 18, all of which are less than 0.05, the assumption of one means the 
assumption of a linear correlation between the covariate and the independent variable at the significance 
level of 0.05. 
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Testing research hypotheses 

Hypothesis 1: Listening to podcasts has a significant effect on improving speaking skills.  
 
Covariance analysis was used to test the above hypothesis. As noted, the assumptions required for the 
analysis of covariance are examined and these assumptions are in place. The results of the analysis of 
covariance are listed in the following tables: 

 

Table 19 

 The Result of Covariance Analysis to Examine the Improvement of Speaking Skill by Podcasts 

 

Source 
Type III Sum of 

Squares  df  Mean Square  F  Sig. 

Corrected Model  330.064a  2  165.032  623.809  .000 

Intercept  11.664  1  11.664  44.088  .000 

Motivation pre  325.120  1  325.120  1.229E3  .000 

group  10.248  1  10.248  38.736  .000 

Error  33.863  128  .265     

Total  5002.250  131       

Corrected Total  363.927  130       

 

As shown in the table 19, the value of F in the covariance analysis for the Speaking improvement 
variable is 10.248 and since sig = 0.000 is less than 0.05 it is significant at the 0.05 level, assuming no 
effect of Speaking improvement through listening to podcasts is rejected. So, it can be concluded that 
the mean of two groups in the post-test after adjusting the pre-test scores are significantly different. As 
shown in the previous tables, the mean score of Speaking in the control group was 5.77 in the pre-test 
and 5.76 in the post-test, while the mean Speaking score in the experimental group in the pre-test was 
5.56 and 6.15 in the post-test. Considering the significant difference between the post-test scores in the 
two control and experimental groups, it results that by eliminating the pre-test co-factor, listening to 
podcast improves the Speaking skill. 
 
Hypothesis 2: Watching vodcasts has a significant effect on improving speaking skills. 
 
Covariance analysis was used to test the above hypothesis. As noted, the assumptions required for the 
analysis of covariance are examined and these assumptions are in place. The results of the analysis of 
covariance are listed in the following tables:  

 Table 20 

 The Result of Covariance Analysis to Examine the Improvement of Speaking Skill by Vodcasts 
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Source 
Type III Sum of 

Squares  df  Mean Square  F  Sig. 

Corrected Model  338.748a  2  169.374  656.955  .000 

Intercept  7.364  1  7.364  28.564  .000 

Motivation pre  331.175  1  331.175  1.285E3  .000 

group  13.038  1  13.038  50.571  .000 

Error  33.001  128  .258     

Total  5081.750  131       

Corrected Total  371.748  130       

 
As shown in the table 20, the value of F in the covariance analysis for the Speaking improvement 
variable is 13.038 and since sig = 0.000 is less than 0.05 it is significant at the 0.05 level, assuming no 
effect of Speaking improvement through watching vodcast is rejected. So, it can be concluded that the 
mean of two groups in the post-test after adjusting the pre-test scores are significantly different. As 
shown in the tables above, the mean score of Speaking in the control group in the pre-test was 5.77 in 
the pre-test and 5.76 in the post-test, while the mean of Speaking in the experimental group in the pre-
test was 5.60 and 6.23 in the post-test. Considering the significant difference between the post-test 
scores in the two control and experimental groups, it is concluded that removing the pre-test co-factor 
increases the vowel-watching power of Speaking.  

Discussion of Findings  

This study was designed so that data collected from the questionnaires and the results of the respondents 
were gathered to obtain the effect of podcasting and vodcasting and also the differences between them.  

Results of the first research question 

The first research question was, “ Does the application of podcast significantly affect motivated 
learners’ improvement in speaking skill?”  

   As mentioned before, first the researchers chose motivated learners who were interested in improving 
their speaking skills by listening to podcasts, through using a questionnaire (ESSMS). Then, among 
these motivated learners, a podcast group (a branch of experimental group) was chosen. After giving 
the pre-test from the learners, the podcast files were given to the learners, and then the post-test 
occurred. The control group did not get the podcast files. 

   According to the results of the Covariance Analyses, it was revealed that podcasts have effect on 
motivated learners' improvement in their speaking skills. As it was shown the F value for the effect of 
podcasts on motivated learners speaking skill is 38.736 (F= 38.736) in a significant level (P< 0.05) and 
by comparing the means in both pre and post-tests in both control and podcast (experimental) group 
revealed that there is a significant difference between pre-test mean (M= 5.57) and post-test mean (M= 
6.15) in experimental group. But there is no significant difference in pre-test mean (M= 5.77) and post-
teat mean (M= 5.76) in the control group. It means that podcast improves the motivated learners 
speaking skill and the null hypothesis which says “the application of podcast does not affect the 
motivated learners’ speaking skill” will be rejected. 
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   The findings of this study are in line with a study by Celaya, Ramírez-Montoya, Naval, and Arbués, 
(2020); Fitria, Vianty, and Petrus, (2015); Zhang, Dai, and Ardasheva, (2020) who examined the 
Developing Students’ Speaking Skills Through ELT Podcasts. The results of the study showed that 
podcasts have a positive effect on learners’ speaking skills. The results of the Analysis of Variance 
(ANOVA) revealed that the inclusion of podcasting in the language classrooms had a positive effect on 
EFL learners’ speaking skills in the experimental groups. The results also showed that the learners in 
the student-made podcast group improved more on their speaking skills compared to the other groups. 
The results also indicated that podcasting incorporated within a preplanned syllabus (textbook) likely 
produces better results than podcasting as the main teaching material. Such positive results may be due 
to the fact that the podcast creates an attractive opportunity Such as positive results may be due to the 
fact that the podcast creates an attractive opportunity to language learners in the classroom environment. 

   These results are in line with the findings that show that podcasts have the power to increase students' 
motivation and positively affect their learning ability. The use of podcasts has had positive and 
significant effects on speaking improvement. These results are in line with previous studies (Kim, 
2015; Mohamadkhani, Farokhi, & Farokhi, (2013) but it is not consistent with the results obtained by 
Rahmatian and Armiun (2011), because in their research, the video content contained several 
distracting elements that diverted the learner's attention from the audio text as well as from the 
classroom. 

According to Stanley (2006) as a new technology, podcasts have a great potential to improve speaking 
skills in classes where English is a second language and can play an effective role in improving the 
language and knowledge of English learners. Based on the results of this study, it can be concluded that 
the podcast can help Iranian learners for whom English is a foreign language to have many benefits for 
foreign language classes and also contributes to the learner's speaking skills. Another role of podcasts 
is that they can be used as a real educational material provided that the necessary tools for recording 
and broadcasting are available to the learner and teacher. Because in the environment where the foreign 
language is taught, the learner may not be sufficiently exposed to the foreign language, podcasts will 
be effective and ubiquitous language learning tools anywhere, anytime. The results of the present study 
can be considered as a starting point for further studies on the inclusion of real and natural content in 
teaching English as a foreign language.  

Results of the second research question 

The second research question was, “Does the application of vodcast significantly affect motivated 
learners’ improvement in speaking skill?”  

   As mentioned before, first the researchers chose motivated learners who were interested in improving 
their speaking skills by watching vodcasts which are a subcategory of podcasts, through using a 
questionnaire (ESSMS). Then, among these motivated learners, a vodcast group (a branch of 
experimental group) was chosen. After giving the pre-test from the learners, the vodcast files were given 
to the learners, and then the post-test occurred. The control group did not get the vodcast files. 

   According to the results of the Covariance Analyses, it was revealed that watching vodcast has its 
effect on motivated learners' improvement in their speaking skills. As it was shown the F value for the 
effect of vodcasts on motivated learners speaking skill is 50.571 (F= 50.571) in a significant level (P< 
0.05) and by comparing the means in both pre and post-tests in both control and vodcast (experimental) 
group revealed that there is a significant difference between pre-test mean (M= 5.60) and post-test mean 
(M= 6.24) in the experimental group. There is no significant difference in pre-test mean (M= 5.77) and 
post-teat mean (M= 5.76) in the control group. It means that watching vodcast improves the motivated 
learners speaking skill and the null hypothesis which says “the application of vodcast does not affect 
the motivated learners’ speaking skill” will be rejected. 
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   The findings of a study by Faramarzi (2019) investigated the impact of TED-Vodcast on Iranian EFL 
learners' academic oral proficiency. The result of this study was in line with the current study and 
showed that TED-Vodcast had significant effects on learners' oral proficiency as well as accuracy but 
not on fluency. As the current study showed the positive effect of vodcast on the learners speaking (oral) 
proficiency, the mentioned study showed the same results as well. Other studies by Díez & Richters, 
(2020); Drozdikova-Zaripova, and Sabirova, (2020), and Vasilyeva et al., investigated the use of 
vodcasting in Higher Education to improve student learning. The results of this study showed that using 
vodcasts in the classroom environment has a powerful effect on EFL learners’ skills. The mentioned 
study doesn’t focus on any of the skills which in the current study, the researcher has focused on two 
skills (listening and speaking). The mentioned study showed that using vodcasts help the learners learn 
better and improve their skills faster. The researcher in this study showed that in improving the listening 
and speaking skills, vodcasts are useful and practical. 

The findings in this study can help language teachers and learners recognize the educational power of 
podcasting and vodcasting technology in developing L2 speaking skills. As a pedagogical suggestion 
for language teachers and learners who wish to utilize podcasts and vodcasts, it is important for them 
to become familiar with the digital resources available such as podcasts and vodcasts suitable for 
language use purposes. As modern technology and web-based systems are now integral parts of 
everyday life, medical students’demand for and use of digital learning options (e.g., self-directed 
programs from local universities and other institutions) have increased. These students’ use of social 
media platforms has also increased and provides the opportunity to interact, discuss cases, and study in 
session for examinations. 

Although using technology in the learning process is necessary, it is ignored in schools and institute 
classes. However, in today’s world which needs thoughtful and well-performed people, these features 
should be prioritized and applied in educational systems. Certainly, this is an important factor in 
improving learner’s skills and there are other factors involved such as learning styles, strategies, 
teachers’ and parents’ role, etc. and it is suggested that the association of these factors is investigated 
in future studies. 

Considering that, podcasting and vodcasting technology not only bring freedom to obtain exposure to 
the target language anywhere, anytime, but they also provide examples of real-life English use on 
various topics. By using authentic language use in podcasts and vodcasts, learners can improve their 
overall speaking and pronunciation skills. The promising results of the current study regarding the 
effectiveness of podcasts and vodcasts in developing speaking skills would be an encouraging starting 
point for language teachers and learners to further explore these digital tools.    

Conclusion 

The purpose of this study was to investigate the effect of podcasts and vodcasts on motivated EFL 
learners through the improvement of their speaking skill. 

   The first major finding was that watching vodcasts improves and enhances the speaking skill of 
motivated learners. In explaining this finding, it can be said that nowadays learners are interested in 
using technology in the classroom environment and mobile phones and the internet is almost accessible 
to anybody. To this end, motivated learners who go to institute classes in order to improve their 
knowledge welcomed entering technology to their learning world. So, watching vodcasts improve 
motivated learners speaking skill. 

   The second major finding was that there is no significant difference in watching vodcasts in their 
effect on motivated learners speaking skills. In explaining this finding, it can be said that as vodcasts 
are a subcategory of podcasts, there is no difference between the effect of them on learners. In addition, 
it can be concluded that there is no difference between the situation when learners both audio and visual 
senses are involved with learning with the situation in which merely the audio ability is involved. 
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Abstract 
 
In the study, the basic components of cognitive linguistics are rethought and, in a number of 
respects, refined and supplemented, which makes it possible to adapt its most important theoretical 
postulates and elements of the metalanguage to the study of complex units of the word-formation 
system. Based on the thesis fundamental for the cognitive direction, previously unknown different 
structural, semantic and functional features of two complex word-formation units and the 
connections between them are revealed and explained. The author sees the goal of showing how the 
semantics of producing words affects their derivational potential, semantic properties and derivative 
relations.  
 
Key words: word formation rows, word formation nests, semantics, motivation, complex units of 
word formation. 
 

INTRODUCTION 

The analysis of complex units of word formation within the framework of the cognitive paradigm is 
not only relevant, but also very promising. Unfortunately, the existing work in this area has so far 
been aimed at revealing the cognitive essence of some one of the main complex units of 
derivatology. Despite the obvious differences, derivational units have a number of characterological 
similarities. This is their hierarchical structure, the similarity of the processes and relations of 
formal and semantic deducibility of derived words that fill complex units, as well as the continuity 
of the semantic space, organized by systemic semantic and word-formative connections between the 
values of derived units and / or between the values of the basic and derived units. It is the presence 
of these common fundamental features that makes it possible, as we believe, to apply the same 
analytical approach to complex units of word formation, which reveals, models and explains the 
revealed community. The aim of the research is to show what semantic properties of generating 
words affect their derivational potential, semantic properties and relations of derivatives when 
modeling word-formation series of words. 

MATERIALS AND METHODS 

The research methodology is based on the understanding of word formation as a hierarchically 
ordered system. In the study, we proceed from the fact that the complex interaction of motivating 
stems and affixes is characterized by certain structural and semantic patterns, which are of a 
systemic nature and outline the semantics of affix derivatives of words. The totality of the systemic 
regularities of this interaction, the factors determining the meaning of the derived word, provide, 
when modeling the series, the connection of the semantics of the affix derivative with the specific 
semantic characteristics of the motivating bases, as well as the meaning of the affixes of the 
previous stages of derivation, the uniqueness / polysemy and the patterns of their interaction. This 
allows predicting the semantics of different types // of the same type of formations that make up 
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word-formation rows // contracts. With regard to our research, the substrates are the word-formation 
system (lexical-semantic system) and the research metalanguage. The concept of a model is 
interpreted in a static aspect, that is, as an abstract schematic image of an object (its external and 
internal features). Modeling is considered as a means of describing directly non-observable 
derivational processes in the language. 

DISCUSSION 

What are the semantic properties of generating words that affect their derivational potential, 
semantic properties and relations of derivatives when modeling word-formation series of words? 

To answer this question means to present the semantics of the generating basis to the degree of 
concretization in which this semantics affects the meaning of the derived basis, that is, to create 
semantic classifications of the generating basis at the level relevant for word formation. I will note 
(and practice shows this) that the understanding of the level of relevance changes with the 
development of understanding of the systemic organization of word formation. So, in the last 
decades of the twentieth century we have witnessed an expansion of the field of research: a shift 
from the analysis of relationships in a pair to the analysis of relationships in the nest, from a closed 
description of word relationships to a functional description of word formation in connection with 
nomination and syntax. This revealed a new depth of semantic classifications: in addition to 
hierarchical classifications (parts of speech are lexical-semantic groups within them), intersecting 
classifications began to be built, for example, feature words within different parts of speech. 
Various classification features were introduced, distinguished using component analysis, using the 
analysis of syntactic collocation of words (taking into account the content of valency, lexical-
semantic and grammatical characteristics of fillers). Attention to the nominative aspect of word 
formation served to study such associations as thematic groups, the influence of thematic 
connections on the nature of the interaction of word-formation types. However, the technique of 
highlighting the meanings of words and their determination remains poorly developed. Experience 
has shown that this kind of methodology should be based on the assessment of the correctness or 
incorrectness of a particular speech utterance (Шепель 1989; 1991; 2001). Studies of Western 
European and American scientists have proposed methods for the experimental study of values, 
leading to the construction of definitions, in particular, the method of component analysis. 
However, the difficulties of component analysis are characterized by the fact that there are not 
always ready-made metalanguage terms to describe the differences between meanings; often the 
meanings of some semantic field have too few common features; the border between values is 
usually very vague. Therefore, Еu. Naida spoke about the explicit differentiation of two types of 
semantic fields by the nature of the difficulties that arise in their component analysis. These are 
hierarchical organized values (allowing a "vertical-horizontal analysis procedure") and intersecting 
values (Nida Eugene A. 1975). 

In my opinion, the substantiation of definitions can be associated, on the one hand, with the 
adequacy / inadequacy of the component metalanguage, and, on the other hand, with the adequacy / 
inadequacy of the procedure for field research of semantics. Component metalanguage is used to 
interpret the meaning of words. It has many modifications. But, first of all, the question of the status 
of semantic components is of interest. Considering the formal features of the component 
metalanguage, it is clear that both binary features and features of a continual character (with gradual 
gradation) can be used in it; simple and derived components are often distinguished. As for the field 
semantics, it is known to be aimed at improving lexicographic works and processes related to other 
aspects of practical tasks for describing the language content plan. At the end of the twentieth 
century, the theory of word formation was faced with the task of identifying a set of types of 
semantic characteristics that produce, taking into account different types of linguistic meanings. In 
this regard, the experience of many researchers in the post-Soviet space is indicative and especially 
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interesting, who introduced a new feature into the description of word-formation relations - the 
division of names into predicative and identifying ones, the characteristics of which were borrowed 
from logical semantics (S. Kripke, H. Putnam, S. Schwartz, Н. Д. Арутюнова). The beginning of 
the development of the problem of the derivational significance of the referential characteristics of 
names was laid by the dissertation work (Шатуновский 1982), where it was argued that word-
formation motivation can be studied without resorting to the concept of derivation. The scientist 
builds his judgment on N. D. Arutyunova’s  position that productivity is not a necessary word-
formation category. A more general concept of formal-semantic word-formation relativity is 
necessary. The researcher distinguishes between different types of motivation: formal, semantic, 
syntactic, stylistic, in frequency, historical. The word can be in different ways of motivation in 
different aspects. So, in the pair атака - атаковать  from the point of view of formal derivation, 
the direction should be set: атака - атаковать, from the point of view of frequency, атаковать - 
атака, from the point of view of syntactic performance, атаковать - атака. 

RESULTS 

Word-formation connections, like the units they combine, are two-dimensional, because. have a 
content plan and an expression plan. The semantics of the derived word also depends to a certain 
extent on the typological characteristics of the word-formation nest, which reflects the semantic 
connections in the nest, the semantic structure of derivatives and, in fact, the semantics of the 
motivating word. A derivative word, fixed in a word-formation nest, acquires its structural and 
semantic characteristics and properties, which are manifested further when it enters one or another 
word-formation rows. Of particular interest in the study of the semantics and structure of a 
derivative word are nests with the largest possible composition of derivatives or with the most 
common typological structure. the least indicative, on the contrary, are nests represented by only 
one structure or those formed by only one or two words. Indicative for the Russian / Ukrainian 
language in this regard is the fact that more than two words often correspond to two members of the 
word-formation nest, since at the same level with the same direction of derivation, equally 
derivative words can be noted. In the language, there is a constant process of changing the meanings 
of words and restructuring their semantic structure. This, in turn, entails a change in the place of 
these words in the nest, to the decomposition of the nests, and sometimes to the separation of one or 
another word from the nest. a change in the meanings of words leads not only to a change in the 
derivational relations of one any word, but also a whole group of words. The latter leads to the 
rupture of the nests, to the restructuring of their structure and to the formation of new nests. In this 
way, word-formation rows are replenished and intersected with word-building nests. 

Consideration of the nested structure of the dictionary, as well as the consideration of semantic 
relations in word-formation nests themselves, allows us to establish a certain dependence not only 
of the set of derivatives on the semantics of the generator, but also the influence of the set of 
derivatives forming the nest on the composition of each of the word-formation paradigms and even 
on the composition of derivatives corresponding to one and the same word-formation structure. 

In the context of the above approach, I consider in modern derivatology the divergence of relations 
between formal and semantic derivation from the standpoint of the question of the multiplicity of 
motivation. 

Semantically, we consider homogeneous a series characterized by the semantic uniqueness of the 
words included in it. The series, characterized by the semantic heterogeneity of its constituent 
words, is semantically heterogeneous. Semantically homogeneous is, for example, the word-
formation series on = їв = / = ів =  (батьків, товаришів, учителів, конюхів, Гайдарів, Олексіїв) 
with the meaning of individual belonging in the Ukrainian language. An example of a 
heterogeneous semantic structure is the word-formation series on =к (a): варкий, верткий, палкий, 
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хиткий, пухкий, стрункий, в’юнкий, each heterogeneous semantic structure of which consists of 
several homogeneous ones. 

In connection with the above, a legitimate question arises about the homonymy and polysemy of 
affixes, which requires special consideration. For example, the homonymy of affix formations 
differs in a whole list of parameters from the homonymy of simple words, and the identification of 
its features requires its own research methodology. Semantic heterogeneity signals the homonymy 
of the derivational formant. Semantic homogeneity, in turn, does not exclude the presence of word-
formation polysemy. 

CONCLUSION 

The word-formation system, of which the word-formation series is a two-sided unit, is based 
equally on formal and semantic relations. Constant changes in the meanings of words, the 
restructuring of their semantic structure lead to a change in word-formation relations, which entails 
the rupture of nests, the restructuring of their structure and the formation of new nests. In this way, 
there is a replenishment and intersection with word-formation nests of word-formation rows. 
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Abstract 
 
Pelvic fractures are severe lesions and are often associated with multiple skeletal lesions. The 
related literature on the general epidemiology of these lesions is poor. Our goal was to study 
the epidemiology of hospitalized patients with pelvic fractures at level 1 trauma center in the 
Republic of Moldova. 
Information on epidemiological trends in pelvic fractures and medical care for the general 
population is limited. Therefore, we determined the incidence of pelvic fractures that received 
medical assistance at the largest trauma and surgical center in the Republic of Moldova for 
2019, the year before the SarsCov - 2 pandemic and restrictions.We used data from the 
information system used in the Institute of Emergency Medicine to calculate the incidence of 
pelvic fractures, patient characteristics, causes of trauma, amount of medical care provided. 
All patients over the age of 18 and over were included in the study. Patient demographics, 
lesion mechanism, and complications were recorded retrospectively. 
 
Keywords: bone fractures / epidemiology, pelvic bones / lesions, epidemiological studies 
 
INTRODUCTION 
 
Fractures and injuries of the pelvic ring, which may or may not be associated with severe 
trauma, are generally not considered to be frequent, accounting for only 2–8% of all 
fractures. However, in polytraumatized patients the occurrence of this type of injury is much 
higher, being observed in 20–25% of cases.[1] Fractures of the pelvic ring in young 
individuals most often occur as a consequence of high-energy trauma such as car and 
motorcycle accidents and falls from great heights. In the elderly, they are usually caused by 
low-energy trauma, most commonly fall from own height, mainly due to bone porosity.[1] 
Young patients with pelvic ring fractures or injuries due to high-energy trauma should be 
initially assessed by a multidisciplinary team, because they often have multiple injuries and 
are subject to major bleeding. Bleeding in this type of injury is more severe when associated 
with unstable pelvic fractures, which, although infrequent, present a high mortality rate of 
19–31%.[2] In turn, elderly patients with fractures due to minor trauma generally do not 
present complications. In recent years, a considerable number of studies related to the care 
and immediate or late complications of this type of injury have been published, which is 
undoubtedly praiseworthy, since they increasingly inform and guide the professionals 
involved in such care, characterizing the importance and severity of the injury, especially in 
polytrauma cases.[3] However, a much smaller proportion of publications are related to 
epidemiological data, regional or otherwise, about fractures and injuries of the pelvic ring, 
which also have very important information, especially regarding the characterization and 
appropriateness of care for such an injury.[2] Therefore, this study sought to analyze and 
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compare various data, such as age, mechanism and site of injury, type of fracture, emergency 
interventions, and definitive treatment, among others, referring to the cases of fractures and 
injuries of the pelvic ring that occurred in this region and were treated in this service.  
 
MATERIALS AND METHODS 

A 12-month retrospective observational study (between January 2019 and December 2019) 
was performed on patients with pelvic fractures at a level 1 trauma center of a primary and 
tertiary care hospital of the Institute of Emergency Medicine in Chisinau. Patient 
demographics, lesion mechanism, and complications were recorded retrospectively. 

 
RESULTS 
 
The results were presented in a descriptive manner with a comparison of some data that the 
authors considered important. 
In 2019, out of the total of 174389 patients hospitalized within Institute of Emergency 
Medicine, 99956 were treated from a traumatological or surgical pathology (in the following 
wards: orthopedics and traumatology no.1, orthopedics and traumatology no.2, orthopedics 
and purulent traumatology no.3, surgery 1, surgery 2, septic-purulent surgery no.3, associated 
traumas, spinal surgery, urology, neurosurgery no.1 and neurosurgery no.2) except for the 
following wards: ophthalmology and oro-maxillo-facial surgery department, vascular 
surgery, thoracic surgery and microsurgery.  113 patients were diagnosed with pelvic 
fractures. 
Distribution by sex: 45 patients were women, which is 39.82% and men - 68 or 60.18%. 
Their average age was 48.82 years. 
21 patients were aged between 18-30 years which is 18.58%, 52 patients were aged between 
30-60 years which is 46.01% and respectively 40 patients were aged over 60 years which 
constitutes 35.39%. 
General causes of trauma in all age groups: 
1) traffic accidents - 51 cases - 45.13%; 
2) household - 35 cases - 30.97%; 
3) catatrauma - 16 cases - 14.15%; 
4) other causes - 11 cases - 9.73%. 
The causes of trauma in patients over 60 years of age were: 
1) household trauma by falling from own height on a weak or osteoporotic bone system in 25 
cases - 22.12%, 
2) pedestrians involved in traffic accidents in 8 cases - 7.07% 
3) catatrauma in 3 cases - 2.65%, 
3) other causes - 4 - 3.53%. 
The causes of trauma in patients under 60 years were: 
1) traffic accidents - 43 cases - 38.05%, 
2) falls from heights (including suicide attempts) - 13 cases - 11.5% 
3) habitual trauma - 10 cases 8.84%, 
4) other causes - 6 cases - 5.30%. 
 
Related to traffic accidents was a total number of 51 patients: 
1) driver or occupant of the vehicle - 26 cases (50.98%), 
2) pedestrian - 25 cases (49.01%) 
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The vast majority of patients were from urban areas 86 patients - 76.10%, of which 68 from 
Chisinau (capital of the Republic of Moldova) - 60.17%, and the remaining 18 - 15.92% from 
other cities in the country, and 27 from rural area or - 23.89%. 
The total number of 113 patients who underwent surgical treatment related to pelvic trauma 
were 28, which is 24.77%. Urgently operated were 10 patients - 8.84% of the total number. 
There were 18 patients operated on planed surgery - 15.92% of the total number of patients 
with fractures. External osteosynthesis was performed in 14 cases - 12.38% of the total 
number of patients with fractures and 35.71% of those operated. Internal osteosynthesis was 
performed in 16 cases - 14.15% of the total number of patients with fractures and 64.29% of 
those operated. 
2 Patients who underwent pelvic surgery were excluded from the study because in one case 
the ablation of the degraded osteosynthesis of the pubic symphysis plaque was performed 
and, in another case, the pathological pelvic pathology was excluded. 
Non-invasive treatment was most commonly used method in 85 patients - 75.23%. 
From the total number of patients: 
- 20 were diagnosed with acetabulum fracture; 
- 7 were diagnosed with acetabular fracture as the main lesion among other pelvic ring 
lesions; 
- 37 had the lesion of the anterior half-ring; 
- 2 suffered injury to the posterior half-ring; 
- 7 suffered the fracture of the iliac bone, out of which 1 patient with an open lesion who was 
treated primarily; 
- 28 patients suffered the fracture both the anterior and posterior half-ring, out of which 1 
patient with open lesion that was treated primarily; 
- 10 patients had a type C lesion after Tile with lesion of both the anterior, posterior half-ring 
and the acetabulum. 
 
The reduction of a dislocated hip was performed each time in an emergency under the 
protection of general anesthesia and 8 cases were registered. 3 cases of dislocation were in 
people who suffered traffic accidents as a driver. 5 cases were catatraumas. 1 patient 
underwent flat surgery by acetabular osteosynthesis. People with dislocation after hip 
arthroplasty were excluded from the study. 
Intervention on the bladder and urethra associated with external fixator - 1 case. 
65 patients, which is over 57.52%, suffered pelvic trauma as a component of a polytrauma. 
Death during hospitalization occurred in 12 patients 10.61% of cases with high-energy 
trauma (traffic accident, catatrauma) with pelvic ring injuries type B or C, in addition to the 
associated serious injuries. 
The total duration of hospitalization for 113 patients was in total 1661 bed days, the average 
being 14.69 days. The longest hospitalization period of 162 days was t a patient who suffered 
polytrauma with an open lesion of the pelvic ring type C - which became septically 
complicated during hospitalization, later associated with decubitus. The shortest period of 
hospitalization resulting in death was 1 hour of a patient who fell from the 6th floor, and 
suffered polytrauma incompatible with life. In the case of acetabular lesions that were not 
treated surgically but were treated by traction, the average duration of hospitalization was 
21.27 days. Associated lesions of the extremities, head, abdomen and urogenital system 
caused a longer hospital stay. 
 
DISCUSSION 
The data on age (mean 48,8 years), sex (more frequently males), observed in the present 
sample, in general, were very close to those presented in the literature. Kobbe et al.[4] 
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reported a mean age of 47.3 years in their cases of pelvic ring injury. Jezek and Dzupa,[5] in 
an epidemiological study on age and mechanism of pelvic ring injury, reported a slightly 
higher mean age (51 years); stratified by sex, mean age of female patients was 53 while male 
patients was 49. Gansslen et al.,[2] in a similar epidemiological study, also reported a higher 
incidence of pelvic ring injuries in males, in a proportion (56.7%) very close to that observed 
in the present sample (57.5%). Chueire et al.,[6] in an epidemiological study, reported a 
larger number of males with ring injuries (67%); white subjects also represented a higher 
percentage of their sample. Only the mean age of their cases (37 years) was lower than that 
observed in the present study. Devarinos et al.[7] reported their experience in pelvic ring 
injuries in Ireland, having also observed a much higher percentage of males (76%), with a 
mean age of 36.5 years. 
It was observed that, generally speaking, the literature also presents a higher incidence of 
male sex in this type of trauma, except in specific cases, as reported by Alnaib et al., [8] who 
assessed only pelvic ring injuries due to low-energy trauma (osteoporotic bones) and found a 
higher incidence in females. In relationship to mean age, the authors consider that the value 
observed in the present study was slightly higher than those observed in some other studies, 
as the present sample included numerous elderly individuals. 
Regarding the mechanism of the pelvic ring injuries, we observed that, in general, accidents 
involving transportation vehicles (cars/trucks and motorcycles) were the most frequent causes 
of injuries, accounting for 45.13% of the total. 
Devarinos et al.,[7] in a long follow-up of pelvic ring injuries (10 years), indicated that the 
most frequent injury mechanism was traffic accidents (74%). Freitas et al.,[8] in a literature 
review of studies on pelvic ring fractures in recent decades, observed that the most prevalent 
trauma mechanisms were those related to traffic. 
In the comparison of the mechanism of injury with the age of the patients, an expected but 
important finding was observed: the significant predominance of the elderly in cases in which 
the injury was caused by a fall from own height . Furthermore, it was also observed that the 
main trauma mechanism in adolescents or young adults was traffic accidents, with 
individuals inside the vehicle. Jezek and Dzupa,[15] in their study on the influence of age on 
the mechanism of ring fractures, reported that common fall was the most frequent cause of 
this type of injury in the elderly. Krappinger et al., [10] in their study on pelvic fractures 
restricted to patients with osteoporosis, indicated that this type of fracture is typically the 
result of simple falls and that high-energy trauma are infrequent causes in these patients. 
Those authors also indicated that the proportion of pelvic fractures due to common traumas 
increases with age; the incidence in the general population is 2–37/100,000 individuals, 
increasing to 92/100,000 in individuals aged over 60 years and to 446/100,000 in those aged 
over 85 years. Balogh et al.,[11] in an epidemiological study on the same type of injury, 
reported that low-energy trauma fracture mechanism was fall from height of less than 1 m in 
all cases. 
As previously mentioned, a relationship between adolescents/young adults and traffic 
accidents was also observed in the present study. Freitas et al.,[8] in an analysis of the 
literature on the subject, commented that traffic accidents are generally among the most 
frequent causes and present a higher risk in the young male population. Devarinos et al.[7] 
also mentioned traffic accidents in pelvic ring injuries; in their work, the typical patient was 
male and aged around 30 years. 
In relationship to the place where the injuries of the pelvic ring occurred, the urban zone was 
the most frequent place in the present study. 
Regarding the classification of pelvic ring injuries, the authors emphasize that in the present 
study, of all fractures/injuries, type A (stable) was the most frequent. 
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Regarding the presence of injuries/fractures associated with pelvic ring injuries, the literature 
presents a certain variation. Chueire et al.[6] reported a higher percentage of cases of other 
injuries associated with pelvic ring fractures than of isolated fractures; 54% of their cases 
showed some type associated involvement. Regarding the type of concomitant injury, the 
authors also observed, as in the present study, a prevalence of fractures/dislocations in other 
places. Richard and Tornetta,[12] in a study on the emergency treatment on pelvic injuries 
ring with the C-clamp, reported that 37.5% of cases had other fractures associated with the 
pelvic ring injury. Sagi et al.,[13] in a study of serious injuries of the pelvic ring (vertical 
instability), observed concomitant injuries in 36.2% of patients and found bladder rupture as 
the most common injury associated with this type of ring injury. In the present study, bladder 
injury was much less frequent, but it is noteworthy that all types of ring fractures/injuries 
were included, not only the more severe cases. In turn, Gansslen et al.,[2] in an 
epidemiological study with a large sample of pelvic ring injuries including all types, observed 
that most had some kind of associated injury; only 30.2% of the cases were isolated injuries. 
In the present study, injuries associated with those of the pelvic ring, although occurring in a 
considerable percentage 57.52%, were not as high as those observed in the literature. The 
authors believe that the considerable number of less severe fractures (Type A) in this sample 
and the lesser involvement of other areas or organs has influenced the finding that the general 
percentage of associated injuries was not elevated. However, no significant correlation was 
observed. Regarding the need for emergency intervention in patients who suffered pelvic ring 
fracture/injury, it was observed that in the great majority (91.16%) of cases there was no need 
for urgent intervention. In cases where these interventions were made, orthopedic 
interventions were the most frequent anterior external fixator. 
Chueire et al.[6] reported an emergency intervention rate of 32% in their cases of pelvic ring 
fractures; orthopedic interventions and laparotomy were the most frequent, but the authors 
did not specify whether the procedures were done separately or in the same patients. Balogh 
et al. [11] in an epidemiological study of ring injuries, indicated that 15% of the cases of 
high-energy trauma required emergency ring fixation. In turn, Pisanis et al.,[1] assessing a 
large sample of patients with pelvic ring injuries to compare the stabilizing ring methods in 
the emergency treatment, indicated that only 3.4% of patients underwent emergency 
orthopedic procedures; of these, the C-clamp was one of the most often used. 
A significant association was observed, notably between the mechanisms car/truck and 
motorcycle accidents, together with tractor accidents (high-energy trauma) and need for 
emergency intervention, especially with the anterior external fixator. Pisanis et al.[1] also 
reported that the pelvic ring injuries in their sample that required urgent intervention for 
stabilization resulted from high-energy trauma, and that the C-clamp was the most used 
method. Abrassart et al.,[14] in a study on emergency treatment in unstable pelvic ring 
injuries associated with hemodynamic instability, reported that all cases were high-energy 
trauma, such as motor vehicle accidents or falls from great heights. The authors emphasize 
that, of these, the vast majority (80%) required ring fixation with external fixator or C-clamp. 
Brum et al.,[15] in a study on serious injuries to the pelvic ring that included only polytrauma 
patients, reported that emergency ring fixation, whether with C-clamp or another method, 
was necessary in 35% of the sample. Grotz et al.,[16] in a study on the treatment of open 
fractures of the ring, did not discuss percentages, but reported that in cases requiring 
emergency intervention to stabilize the ring, the use of C-clamp or anterior external fixator is 
recommended. 
We observed that in type A (stable fracture) injuries, the mechanism of fall from own height, 
i.e., a low-energy trauma, is noteworthy. In type B et C instabil fractures there was a 
predominance of car/truck and motorcycle accidents, i.e., only high-energy traumas. 
Krappinger et al.[10] examined cases of pelvic ring fractures in osteoporotic bones and 
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reported that the typical fractures of this segment are stable and that the mechanism of injury 
is trivial trauma, such as fall from own height. Loon et al.,[17] in a study on the treatment of 
type B pelvic ring injuries, observed that the most common mechanism in this type of injury 
was falling from a height greater than ordinary, as well as traffic accidents; Jezek and 
Dzupa,[9] in a study on the mechanism of ring fracture/injury and the age of patients, 
reported that simple fractures (AO type A) are common in elderly individuals and those 
considered more severe (type C) are predominant in young males. The authors also point out 
that the most serious fractures are related to high-energy traumas, with significant 
involvement of motorcycle accidents and falls from great heights. Balogh et al.[11] observed 
that Tile type B and C fractures resulted from high-energy trauma with a predominance of 
accidents with cars and motorcycles. 
In the present study, the fracture/injury mechanisms were compared with the presence of 
associated injuries . It was observed that in cases without associated injury , the mechanism 
fall from own height was more prevalent , in cases of low-energy trauma there was no 
associated injury. In cases with concomitant fractures , the mechanisms related to high-
energy traumas (car accidents and motorcycles) were noteworthy. Balogh et al., [11] in an 
epidemiological study on pelvic ring injuries, compared the injuries caused by low- and high-
energy trauma, having also reported a much higher and more severe incidence of concomitant 
injuries in cases  
Regarding the definitive treatment used, most of the present cases (75.23%) underwent non-
surgical treatment. Gansslen et al.,[2] in a study of pelvic ring injuries, also reported a high 
percentage of cases (78%) treated non-surgically. In the present study, the authors believe 
that the high percentage of type A fractures  in the sample influenced this result, since these 
are stable injuries and almost all are treated in a non-invasive manner. 
Regarding the type of fixation used in the present study, internal fixation was much more 
frequent (57,14%); external fixation (single or associated) accounted for only 42,86% of the 
cases. Chueire et al.,[6] in their series of pelvic ring injuries, presented a slightly smaller 
percentage of patients who underwent surgical treatment (29%) when compared with the 
present study; however, the type of fixation used was quite different, as those authors used 
external fixation in 75% of their cases and internal fixation in 25%.In the present study, 
iliosacral fixation (isolated or associated) was used. The authors believe that there is a trend 
of greater use of this method in this service, since it is considered efficient in the reduction 
and stabilization of the iliosacral joint, as well as less invasive. Tosounidis et al.,[18] 
assessing data from German centers of treatment of pelvic ring injuries, also reported an 
increase tendency of iliosacral screw use in the treatment of this type of trauma. Strobl et 
al.,[19] in a recent study on the treatment of unstable injuries of the posterior region of the 
pelvic ring, reported that in many centers the iliosacral screw is already established as the 
most used treatment in posterior fixation of the ring. In turn, Trikha and Gupta [20] report the 
use of iliosacral screw in pelvic injuries, but also recommend transiliac plates in the posterior 
region of the ring. Muller et al.,[21] in a study on unstable ring injuries (type C) recommend a 
combination of types of syntheses, i.e., anterior internal fixator (subcutaneous) and posterior 
stabilization (iliosacral screw or spinopelvic and iliolumbar support); these authors remarked 
upon the wide variety of technical options for fixation in ring injuries. It was observed that 
although there is a tendency in the literature for less invasive internal fixations, a variety of 
ring osteosynthesis materials are still advocated. 
In relation to mortality in pelvic ring injuries, the literature presents indexes with wide 
variation, and the authors always emphasize the association of these rates with concomitant 
injuries and the severity of the ring injury itself.[1]In the present study, this association was 
also observed, as the cases of death were ring injuries types B or C with severe associated 
injuries. Gansslen et al., [2] in an epidemiological study on this type of injury, reported an 
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overall mortality rate of 13.4%, but indicated that this rate was directly associated with 
extrapelvic trauma. Mortality observed in the literature [11, 14, 15] ranges from 2% to 46%, 
and the percentage is always dependent on severity of the ring injury, on whether trauma was 
of high energy, and on the presence of associated injuries. Pohlemann et al.,[22] in a study on 
predictors of mortality in ring injuries, commented that in recent years the rate still remains 
high when considering only cases of complex injuries of the ring, but when all types of ring 
fractures/injuries are included, a general trend toward a decrease in the mortality rate is 
observed (5%, in these cases). The fact is attributed to the inclusion of less serious injuries 
and improved treatment both in the pre-hospital phase and in the emergency care. Chueire et 
al., [6]in their study of pelvic ring fractures, reported a 7% mortality rate; these authors also 
highlighted the significant relationship with this extrapelvic trauma. Richard and Tornetta, 
[12] in a study on serious injuries of the pelvic ring, reported a mortality rate of 6.8%. 
The authors considered that the most important factor in the low mortality rate observed in 
the present study (10,61%) was the high number of type A cases, which are usually 
associated with low-energy traumas and do not have associated injuries or complications. 
Furthermore, the small percentage of severe also influenced this rate, as these are due to 
much more severe trauma. The authors highlight that the two cases of death in the present 
study were unstable injuries and had serious and multiple associated lesions. In addition to 
these factors, it is also noteworthy that in recent years there has been an improvement in the 
overall care for polytrauma patients in this service, as well as greater training and experience 
of the orthopedic staff, both in emergency procedures and in the definitive treatment of pelvic 
ring injuries; the authors believe that these elements also contributed to the low mortality rate 
observed in the present work. 
 
CONCLUSION 
Under the conditions of this study, the following can be concluded regarding pelvic ring 
fractures/injuries: 
They are more frequent in males. 
In general, most common mechanism of injury is traffic accident. 
In the elderly, the most common mechanism of injury is low-energy trauma (fall from own 
height). 
In  adults, the most common mechanism of injury is high-energy trauma and the most 
common place of injury is the urban. 
In general, stabile fractures are the most frequent. 
Most injuries do not need emergency intervention and, when necessary, orthopedic 
interventions are the most frequent. 
Emergency interventions are associated with high-energy trauma. 
Among associated injuries, fractures/dislocations in other sites are the most common and are 
associated with high-energy trauma. 
Non-surgical treatment is the most common; in cases treated surgically, external fixation is 
the most used method. 
Deaths occur in unstable fractures and severe associated injuries. 
of high-energy trauma. 
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Abstract 

The development of Information and Communication Technologies (ICT), in the forefront of 
which is the Internet, is leading to numerous changes in consumer behavior and existing 
distribution networks. The distribution sector has not escaped the questioning of the 
implementation of this new channel as an information and sales tool, with some seeing it as an 
opportunity for a new development path. 

The objective of this study is to test the effect of merchant website quality on online consumer 
behavior in Algeria especially the purchase intention. To capture the features of the sale 
website, we identified three components based on the literature: design, reliability and 
information. These dimensions have been found to be important in past studies on the online 
service context. 

A quantitative study uses a large-scale questionnaire, investigating 370 consumers, to test the 
impact of the mentioned dimensions on the purchase intention. The research uses Structural 
Equation Modeling (SEM) to analyze and confirm the conceptual model proposed in the study. 
The findings show that (1) reliability and information have a significant effect on purchase 
intention; (2) design has no significant effect on purchase intention. Finally, the paper provides 
us with some profound conclusions and insightful implications about how to motivate purchase 
intention by visiting the sale websites, and how to transfer this intention into a truly positive 
purchasing behavior.. 

Keywords: Sale Websites; Perceived Quality; Consumer Behavior; Algerian Consumer; 
Website design. 

 

INTRODUCTION 

In the marketing literature, the quality of service has been considered as a determinant of 
purchasing behavior (Mbaye Fall & Marianne, 2012). Diallo et al. concluded that perceived 
quality is an element that helps customers make decisions about their loyalty and has a positive 
effect on consumers' buying intention." (Manoabe & al, 2020). Hence, the quality of service is 
defined as the extent to which accurate, complete, and timely content is provided to online 
consumers during the process of interacting with the user interface in the virtual environment. 
The user interface is an essential component of the e-service experience. In the context of the 
online atmosphere, the store layout and design particularly influence the service consumer's 
consumption experience.  

Given the complexity of consumer behavior in the field of electronic commerce, the concept 
of intention to purchase, and in particular, the intention to purchase on a commercial site, is 
more than ever at the center of the concerns of specialists and researchers in marketing (Hakiri 
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& Zghal, 2010). Several questions concerning the impact of the perception of the quality of 
electronic service have been the subject of much research work. In an attempt to fill this 
research gap, the present study tests the effect of a merchant website quality on the purchase 
intention in Algeria focusing on the various website quality attributes that have been identified 
by past research. Being based on a synthesis of the literature review and an empirical study, we 
will be able to reply to the following research question: What are the impact of attributes 
website quality on online purchase intention from consumer perspective?  

LITERATURE REVIEW 

a. Online purchase intention 

According to the reasoned action model of Fishbein and Ajzen (1975), the intention to purchase 
represents the desire, the wish, the determination or even the will to emit a behavior. In fact, it 
is an intermediate component that provides the relay between attitude and behavioral sequence, 
namely “behavioral intention” (Gharbi & Janouri, 2008, p. 10). According to the research in a 
social psychology, " the intention of purchase is considered the best consumer behavior 
estimator since it allows a person to incorporate individually all the important factors that could 
influence its actual behavior " (Sayah, 2017, p. 64).    

Given the complexity of consumer behavior in the field of electronic commerce, the concept 
of intention to purchase on a commercial site is now at the center of the concerns of specialists 
and researchers in marketing (Sabik, 2014, p. 9). Zwass defines internet purchase intention as 
“the consumer's intention to engage in an exchange relationship with an online seller” (Hamida, 
Abdennebi, & Debabi, 2016, p. 92). It also represents the threshold at which the consumer is 
willing to buy a product or service from ' a specific website (Sabik, 2014, p. 55) . 

b. The perceived quality of website services 

The first definitions of perceived quality are based on the disconfirmation paradigm, which 
shows that quality results from a juxtaposition between what is perceived and the expected 
performance (Ltifi & Gharbi, 2015, p. 34). The quality of a service can be defined from two 
perspectives: that of the provider and that of the consumer. For the provider, the quality of a 
service is its objective quality measured by a set of factors associated with the material elements 
that determine its position in relation to the service provider to that of competing services 
(Nguyen, 1991, p. 83). While for the consumer, «perceived quality is a subjective judgment 
built in the mind of the user and it is he who determines its value" (Bouslama, Othmani, & Al, 
2014, P. 2057).  

The continuous development of the internet and electronic commerce since the 2000’s has 
opened up a new avenue of marketing research on the subject of electronic quality of service 
(Nguyen & Chanut, 20018, p. 1) . Much research has shown that the perceived quality of a 
website is a multidimensional concept and that it varies according to user expectations 
(Bouslama, Othmani, & al, 2014, p. 2057). 

In 2002, Zeithaml, Parasuraman and Malhotra were the first to have   proposed an official 
definition of website quality of service also called e-SQ. They defined it as the extent to which 
a website facilitates shopping, l effective and efficient procurement and delivery of products 
and services (Zeithaml & al., 2002, p. 363). Until this year, there is no consensus concerning 
the dimensions of the perceived quality of a site but some dimensions seem more important 
than others: the information dimension, the ease of use of the site, the design, reliability, 
security and respect for privacy ( Bressolles, Durrieu et al., 2012, p. 6) .  

Through an exploratory study to measure the quality of electronic services, between 2000 and 
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2002 Zeithmal and its collaborators developed the e-SERVQUAL scale. The latter is 
composed of seven dimensions: efficiency, reliability, implementation, confidentiality, 
reactivity, compensation and contact. The last three dimensions (reactivity, compensation and 
contact) become salient when online customers have questions or encounter problems while 
using the site (Zeithaml & al., 2002, p. 366). The different dimensions of the e-SERVQUAL 
are shown in table 1. 

 

Table 1:   Definition of the different dimensions of e-SERVQUAL  
Dimensions Definition 

Efficiency Refers to the ability of customers to access the website, find the 
desired product and associated information, and make purchases 
with minimal effort. (Kalia, 2013) 

Compliance with 
commitments 

Accuracy of service promises , including product availability in 
stock and on-time delivery (Chaffey, Ellis-chadwick et al . , 2014)  

Reliability Is associated with the technical operation of the site, in particular 
the availability and proper functioning of it . (Zeithaml & al., 
2002) 

Confidentiality Ensures purchasing behavior data will not be shared and credit 
card information is secure. (Zeithaml & al., 2002) 

Reactivity Measures the ability of online retailers to provide appropriate 
information to customers in the event of a problem, having 
mechanisms for handling returns and providing online guarantees. 
(Kalia, 2013) 

Compensation “ Possibility of return for refund, and associated shipping and 
handling costs ” (Chaffey, Ellis-chadwick et al, 2014) 

Contact The contact dimension emphasizes the need of customers to be 
able to speak to a customer service agent online or by telephone 
(Zeithaml & al., 2002)  

Source: Prepared by the researchers 

 
c. The relationship between perceived quality of website and the online purchase 
intention 

Literature has delivered a unified view of website quality or a standardized framework for 
classifying the known attributes of a website for the evaluation of its quality. Furthermore, 
certain website quality studies have used outcomes of website quality as replacement measures 
for the impact of website quality on customer purchase behavior. In an attempt to fill this 
research gap, this study focuses on testing a various website quality attributes that might be 
influencing the purchase behavior of Algerian users. Based on this literature review, it can be 
concluded that the hypotheses presented in the conceptual model (figure 1) are as follows: 

H1. Website Design has a positive and significant effect on purchase intention.  

H2. Website Information quality has a positive and significant effect on purchase intention.  
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H3. Website Service quality has a positive and significant effect on purchase intention. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Conceptual Model 

Source: Designed by authors    

 

MATERIALS AND METHODS 

A questionnaire was developed to evaluate the relationships among different website quality 
attributes, and consumer purchase behavior. We use multi-item scales to test the constructs in 
our model according to collected data.  The questionnaire contained three parts. The first part 
was composed of two direct questions for data collection regarding online purchase behavior; 
the second part contained thirteen different statements related to Merchant website perceived 
quality (adapted from Gwo-Guang & Hsiu-Fen (2005); Bressolles (2006); HaithamHmoud, 
(2015)) and purchase intention which was adapted from the study of Zaoui (2009); and finally, 
the third part consisted of five questions about demographics of the participants.  

The respondents filled up the questionnaire within the months of January–June, 2020 from 
Internet users in Algeria. A total of 370 questionnaires were received out of which 229 were 
found to be completely and accurately filled, the rest were rejected due to incomplete 
information.   

For the data analysis, we used structural equation modeling by the PLS approach (Partial Least 
quares). A succeeded known as " PLS path modeling ". 

 

RESULTS 

A. Descriptive analysis 

According to the results of the descriptive analysis related to the general characteristics of our 
sample illustrated in the figure below (Figure 2) , we conclude that the participants in our 
survey are predominantly ( 96% ) academics, 52.3 % of them are employees, 27.2 % have a 
salary of more than 65,000 DA. Among the population studied are 73.1% women and 62.7 % 
people who belong to an age group between 25-40 years and we count among them.  

Website quality 

 

Purchase intention 

Website Design  

Website Information 

quality 

Website Service 

quality 
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Figure 2. Sample profile 

 

Participants were asked about their frequency of shopping on the internet. The results of Figure 
3, indicate that 51.20% of the surveyed population buy on the internet occasionally, 23.10% 
buy often, 18.20% buy infrequently and only 6.90% buy regularly. 

 

Figure 3. Online purchase frequency. 
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One of the objectives of these multiple-choice questions is to know on which platforms the 
participants made their purchase. Indeed, according to the results shown in figure 4, 64.73% of 
the surveyed population bought on a sales site, 28.32% on social networks and only 6.93% 
bought on an application. 

 

Figure 4. Purchase platforms. 

 

B. Scale validity and reliability 

The study used also a structural equation modeling (SEM) to test the conceptual model. SEM 
is a second-generation multivariante data analysis method that is often used in marketing 
research because it can test theoretically supported linear and additive causal models (Wong, 
2013). It is also useful for concurrent assessment of both reliability and validity (Chin, 1998). 
Then, a partial least squares (PLS) approach was employed using the Smart PLS software. 

To evaluate the construct validity of each latent construct, a Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) was conducted by investigating the convergent validity and discriminant validity. 
Convergent validity is tested by examining the factor loadings and the average variance 
extracted (AVE) which should be greater than 0.50 for both (Lin and Ding, 2006). Discriminant 
validity has been assessed using the square root of AVE that should be exceed the construct 
correlations with all other constructs. The constructs' internal consistency can be measured for 
all scales through Cronbach's α as well as a measure of Composite Reliability (CR) and should 
be exceed the recommended threshold criterion of 0.70 for both (Wong, 2013). 

The data presented in Figure 5 show that all items had significant loadings onto the respective 
latent constructs with values varying between 0.673 and 0.897. In addition, the data presented 
in Table 4 show that the AVE for all exceeded the recommended level of 0.50 (Bagozzi and 
Yi, 1988). CR and Cronbach’s α of all the latent variables are greater than the acceptable limit 
of 0.60. 
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Figure 5. Structural and measure Model with application of PLS algorithm 

 

Table 3. Reliability Measurement model summary 

               AVE Composite 
Reliability 

R Square Cronbachs 
Alpha 

Communality 

Design 0,645058 0,843650  0,761425 0,645058 

Info quality 0,759803 0,904523  0,842386 0,759803 

Purchase intention 0,663506 0,886451 0,192276 0,828198 0,663506 

Serv quality 0,557721 0,833832  0,743101 0,557721 

Source: Smart pls V2 outcome 

Table 4 illustrates the values of the square root of the AVE are all greater than the inter-
construct correlations. Thus, the measurement model reflects good construct validity and 
reliability.  

Table 4. Validity Measurement model summary  

  AVE Design Info quality 
Purchase 
intention 

Serv quality 

Design 0,645058 0,80315503       

Info quality 0,759803 0,649739 0,8716667    

Purchase intention 0,663506 0,164394 0,337707 0,8145587   

Serv quality 0,557721 0,399106 0,496476 0,393311 0,7468072 

Note: a Diagonal elements are squared AVE; off-diagonal elements are the correlation between constructs. 

Source: Smart pls V2 outcome 
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C. Structural model analysis 

SEM is a comprehensive statistical technique for examining relations between observed and 
latent variables. To evaluate the model within Smart PLS software, we have use the goodness 
of fit (GoF) index which is calculated by the geometric mean of the average communality and 
the average R² (for endogenous constructs) (Henseler and Sarstedt, 2013). The R² is the 
coefficient of determination; it refers to the exploratory power of the predictor variable(s) on 
the respective construct. For this model, a GoF value is 0.49, which indicates that a good global 
model fit with the data collected.  

 

Table 5. Testing hypothesis H1, H2 and H3 

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
Standard Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

Design -> Purchase 
intention 

-0,136728 -0,096999 0,136234 0,136234 1,003622 

Info quality -> 
Purchase intention 

0,270974 0,251989 0,154257 0,154257 1,756645 

Serv quality -> 
Purchase intention 

0,313348 0,331243 0,099579 0,099579 3,146731 

Source: Smart pls V2 outcome 

Bootstrapping with 2000 resample was done to derive t-values for significance testing of the 
structural path (Wong, 2013). Standardized path coefficients (β), t-statistics, and associated 
significance levels for all relationships in the study model are presented in table 5. Using a two-
tailed t-test with a significance level of 1%, the path coefficient will be significant if the t-value 
is larger than 1.96 (Wong, 2013). The results indicated that website service quality (β=0.099; 
p<0.01) has a positive and significant effect on purchase intention. Therefore, H3 was 
supported and H1 & H2 were rejected. 

DISCUSSION & CONCLUSION 

This research provides valuable insights for E commerce websites usage by indicating social 
media as an important determinant of purchase behavior among other marketing tools.  The 
results indicate that there is a positive effect of service quality platform on users purchase 
intention. This could be explained as follows: when Algerian consumers perceive the service 
quality of an online retailer as being good, in line with or superior to their expectations, 
especially in terms of meeting deadlines and delivery costs, the possibility that they choose it, 
and that they are willing to shop from that retailer in the future and recommend it to others, 
will increase in return. As a result of the recent developments in technology and Covid 
pandemic, perceptions and evaluations of customers about web sites they are using have 
increased noticeably.  

One of the most important findings of the research is the deduction that Perceived quality of E 
commerce website has an impact on Purchase Intentions and according to this finding, we 
understand that Algerian customers are building Value Perceptions about the websites before 
and after buying something and their perceptions about the web site effects how they act in 
their further shopping activities. As it is the case with any research project, the studies presented 
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exhibit limitations that should be considered. In further studies, concerning E commerce 
service quality can be compared different websites from different countries especially different 
cultures can be compared as across cultural study. Moreover, different factors can be included 
into the study and this way different customer can analyze segments. 
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Özet  

Sülfonamidler (SA), sentetik ve geniş spektrumlu bir antibiyotik ilaç grubudur. Sülfonamid 
türevleri, farklı fiziksel, kimyasal ve farmasötik özellikler göstermeleri ve antibakteriyel ajan 
olarak geniş uygulamaları nedeniyle ilgi çekmektedir. SA’lar hem gelişmiş -hem de gelişmekte 
olan ülkelerde sık kullanılan antibiyotik sınıfını oluşturmaktadır. Düşük maliyet ve 
toksisiteleri, bakteriyel hastalıklara karşı mükemmel etkinlikleri ve geniş aktivite yelpazesi 
nedeniyle dünyada en yaygın kullanılan antibakteriyel ajanlar arasındadır. Antibakteriyel 
etkinliklerinin yanı sıra antimikrobiyal, saluretik, karbonik anhidraz inhibitörü, antitümör, 
antihipertansif, antifungal, antiprotozoal, antiinflamatuar, antiviral, romatoid artrit, 
antidepresan, antiepileptik, antikanser gibi birçok farklı biyolojik aktivitiye sahip SA’lar 
tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır. SA’lar, Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia 
coli, Neisseria, Shigella, Salmonella, Nocardia, Enterobacter Chlamydia ve Clostridium 
türleriyle birçok gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı aktiftir. Ayrıca aril ve heteroaril 
sülfonamidlerin antitümör etkileri de bilinmektedir. Folik asit sentezinin inhibisyonu için p-
aminobenzoik asit ile rekabet ederek, SA’lar bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olmaktadır. 
Fakat bakterilerin zamanla geleneksel sülfonamidlere karşı direnç göstermesi nedeni ile 
antimikrobiyal aktivite gösteren farklı sülfonamid türevlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
çalışmada sülfonamid direnç sorununun üstesinden gelmek için, iyi bilinen bir antibakteriyel 
sülfa ilacı olan sülfatiyazol üzerinde çeşitli moleküler modifikasyonlar gerçekleştirmeyi 
amaçladık. Bu amaç ışığında, sülfatiyazolün yapısına dayalı olarak on iki yeni modifiye edilmiş 
sülfonamid türevini sentezledik. Bu çalışmanın ilk basamağında, 4-(tiyofen-2-il)-1,3-tiyazol-
2-amin (TA) bileşiği 2-asetiltiyofenden başlayarak, bir seri reaksiyonlar sonucu sentezlendi. 
İkinci basamakta, (TA) bileşiğinin benzensülfonil klorür türevleri ile reaksiyonları sonucu yeni 
sülfonamid türevleri (TSA1-TSA12) sentez edildi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, 1H 
NMR, 13C NMR spektroskopisi ve kütle spektrometresi yöntemleri kullanılarak belirlendi. Bu 
çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FYL-2018-8309 
kodlu proje ile desteklenmiştir. Bu araştırmayı destekleyen Erciyes Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederim. 

Anahtar Kelimeler: Sentez, Sülfonamid, Tiyazol, Tiyofen 
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Abstract 

Sulfonamides (SA) are a synthetic broad-spectrum antibiotic drug group. Sulfonamide 
derivatives are of interest due to their different physical, chemical and pharmaceutical 
properties as well as their wide application as antibacterial agents. SAs constitute the antibiotic 
class frequently used in both developed and developing countries. It is among the most widely 
used antibacterial agents in the world due to its low cost and toxicity, excellent efficacy against 
bacterial diseases and wide range of activities In addition to their antibacterial activities, SAs 
with many different biological activities such as antimicrobial, saluretic, carbonic anhydrase 
inhibitor, antitumor, antihypertensive, antifungal, antiprotozoal, anti-inflammatory, antiviral, 
rheumatoid arthritis, antidepressant, antiepileptic, anticancer are widely used in treatment. It is 
active against many gram positive and gram negative bacteria with SAs, Streptococcus, 
Staphylococcus, Escherichia coli, Neisseria, Shigella, Salmonella, Nocardia, Enterobacter 
Chlamydia and Clostridium species. It is also known that aryl and heteroaryl sulfonamides 
have antitumor effect. By competing with p-aminobenzoic acid for inhibition of folic acid 
synthesis, SAs are effective against bacterial infections. However, due to the bacteria’s 
resistance to traditional sulfonamides over time, there was a need for different sulfonamide 
derivatives that show antimicrobial activity.  

In this study, we aimed to carry out various molecular modifications on sulfathiazole, a well-
known antibacterial sulfa drug, to overcome the problem of sulfonamide resistance. For this 
purpose, we synthesized twelve newly modified sulfonamide derivatives based on the structure 
of sulfathiazole. In the first step of this study, 4- (thiophene-2-yl) -1,3- thiazol-2-amine (TA) 
compound was synthesized by a series of reactions starting from 2- acetylthiophene. In the 
second step, new sulfonamide derivatives (TSA1-TSA12) were synthesized as a result of the 
reactions of (TA) compound with benzenesulfonyl chloride derivatives. The structures of the 
synthesized compounds were determined using IR, 1H NMR, 13C NMR spectroscopy and mass 
spectrometry methods.  

This study was supported by the Scientific Research Projects Unit of Erciyes University with 
the project coded FYL-2018-8309. I would like to thank Erciyes University Scientific Research 
Projects Unit for supporting this research. 

Keywords: Synthesis, Sulfonamide, Thiazole, Thiophene 

GİRİŞ  

Tiyazol çekirdek yapısı önemli bir heterosiklik bileşik sınıfıdır ve biyolojik olarak önemli 
moleküllerde temel birimlerden biridir. Bu yüzden tiyazoller ve analogları biyolojik olarak 
aktif bileşiklerin sentezi için öncü görevi görürler. Güçlü ve çeşitli biyolojik aktivitelerinden 
dolayı büyük farmasötik öneme sahiptirler. Bu nedenle, bu bileşiklerin sentezi büyük ilgi 
çekmektedir (Kaur vd., 2014). Son yıllarda yapılan çalışmalar tiyazol türevlerinin 
antimikrobiyal, analjezik, antikonvülzan, antioksidan, hipolipidemik, antikanser, 
antitüberküler gibi etkinlikleri ortaya koymuştur (Bikobo vd., 2017). Tiyazol halkası içeren 
bileşiklerden biri olarak sülfatiyazol, sülfon ve amino gruplarını içeren bir sülfo grubu ilaçtır 
(Wang vd., 2020). Sülfa ilaçlarının keşfinden sonra insanlarda kullanılan ilk sülfonamidlerden 
biri olması açısından önemlidir. Yüksek toksisitesi nedeniyle, vajinal enfeksiyonların tedavisi 
için diğer antibakteriyeller ile kombinasyon halinde kullanımı hala mevcuttur (Nunes vd., 
2015). Geniş spektrum aralığı nedeniyle, sülfa ilaçlardan türetilen yeni moleküller büyük önem 
taşımaktadır (Pervaiz vd., 2020). 

Sülfonamidler, geniş bir biyolojik uygulama yelpazesine sahip en önemli ilaç sınıflarından 
biridir ve ilaç keşfi ve geliştirilmesinde değerli bir iskele görevi görür. Çok sayıda sülfonamid 
bazlı molekülün antibakteriyel, antifungal, anti-inflamatuar, antioksidan, diüretikler, 
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antikanser, karbonik anhidrazlar, antitümör, alzheimer hastalıkları, anti-tüberküler, anti-
diyabetik ajanlar gibi farklı biyolojik uygulamaları vardır (Supuran ve Scozzafava, 2000; 
Mahmood vd., 2016; Verma vd., 2020). Folik asit biyosentezinde kullanılan enzimlerden biri 
olan dihidropteroat sentaz (DHPS), dihidropteroik asit oluşturmak için dihidropteroat difosfat 
(DHPP) ve p-aminobenzoik asit (PABA) arasındaki temel reaksiyonu katalize eder 
(Dmitrienko vd., 2014). Sülfadiazin, sülfatiyazol ve sülfametoksazol gibi antibakteriyel 
sülfonamidler, para-aminobenzoik asit (PABA) substratı için rekabetçi inhibitörler olarak 
hareket ederek folik asit sentezine müdahale eder. Bakteri metabolizması için gerekli 
maddelerin sentezini bozarak, bakteri büyümesini ve çoğalmasını önemli ölçüde baskılar. 
Ancak direnç mutasyonları, bu ilaçların klinik kullanımında bir azalmaya neden olur ve farklı 
yapılara sahip yeni ilaçların geliştirilmesine acil ihtiyaç olduğunu gösterir (Gündüz vd., 2019).  

SA’ların bakteriyel hastalıkları kontrol etmedeki merkezi konumları, yaygın direncin 
gelişmesiyle ciddi şekilde zarar görmüştür. Bu vesileyle, sülfonamid direncini aşmayı ve yeni 
ilaç adaylarını belirlemeyi amaçlayan, antibakteriyel sülfa ilaçlarının ticari bir üyesi olan 
sülfatiyazol üzerinde çeşitli moleküler modifikasyonlar gerçekleştirmeyi amaçladık. 
Sülfatiyazolün çekirdek iskelesine, biyolojik olarak aktif moleküllerde en yaygın 
heterosiklerden biri olan tiyofen halkasını ekledik (b) (Mishra vd., 2011). Ek olarak, geleneksel 
sülfonamidlerin anahtar parçalarından biri olan amino grubu yerine fenil halkası üzerine çeşitli 
ikame ediciler ekleyerek (a) yeni on iki sülfonamidi (TSA1-TSA12) sentezledik (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Sülfatiyazol üzerinde gerçekleştirilen moleküler modifikasyonların gösterimi 
Amino grubu yerine fenil halkasının çeşitli ikame edicileri, (b) Bir tiyofen halkasının 

eklenmesi. 
 
 
MALZEMELER VE YÖNTEMLER 

Analitik saflıkta Merck, Fluka, Sigma ve Aldrich marka kimyasallar kullanıldı. Reaksiyon 
ortamında ve saflaştırma işlemlerinde diklormetan (DCM), etilasetat (EtOAc), etanol (EtOH), 
metanol (MeOH), dietileter, hekzan gibi organik çözücüler kullanıldı.  Erime noktaları, açık 
cam kılcal damarlar kullanılarak belirlendi.  Kızılötesi (IR) spektrumları ATR elmas ile 4000–
600 cm-1 aralığında elde edildi. 1H-(400 MHz) ve 13C-NMR spektrumları (100 MHz), Erciyes 
Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜ TAUM)’da DMSO-d6 

solüsyonunda, Bruker AM 400 spektrometre üzerinde kaydedildi. Bağlantı sabitleri, J, hertz 
cinsinden rapor edildi. MS spektrumları, Atatürk Üniversitesi-Doğu Anadolu Yüksek 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DAYTAM) LC / MS Yüksek Çözünürlüklü 
Uçuş Süresi (TOF) Agilent 1200/6530 cihazı ile ölçüldü.  

2-(Bromoasetil) tiyofen (II) sentezi 

2-asetiltiyofen (15.85 mmol) diklormetan (5 mL) içerisinde çözünerek hazırlanan solüsyon, 
diklormetan (5 mL) içindeki brom (0.81 mL, 15.85 mmol) solüsyonuna damla damla oda 
sıcaklığında eklenmiştir. Reaksiyon karışımı, oda sıcaklığında 2 saat karıştırıldı, doymuş bir 
sodyum hidrojen karbonat çözeltisi ile nötralize edildi ve CH2C12 (3x25 mL) ile ekstraksiyon 
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yapıldı. Birleşik CH2Cl2 katmanları daha sonra MgSO4 üzerinde kurutuldu ve düşük basınç 
altında çıkarıldı. Açık sarı renkli ve viskoz sıvı, bir sonraki aşamada saflaştırılmadan kullanıldı 
(Gudipudi vd., 2014). 

4-(Tiyofen-2-il)-1,3-tiyazol-2-amin sentezi (TA) 

Literatür yöntemine göre (Farag vd., 1988), etanol (20 mL) içindeki 2-bromoasetiltiyofen (5.13 
g, 0.025 mol) ve tiyoüre (0.03 mol) çözeltisi 15 dakika karıştırıldı. Reaksiyon 50-100 °C de 2 
saat ısıtıldı. Soğutulduktan sonra reaksiyon karışımı, karıştırılırken %10 sodyum hidroksit 
çözeltisi ile alkalin hale getirildi. Çökelti toplandı, suyla yıkandı ve kurutuldu. Etanol ile 
yeniden kristalleştirme istenen bileşiği verdi. Erime noktası; 124-126°C; 1H NMR (400 MHz, 
DMSO-d6) δ 7.37 (dd, J = 8.0, 4.2 Hz, 1H), 7.17 (s, 2H), 7.13 – 6.95 (m, 1H), 6.83 (s, 1H).13C 
NMR (100 MHz, DMSO) δ 168.72, 144.90, 139.62, 128.19, 125.14, 123.19, 100.22. HRMS 
(EI): [M+H]+, 183.00452. C7H6N2S2: 183.00694.  

TSA1-TSA12 Sülfonamidlerin Sentezi İçin Genel Prosedür 

Hedef sülfonamidleri (TSA1-TSA12) sentezlemek için, diklorometan ve piridin (15 mL, 12:3) 
içindeki 4-(tiyofen-2-il)-1,3-tiyazol-2-amin 0.15 g (0.81 mmol) ve benzensülfonil klorür 
türevlerinden (1.2 mmol) oluşan bir çözelti -5 °C’de üç gün boyunca (reaksiyonun 
tamamlanması TLC ile izlendi) karıştırıldı. Reaksiyon tamamlandıktan sonra çözücü, düşük 
basınç altında uzaklaştırıldı. Katı olarak elde edilen ürün, kolon kromatografisi yöntemi 
kullanılarak saflaştırıldı. 

BULGULAR 

Hedef sülfonamidleri (TSA1-TSA12) sentezlemek için kullanılan sentetik yol, Şekil 2’de 
özetlenmiştir. Başlangıçta, 2-asetiltiyofen (I), DCM içinde brom ile bromlanmıştır. Anahtar 
başlangıç bileşiği 4-(tiyofen-2-il)-1,3-tiyazol-2-amin (TA), hafif bazik koşullar altında α-
bromoketonların (II) tiyoüre ile siklizasyon reaksiyonu ile yüksek bir verimle hazırlandı. Amin 
(TA)’nın farklı benzensülfonil klorürler (III) ile -5 °C’de susuz piridin içinde kombinasyonu 
yeni sülfonamidler (TSA1-TSA12) elde edildi. Her durumda, nihai ürünler (Tablo 1) kolon 
kromatografisi ile saflaştırılmıştır. TSA1-TSA12’ nin tam bir yapısal karakterizasyonunu 
sağlamak için 1H NMR, 13C NMR, IR ve HRMS spektral verileri kullanıldı.  

 

 

 

 

Şekil 2. Reaktifler ve koşullar: (a) Brom, DCM, 25 °C, 2 saat (b) Tiyoüre, etanol, geri akış, 2 
saat (c) DCM, piridin, -5 °C, 3 gün. 
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Tablo 1. Sentezlenen bileşiklerin kimyasal yapıları ve bazı özellikleri 

 

N-(4-(Tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA1) 

Beyaz katı, Rf
  (40:60 EtOAc:Hekzan): 0.22; IR (ATR) 3157, 3087, 1517, 1147. 1H NMR (400 

MHz, DMSO-d6) δ 13.34 (bs, 1H, -NH), 7.84 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.71 – 7.50 (m, 4H), 7.49 (d, 
J = 3.7 Hz, 1H), 7.13 – 7.07 (m, 1H), 7.02 (bs, 1H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 148.40, 
146.68, 142.40, 129.54, 129.07, 128.19, 128.13, 127.72, 126.31, 125.93, 103.27. HRMS (EI): 
[M+H]+, 322.9978. C13H10N2O2S3: 322.9983. 

4-Brom-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA2) 

Beyaz katı, Rf
 (40:60:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.37; IR (ATR) 3246, 3105, 1527, 1134. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.38 (bs, 1H, -NH), 7.77 (s, 4H), 7.61 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.49 
(d, J = 3.8 Hz, 1H), 7.15 – 7.08 (m, 1H), 7.03 (s, 1H). 13C NMR (100MHz, DMSO-d6) δ 169.03, 
141.70, 132.59, 131.76, 128.56, 128.37, 127.83, 126.51, 126.44, 123.22, 103.28. HRMS (EI): 
[M+H]+, 400.9081. C13H9BrN2O2S3: 400.9088. 

4-Klor-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA3) 

Sarı katı, Rf
 (40:60 EtOAc:Hekzan): 0.36;  IR (ATR) 3246, 3174, 1523, 1180. 1H NMR (400 

MHz, DMSO-d6) δ13.46 (bs, 1H, -NH), 7.84 (bs, 2H), 7.64 (bd, J = 7.9 Hz, 3H), 7.50 (bs, 1H), 
7.12 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 7.05 (s, 1H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 168.97, 141.23, 
137.55, 131.70, 129.69, 128.60, 128.27, 128.18, 127.89, 126.51, 103.29. HRMS (EI): [M+H]+, 
356.9571. C13H9ClN2O2S3: 356.9593. 

2,5-Diklor-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA4) 

Pembe katı, Rf
 (50:50:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.30;  IR (ATR) 3174, 3105, 1527, 1134. H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.61 (bs, 1H, -NH), 8.04 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.76 – 7.66 (m, 
2H), 7.64 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 7.54 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 7.15 – 7.11 (m, 1H), 7.06 (s, 1H). 13C 

  

 

  

Bileşik R Erime Noktası (ºC) 
 

Moleküler Ağırlık   Verim (%) 

TSA1 
TSA2 
TSA3 
TSA4 
TSA5 
TSA6 
TSA7 
TSA8 
TSA9 
TSA10 
TSA11 
TSA12 
 

H 
4-Br 
4-Cl 
2,5-diCl 
3-NO2 
4-NO2 
4-I 
4-CH3 
4-OCH3 
4-COCH3 
4-C(CH3)3 
4-C6H5  

170-172 
180-182 
171-173 
132-134 
214-216 
220-222 
199-201 
191-193 
182-184 
198-200 
212-214 
200-202 

322 
400 
356 
390 
367 
367 
448 
336 
352 
364 
378 
399 

70 
28 
30 
50 
37 
51 
45 
33 
35 
48 
40 
55 
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NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 169.69, 141.12, 134.00, 133.77, 132.27, 131.84, 131.47, 130.34, 
129.55, 128.58, 127.96, 126.69, 103.71. HRMS (EI): [M+H]+, 390.9178. C13H8Cl2N2O2S3 

:390.9203. 

3-Nitro-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA5) 

Sarı katı, Rf
 (50:50:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.35; IR (ATR) 3211, 3105, 1537, 1137.  1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.60 (bs, 1H, -NH), 8.51 (s, 1H), 8.44 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 8.26 
(d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.87 (t, J = 8.2 Hz, 1H), 7.61 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 7.50 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 
7.15 – 7.09 (m, 1H), 7.05 (s, 1H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 169.47, 148.20, 144.17, 
132.54, 132.32, 131.77, 131.67, 128.56, 127.88, 127.27, 126.54, 120.87, 103.53. HRMS (EI): 
[M+H]+, 367.9812. C13H9N3O4S3: 367.9833.  

4-Nitro-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA6) 

Sarı katı, Rf
 (60:40:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.32; IR (ATR) 3263, 3122, 1517, 1137. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.46 (bs, 1H, -NH), 8.37 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 8.08 (d, J = 8.3 
Hz, 2H), 7.62 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 7.50 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 7.06 (d, J 
= 2.7 Hz, 1H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 169.69, 149.81, 147.99, 128.59, 127.92, 
127.81, 126.51, 124.97, 124.89, 103.50. (Bir sinyal örtüşüyordu). HRMS (EI): [M+H]+, 
367.9807. C13H9N3O4S3:367.9833. 

4-İyot-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA7) 

Beyaz katı, Rf
 (60:40:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.26;  IR (ATR) 3193, 3070, 1531, 1134. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.34 (bs, 1H, -NH), 7.93 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.60 (d, J = 7.9 
Hz, 3H), 7.55 – 7.45 (m, 1H), 7.13 – 7.05 (m, 1H), 7.01 (bs, 1H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-
d6) δ 168.91, 142.10, 138.38, 132.35, 131.95, 128.54, 128.10, 127.75, 126.41, 103.24, 100.48. 
HRMS (EI): [M+H]+, 448.8930. C13H9IN2O2S3:448.8949. 

4-Metil-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA8) 

Gri katı, Rf
 (50:50:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.43; IR (ATR) 3166, 3087, 1527, 1137. 1H NMR 

(400 MHz, DMSO-d6) δ 13.22 (s, 1H), 7.74 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 7.60 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 7.49 
(d, J = 3.7 Hz, 1H), 7.36 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.11 (t, J = 4.5 Hz, 1H), 7.01 (s, 1H), 2.36 (s, 3H). 
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 168.25, 143.03, 139.47, 132.88, 132.21, 129.91, 128.53, 
127.61, 126.45, 126.27, 103.12, 21.41. HRMS (EI): [M+H]+, 337.0118. C14H12N2O2S3: 
337.0139. 

4-Metoksi-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA9)   

Beyaz katı, Rf
 (40:60 EtOAc:Hekzan): 0.35; IR (ATR) 3174, 3018, 1537, 1124. 1H NMR (400 

MHz, DMSO-d6) δ 13.23 (bs, 1H, -NH), 7.77 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.60 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 
7.48 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 7.16 – 6.87 (m, 4H), 3.80 (s, 3H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 
172.56, 162.61, 134.04, 131.88, 128.71, 128.57, 127.64, 126.24, 114.71, 114.65, 103.21, 56.05. 
HRMS (EI): [M+H]+, 353.0067. C14H12N2O3S3: 353.0088.  

4-Asetil-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA10) 

Sarı katı, Rf
 (50:50:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.28;  IR (ATR) 3246, 3105, 1537, 1134. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.41 (bs, 1H, -NH), 8.11 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.97 (d, J = 8.1 
Hz, 2H), 7.61 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 7.50 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 7.11 (t, J = 4.4 Hz, 1H), 7.04 (s, 
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1H), 2.61 (s, 3H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 197.76, 169.06, 146.06, 139.75, 132.44, 
131.81, 129.37, 128.56, 127.83, 126.65, 126.49, 103.34, 27.43. HRMS (EI): [M+H]+, 
365.0058. C15H12N2O3S3: 365.0088. 

4-(Tert-butil)-N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il) benzensülfonamid (TSA11) 

Beyaz katı, Rf
 (60:40:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.25; IR (ATR) 3263, 3122, 1537, 1141. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.07 (bs, 1H, -NH), 7.77 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.58 (t, J = 8.0 
Hz, 3H), 7.48 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 7.14 – 7.06 (m, 1H), 7.02 (d, J = 9.4 Hz, 1H), 1.27 (s, 9H). 
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 168.48, 155.81, 139.50, 132.70, 132.14, 128.56, 127.70, 
127.01, 126.34, 126.27, 103.20, 35.26, 31.25. HRMS (EI): [M+H]+, 379.0593. C16H17N2O2S3: 
379.0609.  

N-(4-(tiyofen-2-il) tiyazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-sülfonamid (TSA12) 

Beyaz katı, Rf
 (60:40:1 EtOAc:Hekzan:MeOH): 0.25; IR (ATR) 3263, 3122, 1537, 1180. 1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 13.36 (bs, 1H, -NH), 7.93 (m, 7.96-7.89, 2H), 7.90 – 7.80 (m, 
2H), 7.73 (t, J = 6.3 Hz, 2H), 7.65 – 7.57 (m, 1H), 7.56 – 7.30 (m, 4H), 7.19 – 6.93 (m, 2H). 
13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ 168.65, 144.35, 141.14, 139.09, 132.02, 129.55, 128.87, 
128.55, 128.55, 127.76, 127.73, 127.49, 127.02, 126.40, 103.24. HRMS (EI): [M+H]+, 
399.0268. C19H14N2O2S3: 399.0296.  
 

TARTIŞMA 

TA’nın farklı benzensülfonil klorürler ile nükleofilik sübstitüsyon reaksiyon verimini arttırmak 
için, farklı sıcaklık ve çözücüler (toluen, asetonitril, piridin, tetrahidrofuran, diklormetan) 
kullanılarak çeşitli reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. Kullanılan çözücüler arasında, 
diklormetan ve piridin karışımı, bir seri reaksiyonlar için daha iyi bir nükleofilik sübstitüsyon 
reaksiyonuna yardımcı olmuştur. Reaksiyonda piridin, -baz olarak kullanılmıştır. Optimum 
koşullar için, -5 ile 80 °C sıcaklık aralığında reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. 25 °C’de 
gerçekleşen reaksiyonlarda, birkaç türev için çok uzun sürede ürün oluşumu gözlemlenmiştir. 
Sıcaklık arttıkça safsızlıkların oranının arttığı gözlemlenmiştir. Bir seri denemeler neticesinde 
optimum sıcaklık -5 °C olarak belirlenmiştir. Sentezlenen sülfonamid türevlerini saflaştırmak 
için kolon kromotografisi, uygun çözeltide yıkama ve kristallendirme teknikleri kullanılmıştır. 

SONUÇ 

Birinci sınıf sentetik antibakteriyel ajan olarak sülfonamidlerin keşfi, bakteriyel 
enfeksiyonların yönetiminde altın çağı başlattı. Dünya çapında giderek artan antibakteriyel 
direnç göz önüne alındığında, uygun yapısal modifikasyonlar yoluyla geniş spektruma sahip 
ucuz sülfonamidlerin elde edilmesi çalışmaları yeniden gündeme gelmiştir. Bu çalışmada da, 
moleküler modifikasyonlar yoluyla yeni sülfonamid türevi bileşiklerin sentezi amaçlanmıştır. 
Bu nedenle, bir antibakteriyel sülfa ilacı olan sülfatiyazolün yapısına dayalı olarak on iki yeni 
modifiye edilmiş sülfonamid türevini sentezledik. Sülfonamidler ve türevleri, antibiyotik, 
antiviral veya antifungal ajanlar olarak klasik kullanımlarında devam eden gelişmelerin yanı 
sıra hem tek hem de çok hedefli uygulamalara ilişkin yeni ilaç tasarımı ve geliştirilmesinde 
önemli bir parça olmaya devam edecektir.  
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Özet 
 
FAO’nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye, dünya keçi mevcudunun %1’ini, dünya keçi sütü 
üretiminin ise %2.9’unu oluşturmaktadır. 2019 yılında sağılan 5471086 baş hayvandan 577209 
ton keçi sütü elde edilmiştir. Aynı yıl Türkiye toplam süt üretiminin (22960379 ton) %2.51’ini 
keçi sütü oluşturmuştur. Keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünün son dönemde ekonomik değer 
kazanmasıyla birlikte bu konuya ilişkin yayınların ve araştırmaların da arttığı görülmektedir. 
Keçi ürünlerinin önem kazanması ve alternatif bir gelir kaynağı olabileceğinin ortaya 
çıkmasından sonra, bugün artık üretici, sanayici ve tüketici keçi sütü ve ürünlerine daha çok 
ilgi göstermekte ve bu yöndeki araştırmaları dikkate almaktadır. Türkiye’de son dönemde keçi 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi açısından üreticileri ve bu alana yatırım yapacak girişimcileri 
teşvik edecek farklı uygulamalar düzenlenmiştir. Keçi yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik; 
ekonomik, kültürel, politik ve sosyo-ekonomik faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, keçi 
yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğe etki eden faktörlerin incelenmesi, izlenecek politikaların 
kurgulanması aşamasında önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de keçi sütü 
üretimindeki gelişmeleri incelemek ve geleceği üzerine bazı değerlendirmeler yapmaktır. 
Çalışmanın ana materyalini, FAO, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığından elde veriler ile 
konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar oluşturmaktadır. Toplanan 
istatistiksel veriler çizelgeler şeklinde düzenlenmiş, yüzde ve indeks hesaplamaları yapılarak 
yorumlanmıştır. Keçi yetiştiriciliğinde süt üretiminin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini 
sağlamak için, süt üretimi gelirini artıracak ve yem masraflarını azaltacak önlemlerin alınması 
ve yetiştiricilerin daha fazla desteklemelerden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. Keçi yetiştiriciliğine yönelik destekleme politikaları gözden 
geçirilmeli ve desteklerin AB’ndeki hayvancılık destekleme düzeylerine yükseltilmesi 
sağlanmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler: küçükbaş hayvancılık, keçi yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği ekonomisi, 
keçi sütü, keçi peyniri. 

 
Abstract 
 
According to FAO's data for 2019, Turkey constitutes 1% of the goat population and 2.9% of 
the goat milk production in the world. In Turkey, 577209 tons of goat milk was obtained from 
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5471086 nimals milked in 2019. In the same year, goat milk constituted %2.51 of Turkey's total 
milk production (22960379 tons). With the recent economic value of goat breeding and goat 
milk, it is seen that publications and researches on this subject have increased. After the goat 
products gained importance and could be an alternative source of income, today, farmers, 
industrialists and consumers show more interest in goat milk and products and take into account 
the researches in this direction. In Turkey, different applications is organized to encourage for 
farmers and entrepreneurs who invest in this area for the development of goat breeding in recent 
years.  Sustainability in goat breeding; it is affected by economic, cultural, political and socio-
economic factors. For this reason, examining the factors affecting sustainability in goat 
breeding is of importance at the stage of designing policies to be followed. The aim of this study 
is to examine developments in goat milk production in Turkey and make some evaluations on 
the future. The main material of the study is the data obtained from FAO, TURKSTAT, the 
Ministry of Agriculture and Forestry and the results obtained from previous researches on the 
subject. The statistical data collected are arranged in tables and interpreted by calculating 
percentages and indexes. In order to ensure the economic sustainability of milk production in 
goat breeding, measures should be taken to increase milk production income and reduce feed 
costs and necessary arrangements should be made in order for the breeders to benefit from more 
supports. Support policies for goat breeding should be reviewed and it should be ensured that 
the supports are increased to the levels of animal husbandry support in the EU. 
Keywords: small ruminant, goat breeding, goat breeding economics, goat milk, goat cheese. 
 
GİRİŞ 
Son yıllarda tüketicilerin sağlığa uygun gıdalar tercih etmeye başlaması keçi sütü ve ürünlerinin 
lezzet, aroma ve kalitesiyle giderek önemli hale gelmesini sağlamıştır. Laktoz oranı bakımından 
yüksek proteinlere sahip olan keçi sütü, değerli besin ögelerini de içermektedir. Keçi sütü, 
organizmada iltihaplanmayı önlediği gibi, diş ve kemik gelişimi için de iyi bir kalsiyum kaynağı 
oluşturmaktadır. Doğal homojenize olan sütün, vitamin A, fosfor, magnezyum ve selenyum 
miktarı açısından anne sütüne en yakın süt olduğu da savunulmaktadır (Coşkun ve Öndül, 2004; 
Ocak ve Güney, 2008). 
FAO’nun 2019 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 1.1 milyar keçi bulunmaktadır. Aynı yıl 
keçilerden dünya genelinde 19.9 milyon ton süt elde edilmiştir. Türkiye, dünya keçi 
mevcudunun %1’ini, dünya keçi sütü üretiminin ise %2.9’unu oluşturmaktadır (FAOSTAT, 
2021). Kırsal kesimde daha çok aile tüketimine yönelik olarak üretilen keçi sütü ürünleri, 
günümüzde kentleşmenin yoğunlaşması ve turizmin gelişmesiyle de aranan hale gelmiştir. Keçi 
çiftliklerinden topladıkları sütleri entegre tesislerde işleyen firmaların sayısı günden güne 
artmaktadır (Kaymakçı ve Engindeniz, 2010). 
Keçi yetiştiriciliği ve keçi sütünün son dönemde ekonomik değer kazanmasıyla birlikte bu 
konuya ilişkin yayınların ve araştırmaların da arttığı görülmektedir. Keçi ürünlerinin önem 
kazanması ve alternatif bir gelir kaynağı olabileceğinin ortaya çıkmasından sonra, bugün artık 
üretici, sanayici ve tüketici keçi sütü ve ürünlerine daha çok ilgi göstermekte ve bu yöndeki 
araştırmaları dikkate almaktadır (Engindeniz ve ark., 2017a). 
Türkiye’de bugüne kadar keçi yetiştiriciliğinin ekonomik yönleri üzerine birçok çalışma 
yapılmıştır (Gökçe ve Engindeniz, 1997; Dellal ve Erkuş, 2000; Dellal ve ark., 2002; Tan ve 
Dellal, 2004;  Kaymakçı ve ark., 2005; Aktürk ve ark., 2005; Dellal ve Dellal, 2005; Bahadır 
ve ark., 2007; Paksoy ve Özçelik, 2008; Keskin ve ark., 2008; Dellal ve ark., 2008; Demirbaş 
ve ark., 2009; Aktürk ve ark., 2009; Kaymakçı ve Engindeniz, 2010; Çelik ve Bayramoğlu, 
2010; Demircan ve ark., 2011; Çıtak, 2011; Paksoy ve Alben, 2012; Engindeniz ve Uçar, 
2014a,b; Tümer ve Bayraktar, 2015; Engindeniz ve Uçar, 2016; Engindeniz ve ark., 2017a; 
2018). Ayrıca, keçi ürünlerinin tüketimine yönelik yapılmış bazı çalışmalar da bulunmaktadır 
(Parlakay ve ark., 2010; Savran ve ark., 2011; Güney ve Ocak, 2013; Ocak ve Önder, 2014; 
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Tümer ve Ünal, 2015; Engindeniz ve ark., 2017b). Ancak özellikle süt keçisi yetiştiriciliğinin 
sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaların arttırılması gerekmektedir. 
Keçi sütü ve ürünleri halen hayvansal gıda ihtiyacının bir bölümü karşılanmaktadır. Ancak, 
bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Keçi yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini ekonomik, kültürel, politik ve sosyo-ekonomik 
faktörler etkileyebilmektedir (Özalp ve Sayın, 2018). Bu nedenle, keçi yetiştiriciliğinin 
geleceğini ve izlenebilecek politikaları değerlendiren çalışmalar önem taşımaktadır.  

 
AMAÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de keçi sütü üretimindeki gelişmeleri incelemek ve geleceği 
üzerine bazı değerlendirmeler yapmaktır.  
Çalışmanın ana materyalini, FAO, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığından elde veriler ile 
konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar oluşturmaktadır. Toplanan 
istatistiksel veriler çizelgeler şeklinde düzenlenmiş, yüzde ve indeks hesaplamaları yapılarak 
yorumlanmıştır. 

 
SONUÇLAR 
Türkiye’de Keçi Mevcudu 
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de halen 11.2 milyon 
baş keçi bulunmaktadır. Keçi varlığının ise yaklaşık %98’ini Anadolu’nun tüm bölgelerine 
yayılmış olan Kıl keçileri oluşturmaktadır. Kıl keçiler yaygın olarak orman içi ve kenarında 
yetiştirilmektedir. Türkiye’de Kıl ve Tiftik keçisi dışında, sayıları az olmakla birlikte, daha çok 
Batı Anadolu kıyı şeridinde Malta ve melezlerinin, Kilis ve çevresinde ise Kilis melezlerinin 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2005-2019 döneminde Kıl keçisi varlığı %74.47 oranında artış 
göstermiştir. Tiftik keçisi varlığı ise 2010 yılına kadar azalma gösterirken 2015 yılından itibaren 
tekrar artışa geçmiştir. Keçi varlığının küçükbaş hayvan varlığı içindeki payı 2005 yılında 
%20.45, 2019 yılında ise %23.11’dir (Çizelge 1).  

 
Çizelge 1. Türkiye’de keçi sayısındaki gelişmeler 

Yıllar Kıl keçisi  
 (Baş) (1) 

Tiftik keçisi 
 (Baş) (2) 

Toplam  
(Baş) (1+2) 

İndeks 
(2005=100) 

Küçükbaş hayvan 
mevcudu içindeki 

payı (%) 
2005 6284498 232966 6517464 100.00 20.45 
2010 6140627 152606 6293233 96.56 21.42 
2015 10210338 205828 10416166 159.82 24.84 
2016 10137534 207765 10345299 158.73 25.03 
2017 10419027 215645 10634672 163.17 24.00 
2018 10698553 223874 10922427 167.59 23.68 
2019 10964374 241055 11205429 171.93 23.11 

 Kaynak: TÜİK, 2021. 
 
Türkiye’de keçi varlığının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde; Kıl keçilerinin en fazla 
Akdeniz Bölgesinde bulunduğu, bunu sırasıyla Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesinin izlediği 
görülmektedir. Tiftik keçilerinin ise en fazla Batı Anadolu Bölgesinde olduğu, bunu sırasıyla 
Doğu Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin izlediği belirlenmiştir (TÜİK, 2021).
  
Kıl keçisinin illere göre dağılımına bakıldığında en fazla Kıl keçisi yetiştiriciliği yapılan ilin 
Antalya olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla; İçel, Diyarbakır, Adana, Muş, Van, Manisa, 
İzmir, Bingöl, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Çanakkale izlemektedir. Tiftik keçisinin illere 
göre dağılımı incelendiğinde ise ilk sırayı Ankara almakta, bunu sırasıyla; Kütahya, Eskişehir, 

668



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

 
 

Konya, Çankırı, Kastamonu, Karaman, Siirt, Mardin, Bolu, Çorum ve Kırıkkale izlemektedir. 
Bununla birlikte, son yıllarda özellikle İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde süt ve peynir 
üretimi amacıyla Saanen keçilerinin yetiştiriciliğini yapan çok sayıda işletme kurulduğu 
görülmektedir (Kaymakçı ve Engindeniz, 2010). 
 
Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Özellikleri 
TÜİK 2016 Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına göre; toplam işletmenin %5.3'ü 
sadece büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır. Küçükbaş hayvanı (koyun 
ve keçi) olan tarımsal işletmelerin, küçükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü grubu 
incelendiğinde; işletmelerin %28.5 ile 50-149 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda, 
hayvan sayısı olarak ise %36.3 ile 300+ baş hayvanı olan işletme büyüklüğü grubunda 
yoğunlaştığı görülmektedir (Çizelge 2). 

 
Çizelge 2. Türkiye’de küçükbaş hayvanı olan işletmelerin dağılımı 
İşletme büyüklüğü (baş) İşletme sayısı (%) Küçükbaş hayvan sayısı (%) 

1-4 11.0 0.3 
5-9 10.3 0.7 

10-19 14.0 2.0 
20-49 17.7 6.1 

50-149 28.5 27.0 
150-299 12.3 27.6 

300 + 6.2 36.3 
Toplam 100.0 100.0 

Kaynak: TÜİK, 2016 Tarımsal Yapı Araştırması Sonuçları 
 

Türkiye keçi yetiştiriciliğinde ortalama sürü büyüklüğü farklı bölgelerde yapılan araştırmalarla 
da ortaya konulmuştur. Örneğin ortalama sürü büyüklüğü; Çanakkale’de 124.20 (Aktürk ve 
ark., 2005) ve 55.7 baş (Koyuncu ve ark., 2006), Burdur’da 124.20 baş (Bilginturan ve Ayhan, 
2008), Kahramanmaraş da ise 60.34 baş olarak saptanmıştır (Paksoy ve Özçelik, 2008). 
Bununla birlikte, yapılan bir araştırmada ihtisaslaşmış işletmelerde yeter geliri verebilecek 
işletme büyüklüğü; Kıl keçisi yetiştiriciliğinde 51 baş, Tiftik keçisi yetiştiriciliğinde ise 94 baş 
olarak saptanmıştır (Erkuş ve ark., 2001). 

 
Türkiye’de Keçi Sütü ve Peyniri Üretimi 
2019 yılında sağılan 5471086 baş hayvandan 577209 ton keçi sütü elde edilmiştir. Aynı yıl 
Türkiye toplam süt üretiminin (22960379 ton) %2.51’ini keçi sütü oluşturmuştur. Aynı yıl 
sağılan hayvanların %98.30’unu Kıl keçileri oluşturmuştur (Çizelge 3). 2019 yılında keçilerden 
elde edilen toplam sütün %99.41’i Kıl keçilerden sağlanmıştır. Sağılan hayvan başına süt 
verimi; Kıl keçilerde 106.7 kg, Tiftik keçilerde ise 36.9 kg olarak hesaplanmıştır. 
Keçilerden elde edilen günlük süt verimi farklı bölgelerde yapılan araştırmalarla da ortaya 
konulmuştur. Hayvan başına ortalama günlük süt verimi Burdur’da yapılan bir araştırmada 0.33 
kg (Bilginturan ve Ayhan, 2008), Doğu Anadolu bölgesinde yapılan bir araştırmada; 
Erzurum’daki işletmelerde 0.34 kg, Ağrı’daki işletmelerde 0.28 kg, Van’daki işletmelerde 0.23 
kg, Elazığ’daki işletmelerde ise 0.33 kg olarak saptanmıştır (Aksoy ve Yavuz, 2008). 
Çanakkale’de yapılan bir araştırmada ise 2.20 kg olarak saptanmıştır (Aktürk ve ark., 2005). 
 
 
Çizelge 3. Türkiye’de keçi sütü üretimindeki gelişmeler 
Yıllar Sağılan Hayvan Sayısı (Baş) Keçi Sütü Üretimi 

(ton) 
Toplam Süt Üretimi 
İçindeki Payı (%) Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam 
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2005 2331556 95437 2426993 253759 2.28 
2010 2516200 66339 2582539 272811 2.02 
2015 4483672 94822 4578494 481174 2.58 
2016 4466406 88699 4555105 479401 2.59 
2017 4877554 86027 4963581 523395 2.53 
2018 5234796 92370 5327166 561826 2.54 
2019 5378349 92737 5471086 577209 2.51 

Kaynak: TÜİK, 2021. 
 
2018 yılında dünyada toplam 564075 ton keçi peyniri üretilmiştir. Türkiye 140 tonluk keçi 
peyniri üretimi ile dünyada %0.02 oranında bir pay almıştır (Çizelge 4). 
 
Çizelge 4. Türkiye’de keçi peyniri üretimindeki gelişmeler 
Yıllar Keçi Peyniri Üretimi (ton) Türkiye’nin Payı 

(%) 
Türkiye Dünya 

2005 63 465831 0.01 
2010 68 460507 0.01 
2015 120 537348 0.02 
2016 120 546691 0.02 
2017 130 573440 0.02 
2018 140 564075 0.02 

Kaynak: FAO, 2021. 
 
Keçi Sütü Üretiminde Maliyet Unsurları 
Türkiye’de keçi sütü üretiminin masraflarını ve birim süt maliyetlerini analiz eden 
araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir (Aktürk ve ark., 2005; Aktürk et al., 2009; 
Engindeniz ve ark., 2018). 
İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, işletmelerde 
keçi yetiştiriciliği üretim masraflarının %73.48’ini değişken, %26.52’sini de sabit masraflar 
oluşturmaktadır. Değişken masraflar içerisinde en önemli payı yem masrafları ve geçici işçi 
ücretleri almaktadır. (Engindeniz ve ark., 2018). Çanakkale’de daha önce yapılan bir 
araştırmada keçi yetiştiriciliği değişken masraflarının %54.48’ini yem masraflarının, 
%39.46’sını geçici işçi ücretlerinin; sabit masrafların ise %28.88’ini keçi sermayesi faizinin, 
%24.35’ini keçi amortismanının, %21.49’unu da daimi işçi ücretlerinin oluşturduğu 
saptanmıştır (Aktürk ve ark., 2005). 
İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerindeki işletmelerde ortalama birim keçi sütü maliyeti 0.75 
TL/kg olarak hesaplanmıştır. Süt teşvik primi ve yem desteği dikkate alınmadığında birim 
maliyet 0.98 TL/kg olarak saptanmaktadır. Ortalama mutlak kar 0.56 TL/kg, ortalama oransal 
kar ise %42.75 olarak saptanmıştır (Engindeniz ve ark., 2018). Çanakkale’de yapılan bir 
araştırmada ise keçi sütü üretimine ilişkin oransal kar %33.05 olarak hesaplanmıştır (Aktürk ve 
ark., 2005). 
 
Keçi Sütünün Pazarlanması ve Üretici Eline Geçen Fiyatlar 
Keçi yetiştiriciliğinde ürünlerin pazarlanmasında üreticiler, tek yanlı olarak alıcılara tam 
bağımlıdır. Bunun en önemli nedeni üreticilerin örgütlenme yetersizlikleridir (Kaymakçı ve 
Engindeniz, 2010). Türkiye’de halen keçilerden elde edilen sütün büyük bölümü işletme içinde 
tüketilmektedir. Geri kalanı ise mandıralara çiğ olarak pazarlanmakta ya da peynire işlenerek 
yerel pazarlarda ve tüccarlara satılarak değerlendirilmektedir. Keçi sütü ayrıca beyaz peynir 
üretiminde inek ya da inek ve koyun sütü ile birlikte işlenmektedir. Son yıllarda kurulan büyük 
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işletmelerin ürettikleri keçi sütünü kendileri işledikleri de görülmektedir. Üreticiler süt, erkeç 
ve oğlakları değerinin altında pazarlamak zorunda kalmaktadır. Çizelge 5 incelendiğinde cari 
süt fiyatları düzeyinde artışlar görülse de, fiyatların yıldan yıla değiştiği de görülmektedir. Keçi 
sütü fiyatları 2017 yılına kadar koyun sütü fiyatının üzerinde seyretmiş, bu yıldan sonra koyun 
sütü fiyatı daha yüksek gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2019 yılında toplam süt üretim değeri 43.65 
milyar TL olarak saptanmıştır. Bu üretim değerinin 1.67 milyarını, yani %3.83’ünü keçiler 
oluşturmuştur. 

 
Çizelge 5. Türkiye’de üretici eline geçen süt fiyatları (TL/kg) 
Yıllar Keçi Sütü Koyun Sütü İnek Sütü 
2005 0.81 0.76 0.63 
2010 1.36 1.29 0.91 
2015 1.89 2.01 1.16 
2016 2.27 2.24 1.15 
2017 2.51 2.41 1.24 
2018 2.49 2.77 1.47 
2019 3.06 3.35 1.78 

Kaynak: TÜİK, 2021. 
 
FAO’nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de üretici eline geçen keçi sütü fiyatı 539 $/tondur. 
Bazı Avrupa ülkeleri incelendiğinde; Yunanistan’da 662 $/ton, İspanya’da 803 $//ton, 
İsviçre’de 629 $/ton, Arnavutluk’ta 477 $/ton,  Portekiz’de 844 $/ton ve Fransa’da 808 $/ton 
olduğu belirlenmiştir (FAO, 2021). 
İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, işletmelerde 
üretilen keçi sütünün %96.71’i çiğ olarak pazarlanmaktadır. %0.25’i ailede içme sütü olarak 
tüketilmekte, %2.71’i peynir yapımında, %0.18’i yoğurt yapımında, %0.03’ü tereyağı 
yapımında kullanılmakta, geriye kalan %0.12’si de komşu ve akrabalar ile çalışanlara 
verilmektedir (Engindeniz ve ark., 2017a). GAP bölgesinde yapılan bir araştırmada üretilen 
sütün %68.57’sinin (Dellal ve ark., 2002), Kahramanmaraş’ta yapılan bir araştırmada ise 
üretilen sütün %83.76’sının (Paksoy ve Özçelik, 2008) çiğ olarak pazarlandığı saptanmıştır. 
Türkiye’nin keçi sütü ve ürünleri dış ticaretine ilişkin gerek FAO’da, gerekse Türkiye İstatistik 
Kurumunda rakamsal verilere ulaşılamamaktadır. Ancak FAO ve TÜİK verilerine göre; 
Türkiye 2019 yılında 1614 baş damızlık keçi dışalımı gerçekleştirmiştir. Dışalım açısından en 
önemli ülke Avustralya’dır. Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı gereğince damızlık 
küçükbaş hayvan ithalatını ABD, Avustralya, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Ukrayna’dan gerçekleştirebilmektedir (TOB, 2017). Diğer taraftan, Türkiye aynı 
yıl 1964 baş keçi dışsatımı da gerçekleştirmiştir (Çizelge 6). Son yıllarda Azerbaycan’a Saanen 
melezi keçi dışsatımı yapılmaktadır. 
 
Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliğine Yönelik Mevcut Destekleme Uygulamaları 
5 Kasım 2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “3190 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 
Kararın” yürürlüğe girmesine, 5488 Sayılı Tarım Kanunun 19.maddesi gereğince karar 
verilmiştir. Bu karara istinaden 31.12.2020 tarihinde, “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama 
Tebliğinde (Tebliğ No: 2020/32) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020/45)” 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ve tebliğ çerçevesinde keçi yetiştiriciliği için Çizelge 
7’teki destek uygulamaları yürürlüğe girmiştir. 
Çizelge 6. Türkiye’nin canlı keçi dış ticareti 
Yıllar Dışsatım Dışalım 
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Miktar (Baş) Değer (1000 $) Miktar (Baş) Değer (1000 $) 
2005 - - - - 
2010 - - 155 152 
2015 13 4 690 436 
2016 123 33 610 260 
2017 - - - - 
2018 177 19 - - 
2019 1964 348 1614 162 

Kaynak: FAO, 2021. 
 

Çizelge 7. Keçi yetiştiriciliğine verilen destekler 
Destek türü Destek Tutarı 
Çoban istihdamı desteği 100 baş ve üzeri anaç keçi varlığı için 5000 TL 
Anaç keçi desteği Anaç keçilere 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, 

göçer yetiştiricilerin anaç keçilerine ilave 2 TL/baş 
Sürü büyütme ve 
yenileme desteği 

Bir önceki yılın oğlaklarının, destekleme yılında anaç keçi vasfına 
ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 
100 TL/baş  

Küçükbaş soy kütüğü 
desteği 

Keçiler için 100 TL/baş, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen 
tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş  

Tiftik üretim desteği Oğlak tiftiğine 30 TL/kg, anamal tiftiğine 28 TL/kg ve tali tiftiğine 
20 TL/kg, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe ilave 10 
TL/kg 

Aşı, atık ve küpe desteği Hayvan atıkları için 150 TL/baş, aşılamalar ve küpe uygulamaları 
için 1 TL/baş 

Hayvan genetik 
kaynaklarının korunması 
ve geliştirilmesi desteği 

Hayvan başına 90 TL, oğlaklar için halk elinde ıslah desteği olarak 
hayvan başına elit sürüde 70 TL, taban sürüde ise 40 TL, damızlık 
teke başına 200 TL 

Yem bitkileri desteği Dekar bazında, korunga (sulu-kuru) 90 TL, tek yıllık yem bitkileri 
(sulu-kuru) 60 TL, silajlık ekilişler (sulu) 100 TL, yapay çayır-
mera 100 TL, çok yıllık yem bitkileri (sulu) 90 TL, kuru ekilişler 
40 TL 

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021. 
 
Bunların dışında, Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini Dijital Tarım Pazarı Platformu 
(DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan 
üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve gerekli şartları sağlayan 
yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek 
ödenmektedir. 
21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “3099 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın” 
yürürlüğe girmesine, 5488 Sayılı Tarım Kanunun 19.maddesi gereğince karar verilmiştir. Bu 
karar ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak 
hayvancılık yatırım destekleri, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
Yetiştiricilerce, 9 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Hayvancılık 
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden 
işletmelerden 1500 başa kadar teke alımına hibe desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, küçükbaş 
hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen iller ve şartlar doğrultusunda 
damızlık küçükbaş hayvan yatırımı yapacak gerçek ve tüzel kişiler %85 oranında 
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desteklenmektedir. Damızlık teke alımı için bu oran %50 olarak uygulanmaktadır (Engindeniz 
and Aydın Can, 2021).  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Türkiye’de kırsal alanda özellikle dar gelirli ailelerin keçi yetiştiriciliği ile desteklendiği 
görülmektedir. Ayrıca keçi ürünlerine yönelik talebin giderek artmasıyla özel sektör son 
yıllarda bu alana önemli yatırımlar yapmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keçi 
yetiştiricilerine çeşitli destekler uygulanmaktadır. Bununla birlikte keçi yetiştiriciliğinin 
günümüzde halen bazı teknik ve ekonomik sorunları da bulunmaktadır. 
Keçi yetiştiriciliği son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Ancak karşılaşılan sorunlara 
yönelik olarak yapısal, hukuki, teknik ve ekonomik bazı önlemlerin de alınması, bu üretim 
dalının geliştirilmesi ve katkılarının arttırılması açısından önemli olacaktır. Keçi 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesinde, teknik önlemlerle birlikte üretim politikalarına devletin 
doğrudan ve dolaylı yapacağı müdahaleleri önemli rol oynayacaktır. Üretim politikaları içinde, 
kısa dönemde, keçi ürünlerinin fiyat oluşumunda desteklemelerin ve düzenlemelerin yapılması 
zorunludur. Kısa dönemde söz konusu olacak destekleme ve düzenlemeler, AB ülkelerinde 
olduğu gibi Ortak Piyasa Düzenlerine benzer bir şekilde gerçekleştirilebilir (Kaymakçı ve 
Engindeniz, 2010). 
Keçi yetiştiriciliğine yönelik destekleme politikaları gözden geçirilmeli ve desteklerin 
AB’ndeki hayvancılık destekleme düzeylerine yükseltilmesi sağlanmalıdır. Keçi 
yetiştiriciliğinde üretimi artırmak için, fiyat yolu ile desteklemelerin sürdürülmesiyle birlikte, 
orta ve uzun dönemde yapısal değişimlere de gerek vardır. Bu amaca yönelik olarak; küçük ve 
dağınık işletmelerin büyümesi ve birleştirilmesi, bu işletmelerin süt ve et tipi yetiştiricilik 
şeklinde uzmanlaşmış işletmeler durumuna dönüştürülmesi, anılan işletmelerin girdilerinin 
sağlanması ve işlenmesinde kooperatifler şeklinde örgütlenerek üreticilerin aynı zamanda 
işleyici de olması sağlanmalıdır. 
Yerli ırklarda süt verimi düşüktür ve melezleme yoluyla ıslah çalışmalarına ihtiyaç vardır. Son 
dönemde Saanen ve melezlerinden oluşan işletmelerin giderek çoğaldığı görülmektedir. Saanen 
sürekli geliştirilmiş, süt veriminde performansları artırılmış ve yavru verimi yüksek bir ırkı 
temsil etmektedir. Bu nedenle bu hayvanların yakından izlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
kurulacak işletmelerde deneyimli personel çalıştırılması ve işin başında sürekli bulunulması 
gerekmektedir.  
Süt keçisi yetiştiriciliğinde günümüzde en önemli sorun keçi sütünün pazarlanmasıyla ilgilidir. 
Çünkü mandıralar sınırlı miktarda keçi sütü işlemektedir. Keçi sütünde kuru madde oranının 
düşüklüğü nedeniyle çoğu mandıra koyun sütüne yönelmektedir. Bu da hem keçi sütü talebini, 
hem de keçi sütü fiyatlarını düşürmektedir. Dolayısıyla süt keçisi yetiştiriciliği konusunda 
yatırım yapacak girişimcilerin keçi sütünü işleyecek tesisleri kurmayı da birlikte düşünmesinde 
yarar vardır. Ayrıca Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birliklerinin özellikle pazarlama 
konusundaki etkinliğini arttırması gerekmektedir. 
Süt keçisi yetiştiriciliğinde bir diğer önemli sorun yem masraflarının yüksekliğidir. Keçi sütü 
fiyatlarının düşmesi durumunda yetiştiriciler ek yemlemeyi zamanında yapamamakta ve bu da 
hayvan başına süt verimini düşürmektedir. İşletmelerin etkin çalışabilmesi için meraya dayalı 
beslemeye devam etmekle birlikte, gerekli kaba ve kesif yemini kendi üretebilir hale gelmeleri 
de gerekmektedir. Bu alanda yatırım yapacak girişimcilerin kendi işletmelerinde yem üretimini 
de planlamaları önemli katkılar sağlayacaktır. 
Bölgeler ve/veya iller düzeyinde keçi yetiştiriciliği planlamaları yapılmalı ve her bölge için 
uygun genotipler belirlenmelidir. Bölgeler düzeyinde en uygun ve ekonomik sürü büyüklükleri 
saptanmalı ve hayvan başına verimin arttırılmasına çalışılmalıdır. Bölgeler düzeyinde farklı 
çevre ve yetiştiricilik koşullarına uygun, nitelikli ve sağlıklı damızlık üreten damızlıkçı keçi 
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işletmelerinin kurulması ve yaygınlaşması teşvik edilmelidir. Yerli keçi ırklarının halk elinde 
ıslahı çalışmaları geliştirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.  
Keçi hastalık ve zararlılarıyla ilgili eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Ayrıca 
belirli hastalıklara karşı pilot bölgelerde mücadeleye başlanmalı ve ülkesel mücadele 
programları uygulanmalıdır. Keçi yetiştiren üreticiler hayvan sağlık sigortası konusunda 
bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. 
Sonuç olarak, Türkiye’de geleceğe yönelik olarak gerekli önlemler alınırsa, keçi 
yetiştiriciliğinin teknik ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlanabileceği gibi, hayvansal gıda 
ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanabilecek, ayrıca keçi yetiştiriciliği yapanların faaliyetlerini 
gelecekte de sürdürmeleri sağlanabilecek ve en önemlisi de kırsal kesimdeki genç nüfus bu 
faaliyeti bir alternatif olarak değerlendirebilecektir.   
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Abstract 
 
Turkey has an important place in the presence of sheep in the world and EU countries. In our 
country, there has been a 32% throw approximately 1980-2014 years. Sheep milk production 
in our country is 1521455 tons as of 2019. This value constitutes 6.62% of our total milk 
production. The number of dairy sheep has also increased, especially since 2010, and this 
number reached 20 million heads in 2019. The prior period in livestock breeding sheep as a 
least developed country, despised nowadays has become one of Turkey's rising values. When 
milk productivity in Turkey, there has been an increase in the long and medium-term. The 
yield per cow milked has increased by 5.8% in the last five years and has been calculated as 
3.143 lt/head /year in 2017. Dairy exports in Turkey were realized as 40.6 thousand tons as of 
2017, and 33.4 million dollars in export revenue were obtained. As of 2017, 85.6% of milk 
exports are made to Qatar (54.9%), Iraq (23.1%), and Libya (7.6%). Exports of dairy products 
in Turkey amounted to 151 thousand tons in 2017. In the same year, 81.9% of dairy products 
export concentrated on milk powder (21.6%), cheese (31.9%), and whey (28.3%). The import 
of dairy products increased by 11% in the last 2000-2017 period to 20.3 thousand tons and the 
import was mainly made of butter (48.2%) and cheese (45.9%). The most important input 
item affecting the cost in dairy sheep and goat farms consists of feed cost. It has a share of 
50%-70% in cost items. Labour costs take second place and constitute approximately 15-20% 
of the milk cost and the other expenses 20-25% of the costs. In this paper; after examining the 
sheep's milk production in Turkey according to the existing situation in the products derived 
from sheep's milk consumption, price supports made of sheep's milk cases are dealt with. 
Finally, some technical and economic suggestions related to the issue regarding the solution 
of the problems encountered in the production and marketing of sheep milk are included. 
 
Key words: Sheep milk, milk production, sheep milk products, milk marketing. 
 
Özet 
 
Türkiye koyun varlığında dünya ve AB ülkeleri içinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde 
1980-2014 yılları arasından %32’lik bir atış olmuştur. Ülkemizde koyun sütü üretimi 2019 
yılı itibariyle 1521455 ton ’dur. Bu değer toplam süt üretimimizin %6.62’sini 
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oluşturmaktadır. Sağmal koyun sayısında da özellikle 201o yılından itibaren artış olup 2019 
yılında bu sayı yaklaşık 20 milyon başa yaklaşmıştır. Geçmiş dönemlerde az gelişmiş ülke 
hayvancılığı olarak hor görülen küçükbaş hayvancılık bugün Türkiye’nin yükselen 
değerlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’de süt verimliliğine bakıldığında, uzun ve orta 
vadede artış yaşanmıştır. Sağılan inek başına verim son beş yıl içerisinde %5,8 oranında 
artarak 2017 yılında 3.143 lt/baş/yıl olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de süt ihracatı 2017 yılı 
itibariyle 40,6 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 33,4 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. 
2017 yılı itibariyle süt ihracatının %85,6’sının Katar’a (%54,9), Irak’a (%23,1) ve Libya’ya 
(%7,6) yapılmaktadır. Türkiye’de süt ürünleri ihracatı 2017 yılında 151 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı yılda süt ürünleri ihracatının %81,9’luk bölümü süt tozu (%21,6), 
peynir (%31,9) ve peyniraltı suyu (%28,3)’nda yoğunlaşmıştır. Süt ürünleri ithalatı ise son 
2000-2017 döneminde %11 artarak 20,3 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ithalat ağırlıklı olarak 
tereyağı (%48,2) ve peynir (%45,9)’de yapılmıştır. Küçükbaş süt hayvancılığı işletmelerinde 
maliyeti etkileyen en önemli girdi kalemi yem olup maliyet kalemleri içerisinde %50-70’lik 
bir paya sahiptir. İşçilik masrafları ise ikinci sırada yer almakta ve süt maliyetinin yaklaşık 
yüzde 15-20’sini, diğer masraflar ise maliyetin yaklaşık %20-25’ini oluşturmaktadır. Bu 
makalede; Türkiye’de koyun sütü üretiminin mevcut durumu yıllara göre incelendikten sonra 
koyun sütünden elde edilen ürünlerin tüketim, fiyat durumu ile koyun sütüne yapılan 
desteklemeler ele alınmıştır. Son olarak da koyun sütü üretimi ve pazarlanmasında yaşanan 
sorunların çözümüne yönelik konuyla ilgili bazı teknik ve ekonomik önerilere yer verilmiştir. 
   
Anahtar kelimeler: Koyun sütü, süt üretimi, koyun sütü ürünleri, sütün pazarlanması. 
 
INTRODUCTION 
 
Sheep milk; has higher fat and protein content compared to cow and goat milk and lower than 
buffalo milk (Mohapatra et al.2019). Sheep milk is widely used in the production of pecorino, 
romano, caciocavallo, and feta cheese, especially in countries on the Mediterranean coast 
(Caja et al.2000; Balthazar et al.2018). The world’s total milk production increased by 2.4% 
according to 2018 data and reached 864 million tons. The amount of sheep milk is 10.674 
tons as of 2018, accounting for 1.23% of world production. In the twenty years (1998-2018), 
there have been many important developments affecting milk production and consequently 
the sector. This situation negatively affected both the breeder and other stakeholders of the 
sector (USK, 2019). Especially, the global crisis between 2007 and 2008 years and the sudden 
increase in role prices in 2008-2009 were the issues that directly affected the world milk 
production (FAO, 2019). 
 
Recently, regional animal breeding programs initiated in Europe have led to increases in milk 
and meat yield, especially for local breeds (Ferro et al.2017). Because of sheep breeding 
studies, record keeping, breeding concept, milk yield control and some new breeding 
techniques were applied in breeders (Kaymakçı et al.2001; Taşkın et al.2013; Semerci and 
Çelik, 2016). For this purpose, milk yield inspections performed in sheep made significant 
contributions to know the milk yield performance individually and to increase successful 
genetic progress. Since milk production from sheep is one of the most important sources of 
income, more emphasis is placed on milk yield, especially in sheep breeds with high fertility. 
The income from the sale of sheep milk in our country comes after the sale of lamb. When 
called sheep milk production in Turkey Chios from thin-tailed sheep, in fatty race Awassi 
sheep come to mind (Kaymakçı and Flood, 2008; Sonmez et al., 2009; Kaymakçı et al., 2010; 
Flood et al., 2011; Flood et al., 2015 ). 
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Turkey since the early 2000s, the dairy sector has achieved significant improvements in terms 
of both the production and processing industry. Milk production constitutes 39% of the 
animal product production value in 2016. The share of cow's milk in milk production value is 
85%. Milk production has increased over the years and reached 20.7 million tons in 2017. In 
this context, the place and importance of dairy products for human nutrition and public health 
have become one of the most important issues for policymakers. For this reason, it is 
necessary to follow the sector consistently (TIGEM, 2019). In this article; in the world and in 
Turkey examined the current situation of our country, especially sheep milk production and 
efficiency in the production of sheep's milk and is considered the main problems encountered. 
Finally, some technical and economic suggestions on the subject are included. 
 
SHEEP STOCKS  
 
Put the exchange of animal number in Turkey by years is given in Table 1. The presence of 
sheep, which was more than 59 million heads in 1961, declined rapidly until 2005 and 
declined to 10 million 166 thousand heads. After 2005, the number of incentives has 
increased with each passing day, with incentives and more effective breeding Sheep Breeders 
Unions and the commissioning of the National Milk Council (USK, 2019). As of January 
2020, the presence of sheep is more than 42 million heads. While the share of the number of 
sheep in total sheep and goat assets was 70.58% in 1961, this ratio decreased to 32.75% in 
2010. Due to the policies and support implemented later, this rate has increased and reached 
77.56% today (TURKSTAT, 2020). In other words, when it comes to sheep and goats, it is 
mainly sheep type in our country.  
 

Table 1. Changes over the years the number of sheep in Turkey 
Years Sheep 

number 
(n) 

The share of 
sheep in the 

total number of 
small ruminant 

(%) 

Goat 
number 

(n) 

The share of goat in the total 
number of small ruminant 

(%) 

Total small 
ruminant 

(n) 

1961 59095000 70.58 24632000 29.41 83727000 
1990 40553000 156,66 9698000 49.56 50251000 

  
1995 33791000 130,64 8397000 31.24 42188000 
2000 28492000 108,85 7201000 27.05 35693000 

  
2005 10166091 91,78 6517464 23.19 16683555 

  
2010  10583608 32,75 6293233 20.99 16876841 

  
2015 15362927 34,09 10416166 20.27 25779093 

  
2019 19836985 49,49 11205429 33.55 31042414 
2020 
1.dönem 

42.712.580 77.56 12.350811 22.43 55.063.391 

Source:HAYGEM, https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf 
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SHEEP MILK PRODUCTION 
Sheep milk production and their rate of total milk production in Turkey are given in Table 2. 
Sheep milk production of 1.114 thousand tons was in question in 1980, while its ratio in 
the total milk production was 20.96% as of 1980. This value started to decrease gradually 
(156.66%) in the following years and then in 1995 (130.64%). It has decreased to 91.78% 
since 2005 and to 32.09%, which is the lowest value in 2015. However, it has increased since 
2019 and reached 77.56% in the first period of 2020. When it comes to sheep milk production 
in our country, sheep milk has a share of 2 - 3.5 times more in total sheep milk production 
compared to goats.  
 
Table 2. Sheep milk production and its share in total milk production (%) 

Years Sheep milk 
production 

(ton) 

The share of sheep 
milk in total milk 
production (%) 

Goat milk 
production 

(ton) 

The share of goat 
milk in total milk 
production (%) 

Total milk 
production 

(ton) 
1980 1147395 20.96 630025 11.51  5472345 
1990 1145015 11.90 337535 3.50 9617415 
1995 934495 8.81 277205 2.61 10601550 
2002 657.388 

  
7.81 209.621 

  
2.49 8.408.568 

  
2005 789.878 

  
7.11 253.759 

  
2.28 11.107.897 

  
2010  816.832 

  
6.03 272.811 

  
2.01 13.543.674 

  
2015 1.177.228 

  
6.31 481.174 

  
2.57 18.654.682 

  
2019 1.521.455 

  
6.62 577.209 

  
2.51 22.960.379 

  
Source: TURKSTAT, 2020 

 Sheep and goat milk production in Turkey in 2019 was realized as 4.5%  to 2,098,665 
tons compared to the previous year, goat's milk production has been 5.2% and 2.7% increase 
in production of sheep's milk. 25% of sheep milk production in Turkey is provided from the 
provinces of Van, Şanlıurfa, Konya, Diyarbakır, and Mersin. Van, Konya, Şanlıurfa, 
Diyarbakır in sheep milk production; Mersin, Antalya and Şırnak are the most important 
provinces in goat milk production (USK, 2019). As of 1991, the number of milk sheep in our 
country is around 23 million heads (Table 3). While the share of this in total animal number 
was 79.80%, this value decreased rapidly in 2005 to 10 million heads. Especially since 2010, 
the number of dairy sheep has increased gradually and in 2019, the number of dairy sheep has 
increased to 19 million 836 thousand heads. However, despite the increasing number of 
milking over the years, its share in total dairy livestock has decreased proportionally and this 
rate has decreased to 62.05% in 2019. There are many factors, including technical and 
economic factors, affecting these decreases (TURKSTAT 2020).  
 
Table  3. Change of the number of milking animals by species and years 

Years Sheep Goat Total milking 
animal 

numbers (head) 

Rate of dairy sheep in total 
animal number (%) 

1991 23222000 5877000 29099000 79.80 
2003 12477000 3127000 15604000 79.96 
2005 10.166.091 2.426.993 16.629.386 61.13 
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2010 10.583.608 2.582.539 17.563.350 60.25 
2015 15.362.927 4.578.494 25.540.193 60.15 
2019 19.836.985 5.471.086 31.968.157 62.05 

Source: TURKSTAT, 2020 

 
PRODUCTIVITY IN SHEEP MILK PRODUCTION 
The total milk production in Turkey between the years of 1980 - 1998 has been an increase 
82.2%. This increase is due to the bovine milk production. Despite the increase in cow milk, 
there was a decrease in sheep and goat milk production. These decreases are 29.14% in sheep 
milk and 61.02% in goat milk. The decreases in production are due to the decrease in the 
number of milking animals (Table 4). The share of sheep milk in total milk production 
decreased from 20.97% to 8.15% in the period 1980 - 1998. Similarly, the share of goat milk 
decreased from 11.51% to 2.46%.  
 

Table 4. Changes in productivity in sheep by years 

Years The number of 
milking sheep 

(head) 

Milk 
production 

(ton) 

Sheep milk 
yield 

(kg/head/year) 

The number 
of milking 
goat(head) 

Goat 
milk 
yield 
(ton) 

Goat milk 
yield 

(kg/head/year) 

2000 15920159 774 49 3792707 216 56.95 
2010 10583608 816 77.10 2582539 272 105.32 
2012 13068428 1007 77.05 3502272 369 105.36 
2014 14524264 1113 76.63 4400168 463 105.22 
2016 15149414 1160 76.57 4555105 479 105.16 
2018 18819284 1446 76.83 5327166 561 105.39 
2019 19836985 1521 76.69 5471086 577 105.50 

Source: National Milk Council 2018 Report, 2020 

PROBLEMS OF MILK PRODUCTION 
One of the most important problems of the dairy sector in Turkey is unregistered production. 
While the registration rate in cow milk production was 9.6% in 2012, this rate is still around 
50.0% in 2018. While the premiums and supports given by the state play an important role in 
the increase in this ratio, it is seen that the milk production in the disease-free livestock 
enterprises in the last two years has also been effective. Factors such as market conditions, 
seasonal fluctuations in milk quantity, supply-demand balance, milk quality and geographical 
location are effective on milk price (Anonymous, 2016b). The raw milk reference price is 
determined according to quality and parity through negotiations between industrialists and 
producer representatives. The National Milk Council organizes these meetings twice a year by 
bringing together the representatives of the producers and industrialists, and the resulting 
"recommended price" is announced. Despite everything, the supply-demand balance 
determines the price more. The balance is often against the producer. Feed prices have 
increased especially after August 2018. During this period, feed prices increased due to feed 
additives, which were imported depending on foreign currency and whose prices increased, 
and no decrease occurred when foreign exchange prices decreased (Aras, 2015).  
 
CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
In Turkey, informality can be seen in the dairy sector, especially in the extensive and semi-
intensive system. Due to the reasons that arise in the current milk-marketing structure in our 
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country, the fact that intermediaries take a significant share causes the producer not to sell the 
product at its real value and the consumer to consume milk and dairy products at high prices. 
At this stage, the agricultural or consumer cooperatives should be established that confront the 
producer and consumer. The milk collection network and the infrastructure of the cold chain 
must be established to prevent losses occurring during the collection and transportation of 
milk. For this necessary support should be provided to producers through cooperatives. There 
is a large number and quantity of counterfeit or fraudulent dairy products on the market. The 
fact that these products share the same market with the right ones brings along an unfair 
competition. Fraudulent dairy products sold also threaten people's health. The state should 
impose more deterrent penalties against those who produce fraudulent dairy products. Turkey 
in the dairy sector, demand fluctuations for milk and milk products, to adapt the short to 
provide the industry's takes a larger share of the world market, it is necessary to establish 
medium and long-term policies (İçöz et al. 2007; Aras, 2015 Niyaz, 2015). Finally, feeding 
dairy sheep is important for animal health and for obtaining quality animal products. It should 
not be ignored that balanced feeding made especially during the lactation period improves the 
structural properties of milk. 
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Özet 

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte online platformlar da artış göstermiştir. Günümüzde 
insanlar, pek çok hizmeti internet üzerinden rahat bir şekilde sağlayabilmektedir. Yemek siparişi 
verebilme, alışveriş ya da otel rezervasyonu yapma imkanına sahiptir. Aynı zamanda aldıkları 
hizmete yönelik duygu ve düşüncelerini de internet ortamında değerlendirebilmektedir. Bu 
çalışma kapsamında, online otel rezervasyonu yapan bir sitedeki otellere yönelik yapılan kullanıcı 
yorumları incelenmiştir. İnsanlar kalmak istedikleri bir otele rezervasyon yaptırmadan önce otelle 
ilgili yorumları okur ve bu yorumlara göre otel hakkında bir düşünce sahibi olur. Ayrıca otellere 
gelen yorumlar, işletmeciler için de ticari açıdan büyük önem taşır. Otel işletmesi, müşteri 
kaybetmek istemeyeceğinden gelen yorumları dikkate alarak hizmet kalitesini iyileştirme yoluna 
gider. Çalışmada otel yorumları olumlu ve olumsuz duygu belirten yorumlar olarak iki sınıfa 
ayrılmıştır. Sınıflar belirlenirken 4 ve 5 puan verilen yorumlarda, otelin hizmetinden memnun 
kalındığını belirten ifadeler olduğundan bu yorumlar olumlu yorum, 1 ve 2 puan verilen yorumlar 
ise hizmetin kötü olduğunu vurguladığından olumsuz yorum olarak ele alınmıştır. Otel yorumları 
gerekli önişlemden geçirildikten sonra tf-idf vektör uzay modeli ile bir matrise dönüştürülmüştür. 
Tf-idf vektörü ile veri setindeki her bir terimin sınıflandırmadaki önem derecesi belirlenmiştir. 
Yorumlardan oluşan veri seti, ilk olarak yüzde 80 eğitim yüzde 20 test verisi olacak şekilde 
ayrıştırılmıştır. Daha sonra aynı veri seti, kfold çarpraz doğrulama kullanılarak eğitim ve test 
verilerine ayrıştırılmıştır. Farklı şekillerde eğitim ve test verisi olarak oluşturulan veri setine, çeşitli 
normalizasyon teknikleri uygulanarak yapay sinir ağı ile sınıflandırılması yapılmış ve sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda çarpraz doğrulama ile ayrıştırılan modelin, diğer yönteme 
göre genel olarak daha başarılı olduğu görülmüştür. Uygulanan normalizasyon tekniklerinin ise 
çalışma kapsamında oluşturulan ağ modelinin başarısı üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Metin Sınıflandırma, Yapay Sinir Ağı, Normalizasyon. 

Abstract 

With the increase in internet usage, online platforms have also increased. Today, people can easily 
provide many services over the internet. They have the ability to order food, shop or book hotels. 
At the same time, they can evaluate their feelings and thoughts about the service they receive on 
the internet. In this study, user comments made for hotels on a site that makes online hotel 
reservations were examined. People read the comments about the hotel before booking a hotel they 
want to stay and have a thought about the hotel based on these comments. In addition, the 
comments received by the hotels are of great commercial importance for the managers. Since the 
hotel business does not want to lose customers, it tries to improve the quality of service by taking 
into account the comments. In the study, hotel reviews are divided into two categories as positive 
and negative comments. While determining the classes, in the comments with 4 and 5 points were 
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considered as positive comments as there were expressions indicating that the hotel was satisfied 
with the service, and the comments with 1 and 2 points were considered as negative comments 
because they emphasized that the service was bad. Hotel comments are transformed into a matrix 
with the tf-idf vector space model after the necessary preprocessing. With the tf-idf vector, the 
significance level of each term in the data set in the classification was determined. The data set 
consisting of comments was first decomposed into 80 percent training and 20 percent test data. 
Then, the same data set was parsed into training and test data using kfold cross validation. Various 
normalization techniques were applied to the data set, which was created as training and test data 
in different ways, and classified with artificial neural network and the results were compared. As 
a result of the study, it was seen that the model that was parsed with cross verification was 
generally more successful than the other method. It was concluded that the normalization 
techniques applied had an effect on the success of the network model created in the study. 

Keywords: Text Classification, Artificial Neural Network, Normalization. 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ortamında paylaşılan veriler de beraberinde artış 
göstermiştir. Bu verilerin tek tek okunarak anlamlı bir ifadeye dönüştürülmesi oldukça güçtür. Bu 
doğrultuda metin sınıflandırma kavramı ortaya çıkmıştır. Metin sınıflandırma, sınıflandırılması 
istenen metnin, önceden belirlenen kategorilerden hangisine ya da hangilerine ait olunduğunun 
belirlenmesini ifade eder.  

Metin sınıflandırma üzerine ilk çalışmalar, 1950’li yılların sonuna doğru yapılmıştır. Luhn 
tarafından kelime frekansları kullanılarak metinlerin sınıflandırılması çalışması önerilmiştir 
(Young, Youwen ve Shixiong, 2009). Metin sınıflandırma ile kitap-yazar ilişkisi bulma, duygu 
analizi yapma, bir haber sitesine yerleştirilecek haberin hangi kategoriye ait olduğunu tahmin etme 
gibi işlemler yapılabilmektedir. Metin sınıflandırma süreci genel olarak; verinin toplanması, ön 
işleme, özellik seçimi, verinin ağırlıklandırılması ve sınıflandırma adımlarından oluşmaktadır 
(İnan, 2019). 

Al-Momani, Alwada’n ve Mohammad (2016), destek vektör makineleri, Naive Bayes ve yapay 
sinir ağları algoritmalarını kullanarak, farklı kategorilerdeki Arapça dokümanları sınıflandırmıştır. 

Alghoul ve arkadaşları (2018), çarpraz doğrulama metodunu kullanarak yapay sinir ağları ile 
mailleri spam ve spam olmayan mail olmak üzere iki kategoride sınıflara ayırmıştır. 

Campos, Silva ve Bernardino (2019), Avrupada’daki otellere yönelik yapılan yorumları Naive 
Bayes, karar ağaçları, rastgele orman ve destek vektör makineleri ile olumlu ve olumsuz olmak 
üzere iki kategoride sınıflandırmışlardır. 

Çalışmanın amacı, otellere yönelik yapılan yorumları yapay sinir ağları algoritması ile 
sınıflandırırken aynı zamanda farklı eğitim ve test verilerine ayırmanın ve kullanılan farklı 
normalizasyon tekniklerinin ağın başarısı üzerindeki etkisini görmektir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışmada, popüler bir otel sitesindeki farklı otellere ait yorumlar veri seti olarak kullanıldı. 
Yorumlar, puanlarına göre olumlu ve olumsuz yorum olarak iki sınıfa bölündü. Kullanıcıların 4 
ve 5 puan verdiği yorumlar olumlu yorum kategorisine, 1 ve 2 puan verdiği yorumlar olumsuz 
yorum kategorisine atandı. Daha sonra yorumlar, bir ön işlem aşamasından geçirildi. Ön işleme 
aşaması, başlangıçta verilen veriyi daha anlamlı bir ifadeye dönüştürmeyi amaçlar (Işık, 2019). Bu 
aşamada metin içinde çok fazla bulunan ancak sınıflandırma adımında anlam ifade etmeyen edat, 
bağlaç, zamir, noktalama işaretleri, özel karakterler veri seti içerisinden temizlendi.  
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Metinler string türünde olduğundan dolayı sınıflandırılmadan önce metinlerin sayısal ifadelere 
dönüştürülmesi gerekir. Vektör uzay modeli, metinlerin sayısal ifadelere dönüştürülmesini belirtir 
(Aydoğan ve Karcı, 2019). Bu çalışma kapsamında, tf-idf vektör uzay modeli kullanıldı. Tf-idf, 
terim ve ters doküman matrisi olarak bilinir ve bu modelde en çok geçen kelimeler bağlaç, edat 
gibi en düşük değere sahiptirler (Hark, vd., 2019). 

Sınıflandırma adımında, python dili kullanılarak yapay sinir ağları ile yorumların sınıflandırılması 
işlemi yapıldı. Yapay sinir ağı modeli, giriş katmanı, gizli katman ve çıktı katmanından oluşur 
(Wang,2003). İlk olarak yorumlar, python dili içerisinde bulunan train_test_split komutu 
kullanılarak yüzde seksen eğitim ve yüzde yirmi test verisi olacak şekilde ayrıldı. Daha sonra ikinci 
sınıflandırmada yorumlar, 10 kfold çarpraz doğrulama kullanılarak eğitim ve test verilerine ayrıldı. 
Her iki ayrım olayında da yorumlar üzerinde karekök normalizasyonu, RobustScaler, MinMax, 
StandartScaler, z-score normalizasyonları uygulanarak verilerin sınıflandırılması yapıldı. 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada, 17000 otel yorumu yapay sinir ağları ile sınıflandırıldı. Çalışmada, 10 kfold çarpraz 
doğrulama kullanılarak ayrılan verilerde ağ modelinin genel olarak daha iyi performans gösterdiği 
Tablo 1’ de görülmektedir. Grafik 1 ve Grafik 2, ağ modelinin girilen normalizasyon yöntemine 
göre modelin gerçekte test verisi içinde bulunan olumlu ve olumsuz yorum sayılarının ne kadarını 
doğru tahmin ettiğini göstermektedir. 

 

Grafik 1. Train_test_split komut ile ayrılan verinin farklı normalizasyon yöntemlerindeki başarı 
grafiği 

 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde, ağ modelinde en büyük başarım StandartScaler 
normalizasyonunda görülmektedir. 
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Grafik 2. 10 Kfold Çarpraz Doğrulama İle Ayrılan Verinin Farklı Normalizasyon 
Yöntemlerindeki Başarı Grafiği  

 

Grafik 2 incelendiğinde, en düşük başarım karekök normalizasyonunda, en yüksek başarım ise 
RobustScaler normalizasyonunda görülmektedir. 

 

Tablo1. Farklı Normalizasyon ve Eğitim-Test Ayırma Yöntemlerinde Ağın Yüzdelik Başarı 
Durumu 

Normalizasyon Yöntemi  Train_test_split  Kfold Çarpraz Doğrulama 

Karekök  0.8185  0.7778 

Min‐Max  0.8206  0.8239 

RobustScaler   0.8174  0.8265 

StandartScaler  0.8209  0.8263 

Z‐score  0.82  0.8216 

 

 

TARTIŞMA 

Çalışmada metin sınıflandırma algoritmaları ile beraber kullanıldığında daha yüksek başarım 
gösteren yapay sinir ağları algoritması kullanıldı (Alıcı, vd., 2020). Bu çalışma kapsamında verileri 
rastgele ayırma yöntemi yani train_test_split yönteminin, bu çalışmada kullanılan çarpraz 
doğrulama yöntemine göre daha düşük sonuçlar verdiği görülmüştür.  

Bu çalışma kapsamında kullanılan farklı normalizasyon teknikleri içerisinde en yüksek başarı 
oranı RobustScaler normalizasyon yönteminde görülmüştür. En düşük başarı oranı ise karekök 
normalizasyon yönteminde görülmüştür.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada, verileri sınıflandırmada kullanılan aynı sınıflandırma algoritması, farklı yöntemler 
uygulanarak oluşturulmuş ve sonuçları incelenmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında, ağın 10 kfold 
çarpraz doğrulama ve RobustScaler kullanılan yöntemde en iyi performansı verdiği görülmüştür.  

İleride yapılacak çalışmalarda, daha yüksek veri seti kullanılarak ağın başarısının arttırılacağı 
düşünülmektedir. 
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Abstract 

Pythagorean theorem, the well-known geometric theorem that the sum of the squares on the 
legs of a right triangle is equal to the square on the hypotenuse (the side opposite the right 
angle)—or, in familiar algebraic notation, 𝑎  𝑏  𝑐  Pythagorean theorem one of the 
earliest theorem  who known to ancient civilizations. Nowadays, this famous theorem named 
after Pythagoras, the Greek mathematician and philosopher. Pythagoras established a School 
of Mathematics in Cortona,  Greek port city in Southern Italy. Although Pythagoras made 
many contributions to mathematics, some of his works are thought to belong to his students. 
The Pythagorean Theorem is Pythagoras' most important contribution to mathematics. 
According to the legends,when he discovered the theorem he sacrificed an ox to show his 
happiness. One of the discoveries he discovered after the Pythagorean theorem is that the 
square root two is an irrational number. This greatly disturbed Pythagoras and his colleagues 
due to the fact that they believed that any two length ratios were multiples of one length unit. 
On the other hand, they tried hard to hide the fact that the two squares were irrational. Even 
the students who revealed this secret are said to have drowned at sea. Pythagoras Another 
expression of his theorem is as follows. "The area of a square built on the hypotensus of a 
right triangle is equals the sum of the squares' fields." The Pythagorean Theorem can be 
introduced to students during their secondary school years. This theorem is increasingly it 
turns out to be more important. Expressing the Pythagorean Theorem with only algebraic 
symbols is not enough. Students also need to see geometric relationships. Of the Pythagorean 
Theorem teaching and learning, dot paper, geometric cards, paper folding and computer 
technology as well as it can be enriched and improved through the use of many other teaching 
materials. In this work, only two of the 500 proofs of the Pythagorean theorem to date 
provided. The first is the proof of the Pythagorean theorem made by Euclid. This theorem are 
elements of the euclidean.In the first book of the famous 13-volume geometry book. This is a 
Pythagorean theorem.The secondary school years of the geometry expert Hüseyin Demir .It 
will be a stylish Pythagorean proof that he did. In addition, what the Pythagorean theorem did 
to the development of mathematics.In addition to its contribution, examples of its use in 
explaining some theories in physics are given. 

Keywords: Mathematics, Pythagorean Theorem, Number, Proof  

INTRODUCTION 

There is an abundance of proofs available for Pythagoras’ Theorem on right-angled 
triangles, from Pythagoras’ own alleged proof in the 6th century B.C., through Euclid’s 
proof, the proof by Thabit ibn Qurra of Baghdad in the 9th century, the Indian 12th century 
mathematician Bhaskara’s proof, to the one by the 20th President of the United States James 
Garfield, who published his paper in 1876, five years before taking up office as President 
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(Mahmut, 2019). 
Pythagorean theorem, the well-known geometric theorem that the sum of the squares on the 
legs of a right triangle is equal to the square on the hypotenuse (the side opposite the right 
angle)—or, in familiar algebraic notation, 𝑎 𝑏 𝑐  Pythagorean theorem one of the 
earliest theorem  who known to ancient civilizations (Zitarelli, 2017;Wijayanti and Didayanti, 
2019). Nowadays, this famous theorem named after Pythagoras, the Greek mathematician and 
philosopher. Pythagoras established a School of Mathematics in Cortona,  Greek port city in 
Southern Italy. Although Pythagoras made many contributions to mathematics, some of his 
works are thought to belong to his students. The Pythagorean Theorem is Pythagoras' most 
important contribution to mathematics. According to the legends,when he discovered the 
theorem he sacrificed an ox to show his happiness. One of the discoveries he discovered after 
the Pythagorean theorem is that the square root two is an irrational number. This greatly 
disturbed Pythagoras and his colleagues due to the fact that they believed that any two length 
ratios were multiples of one length unit. On the other hand, they tried hard to hide the fact that 
the two squares were irrational. Even the students who revealed this secret are said to have 
drowned at sea. Pythagoras Another expression of his theorem is as follows. "The area of a 
square built on the hypotensus of a right triangle is equals the sum of the squares' fields." 
(Sparks, 2008). The Pythagorean Theorem can be introduced to students during their 
secondary school years. This theorem is increasingly it turns out to be more important. 
Expressing the Pythagorean Theorem with only algebraic symbols is not enough. Students 
also need to see geometric relationships. Of the Pythagorean Theorem teaching and learning, 
dot paper, geometric cards, paper folding and computer technology as well as it can be 
enriched and improved through the use of many other teaching materials. In this work, only 
two of the 500 proofs of the Pythagorean theorem to date provided (Mahmut, 2019). The first 
is the proof of the Pythagorean theorem made by Euclid.  Euclid is a Greek mathematician 
who lived between 330-275 BC. Euclid is one of the most important mathematicians whose 
name is associated with geometry (Akarsu and Akarsu SH, 2019). He is the author of the 
famous geometry book called Elements of 13 volumes. Elements have been printed in more 
than a thousand languages. It is still being done. He taught mathematics in the library of 
Alexandria.This theorem are elements of the euclidean.In the first book of the famous 13-
volume geometry book. The complete translation of the elements into Turkish was 
published in 2019 by Prof. Dr. It was made by Ali Sinan SERTÖZ (Sertöz, 2019).  
 
This is a Pythagorean theorem.The secondary school years of the geometry expert Hüseyin 
Demir (Özlük et al, 1991). He was born in Bolu / Mengen / Pazarköy in 1916 and died in 
1995. Hüseyin Demir is a person of the Western Black Sea region. Therefore, this is also 
important for the international symposium.  It will be a stylish Pythagorean proof that he did. 
In addition, what the Pythagorean theorem did to the development of mathematics. In addition 
to its contribution, examples of its use in explaining some theories in physics are given. 
MATERIALS AND METHODS 

In the study, the necessity and competence condition of the Pythagorean theorem are examined 
first. Proofs of Oklid and Hüseyin Demir are given in Pythagoras theorems. The Euclidean 
proof is based on the equality of areas in equal triangles. Hüseyin Demir's proof was shown 
visually using the rectangular completion method. 

RIGHT TRIANGLE AND PYTHAGORAS THEOREM   

The necessary and sufficiency condition of the Pythagorean theorem: For the right triangle seen 
in Figure 1, the requirement and sufficiency condition of the Pythagoras theorem are given. 

∠𝐵𝐴𝐶 90∘ 𝑎𝑛𝑑 ∠𝐵𝐴𝐶 90∘  
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It can be proved that the angle BAC cannot be (Figure 1). Hence, the BAC angle should be 
equal to ninety degrees. 

So, ∠𝐵𝐴𝐶 90∘. 

A right triangle is a special triangle with an angle of ninety degrees. The Pythagorean theorem 
applies to a right triangle. 

 

 

 

Figure 1. Right triangle. 

 

 

 

 

EUCLİD’S PROOF OF THE PYTHAGOREAN THEOREM

 

Figure 2. (a), (b) (Heilborn, 2021). 
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According to Figure 2 (a), 

∠𝐵𝐶𝐴 90∘ ,𝐵𝐶 𝑎,𝐴𝐶 𝑏,𝐴𝐵 𝑐,𝐸𝐹 𝑥,𝐹𝐷 𝑐 𝑥  

∠𝐵𝐴𝐶 𝛼,∠𝐸𝐴𝐶 ∠𝐵𝐴𝐼 90∘ 𝛼   

Since the triangles Δ 𝐴𝐶𝐸 Δ 𝐴𝐼𝐵 are equal triangles, their areas are also equal. 

Hence,  

𝐹 𝑥𝑐,𝐹 𝑏   

𝑥𝑐 𝑏            (1)  

becomes. 

𝐹 𝑥𝑐,𝐹 𝑏   

 

According to Figure 2 (b), 

∠𝐴𝐵𝐶 𝛽,∠𝐴𝐵𝐽 ∠𝐶𝐵𝐷 90∘ 𝛽   

Since the triangles Δ B𝐴𝐽 Δ BDC are equal triangles, their areas are also equal. 

Hence,  

𝐹 𝑎 ,𝐹 𝑐 𝑥 𝑐  

𝑐 𝑥𝑐 𝑎            (2)  

becomes. 

𝐹 𝑐 𝑥 𝑐,𝐹 𝑎   

 

From equations (1) and (2),  

𝑐 𝑏 𝑎             (3) 

(3) equality can be written.  

If equation (3) is regulated, 

𝑐 𝑎 𝑏             (4) 

the proof of the Pythagorean theorem is proved by equation (4). 

 

DR. HÜSEYİN DEMİR’S PROOF PYTHAGORAS THEOREM  

The logic of the proof is as follows: First, squares (brown) are drawn on the right triangle right 
sides and the hypotenuse (Figure 3). Then fill the perimeter of this shape with rectangles and 
right triangles to create a rectangle with dimensions (2b + c) and (2c + b). Two equal areas 
divide this rectangle by the red line. 5 right triangles on the red line, 5 right triangle areas on 
the bottom equals. ence, 𝑎 𝑏 𝑐 . Thus, the theorem is proved. 
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Figure 3. Dr. Hüseyin Demir visual proof of the Pythagorean theorem (Özlük et al, 1991). 

 

Equality of fields algebraically, 

 

𝐹 2𝑏 𝑐 2𝑐 𝑏 5𝑏𝑐 2 𝑏 𝑐

𝐹 10 𝑏 𝑐 𝑎 5𝑏𝑐 𝑏 𝑐 𝑎
  𝑎 𝑏 𝑐      (5) 

 

(5) can be shown as equation. 

 

The visual proof can also be shown in the figure below Figure 4. 
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Figure 4.Visual proof of the Pythagorean theorem (Özlük et al, 1991). 

 

CONCLUSION 

From 6th century B.C mathematicians are trying to prove the Pythagorean theorem differently. 
The first documentary proof of the Pythagorean theorem was made by Euclid, and an elegant 
proof of the Pythagorean theorem was made by Hüseyin Demir in our country. Some notable 
mathematicians who prove the theorem are Bhaskara, Zhao Shang, Thabit Ibn Kurrah, Liu Hui, 
and Albert Einstein. Although the Pythagorean theorem is a simple theorem, mathematics, 
geometry, physics etc. It has applications in many fields of science. One of the benefits of this 
theorem is as a tool in the calculation of the natural phenomena. The Pythagorean Theorem 
was a base of proving Fermat's theorem in 1620: 𝑥 𝑦 𝑧 , which was firstly proven by 
Sir Andrew Wiles in 1994 (Mahmut, 2020). String theory in physics is explained by the 
Pythagorean theorem. In order to defend doctoral dissertations in the field of mathematics in 
Western Europe in the past, a new Pythagorean theorem has to be proved. In order to defend 
doctoral dissertations in the field of mathematics in Western Europe in the past, a new 
Pythagorean theorem has to be proved. Concomitant lymphoma and tuberculosis has not been 
reported in a parrot before. We can actually attribute this to the fact that postmortem 
examination of pet birds such as parrots is not demanded by the owners. Neoplasms generally 
suppress the immune system, and the possibility of tuberculosis increases when the immune 
system is suppressed. Pythagorean theorem seems to be about 500 different proofs of this 
theorem (Mahmut, 2019). As a result, it can be said that the Pythagorean theorem contributed 
/ contributed to the development of mathematics / mathematical sciences. 

 

REFERENCES 

1. Akarsu V, Akarsu S H 2019. Thales, Öklid Geometrisi ve Geomatik Mühendisliği, 275-279, 
2nd International Vocational Science Symposium., IVSS 2018, 24.04-29.04.2018, Antalya / 
Turkey. 

2. Mahmut S 2019. A New Long Proof of the Pythagorean Theorem, International 
Journal of Scientific and Innovative Mathematical Research (IJSIMR), vol. 7, no. 9, pp. 3-7, 
DOI: http://dx.doi.org. 

3. Mahmut S 2020. 14 New Methods to Prove the Pythagorean Theorem by using Similar 
Triangles, International Journal of Scientific and Innovative Mathematical Research (IJSIMR), 
vol.8,no.2,pp.22-28,2020. Available : DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2347-3142.0709003. 

4. Zitarelli D E 2017. Was Pythagoras Chinese? Temple Mathematics. n.d., (Online), 
(https://math.temple.edu/-zit/Zitarelli/Pythag_Chinese.pdf, obtained on November 14 2017). 

5. Wijayanti P, Hidayanti A N 2019. J. Phys.: Conf. Ser. 1417 012060. 

693



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

6. Sparks J C 2008. The Pythagorean Theorem: Crown jewel of Mathematics (Ohio: Author 
House). 

7. Sertöz, A S 2019. Öklid’in Elemanları, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 1011, Ankara, 
Türkiye. 

8. Özlük Ö, Şahin A, Tezer C 1991. Pisagor teoremi’nin çeşitli İspatları, Matematik Dünyası,1, 
sayı 3,6. 

9. Heilbron J L 2021. Euclid’s Windmill proof, Senior Research Fellow at the University of 
Oxford, England. Author of Geometry Civilized and The Sun in the Church among others, 
Other Encyclopedia Britannica Contributors, The Editors of Encyclopaedia Britannica, 
https://www.britannica.com/topic/Euclids-Windmill-1688351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

694



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ VE HÜCRELERDEKİ MOLEKÜLER MEKANİZMALARIN 
ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER 

CELL CULTURE AND METHODS USED IN THE STUDY OF MOLECULAR 
MECHANISMS IN CELLS 

Msc. Bio. Yasemin OYACI1, Msc. Bio. Varol GÜLER2,  Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN3   
 

1 Istanbul University, İstanbul Medical Faculty, Medical Biology Department, Istanbul, 
Turkey,  

ORCID NO:0000-0002-1338-0087 
2 Yeni Yuzyil University, Medical Faculty, Medical Biology and Genetics Department, 

Istanbul, Turkey, 
ORCID NO:0000-0002-8726-330X  

3Istanbul University, İstanbul Medical Faculty, Medical Biology Department, Istanbul, 
Turkey,  

ORCID NO:0000-0003-1272-5845 
 

Özet 

Bir hayvandan veya bitkiden hücrelerin, dokuların veya organların çıkarılması ve daha sonra 
bunların hayatta kalmalarına ve / veya çoğalmalarına yardımcı olacak yapay bir ortamda 
büyütülmeleri tekniği “Hücre Kültürü” olarak tanımlanabilir. Kökenlerine göre kültüre edilen 
hücreler; primer hücreler, kök hücreler ve immortalize hücre hatları olarak üç grupta 
incelenebilir. Primer hücreler; biyokimyasal özellikleri köken aldığı dokuya en benzer 
özellikleri taşıması açısından in vivo özellikleri gerektiren çalışmalar için en iyi deneysel model 
olarak tanımlanabilir. İmmortalize hücre hatları; farklı dokulardan izole edilen veya normal bir 
hücre hattından viral yöntemlerle transforme edilmiş ve sınırsız bölünebilme yeteneğine sahip 
hücre gruplarıdır. Yüksek miktarda hücre gerektiren çalışmalar için hızlı bölünme ve yoğunluğa 
ulaşabilmesi açısından yaygın kullanılan hücre gruplarıdır. Kök hücreler, kendini yenileme, 
sınırsız büyüme ve farklılaşabilme özellikleri doku onarımı, değişimi ve rejenerasyonu gibi 
alanlarda diğer hücre gruplarına göre üstünlük sağlar. Hücre kültürü çalışmaları hücrelerin 
normal fizyolojisi ve biyokimyasını (metabolik çalışmalar, yaşlanma), ilaçların ve toksik 
bileşiklerin hücreler üzerindeki etkilerini, mutagenez ve karsigonezi incelemek için mükemmel 
model sistemler sağlar. Ayrıca ilaç taraması ve geliştirilmesinde ve biyolojik bileşiklerin 
(örneğin aşılar, terapötik proteinler) büyük ölçekli imalatında kullanılır. Bu uygulamalardan 
herhangi biri için hücre kültürü kullanmanın en büyük avantajı, bir grup klonal hücre 
kullanılarak elde edilebilen sonuçların tutarlılığı ve tekrarlanabilirliğidir. Bu çalışmaların 
yürütülmesinde hücre kültürü etik sorunları ortadan kaldırmakla birlikte, çalışmalarda 
incelenen moleküler mekanizmaların analizi çok çeşitli tekniklerin kullanımına olanak sağlar. 
Örnek olarak DNA dizileme yöntemi olarak Sanger ve Maxam-Gilbert teknikleri, tüm genom 
ve ekzom dizileme araştırmalarında yeni nesil sekanslama (NGS); transkriptom aşamalarında 
RNA sekanslama ve mikrodizileme, mRNA analizlerinde Northern Blot ve mikroarray 
metodları; epigenom araştırmalarında kromatin çöktürme, bisülfit sekanslama ile kodlanmayan 
RNA analizlerinde RNA çöktürmesi ve RNA sekanslama (RIP-seq) yöntemleri; protein 
araştırmalarında, kütle spektrofotometresi, ko-immünoçöktürme (protein interaksiyonu), 
lusiferaz analiz (DNA-protein interaksiyonu), lipid, karbonhidrat gibi biyomoleküllerin 
analizleri ve metabolik profilleme için; Gaz Kromatografisi, Yüksek Performanslı Sıvı 
Kromatografisi, Nükleer Magnetik Rezonans gibi kromatografik ayırma yöntemleri gibi 
teknikler hücre kültürü teknikleri ile uyumlu bir şekilde çalışılabilmektedir. Bu çalışmada 
güncel olarak kullanılan yöntemler tanıtılacaktır. 
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Anahtar kelimeler: hücre kültürü, ökaryotik hücre, moleküler metotlar, DNA, RNA, protein, 
mikroarray 

 

Abstract 

The technique of extracting cells, tissues or organs from an animal or plant and then growing 
them in an artificial environment to help them survive and / or reproduce can be defined as 
"Cell Culture". The cultured cells can be divided into three groups according to their origin as 
primary cells, stem cells and immortalized cell lines. Primary cells; biochemical properties can 
be defined as the best experimental model for studies that require in vivo properties in terms of 
having the most similar properties to the tissue from which it originated. Immortalized cell 
lines; They are groups of cells isolated from different tissues or transformed from a normal cell 
line by viral methods and capable of unlimited division. They are widely used cell groups in 
terms of rapid division and reaching density for studies requiring high amount of cells. Stem 
cells provide superiority over other cell groups in areas such as tissue repair, change and 
regeneration with their self-renewal, unlimited growth and differentiation properties. Cell 
culture studies provide excellent model systems for studying the normal physiology and 
biochemistry of cells (metabolic studies, aging), the effects of drugs and toxic compounds on 
cells, mutagenesis, and carcinogenesis. It is also used in drug screening and development, and 
in the large-scale manufacture of biological compounds (eg vaccines, therapeutic proteins). The 
major advantage of using cell culture for any of these applications is the consistency and 
reproducibility of the results that can be obtained using a group of clonal cells. While cell 
culture eliminates ethical problems in the conduct of these studies, the analysis of the molecular 
mechanisms examined in the studies allows the use of a wide variety of techniques. For 
example, Sanger and Maxam-Gilbert techniques as DNA sequencing methods, next generation 
sequencing (NGS) in whole genome and exome sequencing research; RNA sequencing and 
microarraying in transcriptome stages, Northern blot and microarray methods in mRNA 
analysis; chromatin precipitation in epigenome research, RNA precipitation in non-coding 
RNA analysis with bisulfite sequencing and RNA sequencing (RIP-seq) methods; In protein 
research, techniques such as mass spectrophotometry, co-immunoprecipitation (protein 
interaction), luciferase analysis (DNA-protein interaction), analysis of biomolecules such as 
lipids and carbohydrates and chromatographic separation methods such as Gas 
Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, Nuclear Magnetic Resonance for 
metabolic profiling It can be studied in harmony with cell culture techniques. In this study, 
currently used methods will be introduced. 

Key Words: cell culture, eucaryotic cell, molecular methods, DNA, RNA, protein, microarray 

 

A. Hücre Kültürü 

Hücre kültürü genel olarak hücrelerin bir organizmadan izole edilmesi ve ardından bu 
hücrelerin ihtiyaç duyduğu koşullar sağlanarak laboratuvar ortamında büyütülmesi sürecini 
kapsayan bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir (Segeritz ve Vallier, 2017). Hücreler, canlı 
doğrudan dokudan çıkarılıp enzimatik veya mekanik yöntemler ile homojenize edildikten sonra 
kültüre edilebilir, önceden oluşturulmuş bir hücre hattından ya da hücre suşundan türetilebilir. 
Hücreler steril bir flask içerisinde ihtiyaç duyduğu makromolekülleri (karbonhidrat, vitamin, 
aminoasit, tuz çözeltisi vs.) sağlayan bir bazal medya ve büyümesi ile bölünmesini kontrol 
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edecek uyarıcıları (hormon, büyüme faktörleri, enzimler)  içeren serum karışımı ile beraber 
ekilir (Arora, 2013). Hücre kültürü kontaminasyona oldukça müsait bir ortam içermesinden 
dolayı tüm çalışma steril bir kabin içerisinde gerçekleştirilir. Hücreler büyüme sürecinde ortam 
pH’ını ve büyüme için gerekli uygun sıcaklığı sabit tutan bir inkübatörde tutulur (Mishra ve 
ark., 2019). Hücreler özelliklerine göre kültürde iki temel şekilde büyütülebilir. Adherent 
hücreler, ekstraselüler matriks bileşeni ile kaplanmış bir yüzeye veya direk kültür flaskına 
yapışık şekilde büyütülürken; süspanse hücreler medya içerisinde temas bağımsız olarak 
büyütülebilir. Süspansiyon kültür, büyük ölçekli biyoreaktör sistemlerinde hücrelerin 
büyütülmesinde daha elverişli olmasından dolayı monoklonal antikor endüstrisinde üretim 
sürecinde daha çok tercih edilmektedir (O'Flaherty ve ark., 2020). 

Hücreler belirli kategoriler üzerinden değerlendirilerek farklı gruplarda incelenebilirler. 
Örnek olarak hücrelerin kökenleri ve fonksiyonel özellikleri göz önüne alındığında 3 ana grupta 
incelenebilir.  

 

A.1. Primer Hücre 

Primer hücreler çok hücreli bir organizmadan taze elde edilerek kültüre edilen hücre 
gruplarıdır. Kültür için, orijinal doku parçası enzimatik, kimyasal veya mekanik olarak 
ayrıştırılarak ekilebilen tek hücrelere ayrıştırılır. Primer hücrelerin yetiştirilmesi, 
ölümsüzleştirilmiş hücre hatlarından çok daha zordur (McKee ve ark., 2017). Hayatta kalma 
oranları düşüktür ve yavaş bölünürler. Bu zorluklara rağmen primer hücreler biyokimyasal 
özellikleri köken aldığı dokuya en benzer özellikleri taşıması açısından in vivo özellikleri 
gerektiren çalışmalar için en iyi deneysel model olarak tanımlanabilir (Geraghty ve ark., 2014). 

 

A.2. Kök Hücre 

Kök hücreler, belirli uyaranların kontrolünde alt hücre gruplarına farklılaşabilme 
özelliğine sahip hücre gruplarıdır. Farklılaşabilme kabiliyetine göre spesifik bir doku alt hücre 
grubuna farklılaşabilen hücreler (multipotent) ile bütün vücut hücre tiplerine farklılaşabilme 
özelliğine sahip (plüripotent) kök hücre grupları mevcuttur (Morrison, 1997). Plüripotent kök 
hücreler doğal olarak (embriyonik) bulunabilmekle birlikte çeşitli transkrisiyon faktörleri (c-
Myc, klf-4, oct-4, sox-2) ile enfekte edilmiş somatik hücrenin yeniden programlanması ile elde 
edilebilir ve bu hücreler indüklenmiş plüripotent kök hücre olarak adlandırılır (Takahashi ve 
Yamanaka, 2006). Kök hücreler, kendini yenileme, sınırsız büyüme ve farklılaşabilme 
özellikleri doku onarımı, değişimi ve rejenerasyonu gibi alanlarda kullanıma uygundur.  

 

A.3. İmmortalize Hücre Hatları 

İmmortalize hücre hatları kültür ortamında uygun şartlar sağlandığı ve düzenli bir 
şekilde pasajlandığı sürece sınırsız bölünebilme özelliğine sahiptirler. Bu hücre grupları 
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kanserli dokulardan veya hücre döngüsü kontrolünü bozabilecek şekilde (onkogen 
transfeksiyonu, tümör süpressör genlerin baskılanması vs.) transforme edilerek 
oluşturulabilirler. (Kaur ve Dufour, 2012). Yüksek miktarda hücre gerektiren çalışmalar için 
hızlı bölünme ve yoğunluğa ulaşabilmesi açısından yaygın kullanılan hücre gruplarıdır 
(Mirabelli ve ark., 2019). 

Memeli hücre grupları mikroskop altında incelendiğinde farklı morfolojik yapılar 
gösterebilirler. Fiziksel özelliklerine göre hücreler fibroblastik veya fibroblastik benzeri 
hücreler, epitel benzeri hücreler ve lenfoblast benzeri hücreler olarak gruplandırılabilir (Şekil 
1). 

 

Şekil 1. Morfolojik yapılarına göre hücreler. A. Fibroblast Yapılı, B. Epitel Yapılı, C. 
Lenfoblast Yapılı 

 

B. Hücre Kültürünün Uygulama Alanları 

Hücre kültürü, hücresel ve moleküler biyolojide kullanılan başlıca araçlardan biridir ve 
hücrelerin normal fizyolojisi ve biyokimyasını (örneğin metabolik çalışmalar, yaşlanma) 
incelemek için mükemmel model sistemler sağlar (Verma ve ark., 2020). Mutagenez ve 
karsinogenez çalışmalarında patojeniteye katkıda bulunan yolakların incelenmesinde kolay 
manipüle edilebilen model sistemler sunar. Ayrıca ilaç taraması ve geliştirilmesinde, biyolojik 
bileşiklerin (örneğin aşılar, terapötik proteinler) büyük ölçekli imalatında da kullanılır (Verma 
ve ark., 2020). Bu uygulamalardan herhangi biri için hücre kültürü kullanmanın en büyük 
avantajı, bir grup klonal hücre kullanılarak elde edilebilen sonuçların tutarlılığı ve 
tekrarlanabilir olmasıdır. 

B.1. Moleküler Mekanizmaların Araştırılmasında Hücre Kültürü ile Beraber Kullanılan 
Yöntemler  

B.1.1. DNA Düzeyinde Araştırmalar 

DNA düzeyinde yapılan çalışmaların başında DNA dizisinin analizi ve dizi üzerindeki 
değişikliklerin hücre fonksiyonuna etkilerinin incelenmesi gelmektedir. DNA dizileme yöntemi 
olarak Sanger ve Maxam-Gilbert teknikleri, tüm genom ve ekzom dizileme araştırmalarında 
yeni nesil sekanslama (NGS) tekniklerinin yıllar süren araştırma sürecinde gelişimleri maliyet, 
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hassasiyet ve zaman açısından araştırmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. Geçmiş yıllarda 
yapılan çalışmalarda birçok organizmanın genomları sekanslanarak günümüz araştırmalarına 
referans olmuştur. Son yıllarda tüm genom sekanslamanın yanında genom içerisinde ufak bir 
bölgeyi temsil eden ekzom dizilerinin sekanslanması üzerinde çalışmalar artmaya başlamıştır. 
Ekzom sekansı genom içerisinde yaklaşık olarak % 1-2’lik bölgeyi kapsamakla beraber hastalık 
yapıcı mutasyonların ve Mendelyan tipi hastalık varyasyonları içeren bölge olması bu önemi 
arttırmaktadır (Ng ve ark, 2010) (Şekil 2). Ekzom sekanslamanın hücre kültürü ile desteklendiği 
araştırmalarda nadir hastalıklarda genetik varyantların tespiti yapılmakta, bu varyantların 
oluşturulduğu hücre kültürü modellerinde hastalıkların mekanizmaları incelenmektedir (Desh 
ve ark., 2020). Bununla birlikte hastalık modeli oluşturulan hücre modellerinde potansiyel 
terapötiklerin etkileri araştırılabilmekte ve bir bakıma kişiye özel tedavi yöntemleri 
geliştirilebilmektedir.  

 

Şekil 2: Sekanslama ile Ekzom analizi 

DNA sekansında değişim olmadan DNA fonksiyonu bazı nükleotit modikasyonlarının 
etkisiyle değişebilmektedir. Epigenetik modifikasyon adı verilen bu değişimlerden biri olan 
DNA metilasyonları, DNA üzerinde bir gen ifadesi düzenleyici bir bölgede (promotör)  
oluşarak etki gösterebilirler. Bu modifikasyonlar bazen aynı dokudan türeyen hastalıklı (kanser, 
enfeksiyon, yaşlanma vs.) ve sağlıklı hücrede farklı patern gösterebilir (Portela ve ark., 2010). 
Bu farklılıklar Metilasyon Spesifik PCR, Bi-Sülfit Sekanslama, Metillenmiş DNA 
Presipitasyonu vs. gibi yöntemler ile araştırılarak metilasyonun patolojik mekanizmadaki 
etkileri incelenebilir. 

B.1.2 RNA Düzeyinde Araştırmalar 

Hücre fonksiyonlarının incelenmesinde kullanılan RNA düzeyinde araştırmalar genel 
olarak Transkriptomik bilimi içerisinde yer alır. Transkriptom hücrede protein kodlayan ve 
kodlamayan (non-coding) tüm RNA’ların toplamıdır. Transkriptom analizi genel olarak 
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hücrede eksprese edilen anlık RNA seviyesi, RNA türü ve bir genden transkripsiyonel 
modifikasyonla türetilen RNA çeşitleri hakkında bilgi verebilir. (Terabayashi ve ark, 2020).  Bu 
analizler genel olarak RNA sekanslama (RNA-Seq), Mikrodizilim ve Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu (PZR) başta olmak üzere birçok yöntem ile yapılabilmektedir.  

Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qPCR) 

Tüm organizmalardaki hücreler, gen transkriptlerinin (tek iplikli RNA) dönüşümü ile 
gen ekspresyonunu düzenler. Bir hücrede eksprese edilen bir genin miktarı, bir numunede 
bulunan bu genin bir RNA transkriptinin kopya sayısı ile ölçülebilir (Hagström ve ark., 2019). 
Bir veya birkaç gen düzeyinde RNA transkripti üzerinden gen aktivitesinin ölçümünün kısa 
zamanlı ve elverişli metotlarından biri gerçek zamanlı kantitatif PZR (qPCR) yöntemidir. Gen 
ekspresyonu analizi RNA transkribinin cDNA’ya çevirilip termal döngü cihazında 
amplifikasyonu ile yapılır (Kuang ve ark., 2018).  

RNA Sekanslama (RNA-seq)  

RNA-seq belirli bir anda biyolojik bir örnekteki RNA'nın varlığını ve miktarını ortaya 
çıkarmak için yeni nesil dizileme (NGS) kullanan ve sürekli değişen hücresel transkriptomu 
analiz eden bir sıralama tekniğidir (Stark ve ark., 2019). Bu yöntem özellikle, alternatif 
kırpılmış genin farklı transkriptlerine, transkripsiyon sonrası modifikasyonlara, gen füzyonuna, 
mutasyonlara /SNP'lere ve zaman içindeki gen ekspresyonundaki değişikliklere veya farklı 
gruplarda veya tedavilerde gen ekspresyonundaki farklılıklara bakma yeteneğini kolaylaştırır 
(Yépez ve ark., 2021). RNA-Seq, mRNA transkriptlerine ek olarak, toplam RNA'yı, miRNA, 
tRNA gibi kodlanmayan küçük RNA'ları analiz etmede oldukça elverişlidir (Sudhagar ve ark., 
2018).  

Mikrodizilim (Microarray)  

Katı bir yüzeye tutturulmuş mikroskobik DNA bir koleksiyonlarından oluşan bir 
sistemdir. Analizi yapılacak transkript örneği cDNA’ya çevrilerek sinyal verebilecek 
kimyasallarla (fluofor kemilüminosans vs.) işaretlenir. İşaretlenmiş cDNA seti Mikrodizilim 
çipinde hibridize edileten sonra bölgesel sinyal miktarına bakılarak sinyal yoğunluğunun 
karşılık geldiği gen referans alınarak analiz yapılır (Fajriyah ve ark., 2021). Bilim adamları, çok 
sayıda genin ekspresyon seviyelerini aynı anda ölçmek veya bir genomun birden fazla bölgesini 
genotiplemek için DNA mikro dizilerini kullanır (Khodabandehloo ve ark., 2020; Wang ve ark., 
2020). Mikrodizilim yöntemi ile mRNA veya gen ekspresyon profilleme araştırmalarında, 
belirli tedavilerin, hastalıkların ve gelişim aşamalarının gen ekspresyonu üzerindeki etkilerini 
incelemek için binlerce genin ekspresyon seviyeleri eşzamanlı olarak izlenebilir (Xiong et al., 
2017; Lin ve ark., 2018). 
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Şekil 3. Mikrodizilim Yöntemi ile RNA analizi 

B.1.3 Protein Düzeyinde Araştırmalar 

Hücre fonksiyonunu düzenleyen en önemli biyomoleküllerden biri proteinlerdir. 
Proteinlerin diğer biyomoleküllerle etkileşimleri veya yapısındaki değişimler birçok biyolojik 
fonksiyonun düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu fonksiyonların incelemede protein 
düzeyinde birçok yöntem geliştirilmiştir.  

B.1.3.1 Protein-Nükleik Asit Etkileşimi İnceleme Yöntemleri 

Protein-nükleik asit etkileşimlerinin analiz edilmesi, transkripsiyon, translasyon, DNA 
replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonunun düzenlenmesinde oynadığı rolleri aydınlatarak 
RNA işleme ve translokasyon, hücre biyolojisi, normal hücre gelişimi ve hastalık 
mekanizmalarını aydınlatmada yarar sağlamaktadır (Ali ve ark., 2017). Bu etkileşimlerin 
incelenmesinde kromatin immünopresipitasyonu (ChIP) ve elektroforetik mobilite kaydırma 
Deneyi (EMSA) sık karşılaştığımız yöntemler arasındadır. 

Kromatin İmmünopresipitasyon (ChIP) 

Bu yöntem, histon modifikasyonu (epigenetik) veya transkripsiyon faktörü-DNA 
bağlanma etkileşimleri yoluyla transkripsiyonel regülasyonu izlemek için kullanılabilir. ChIP 
yöntemi, etkileşimleri stabilize etmek için hücreleri formaldehit veya diğer çapraz bağlama 
reaktifleri ile muamele ederek canlı hücrelerdeki DNA-protein etkileşimlerinin analizine izin 
verir (Larsen ve ark., 2018). Bu etkileşim daha sonra PCR, Mikrodizilim (ChIP on Chıp) ya da 
sekanslama yöntemi ile kombine edilerek Kromatin değişimleri bölgesel olarak, miktar olarak 
ve genom düzeyinde kontrol edilebilir (Şekil 4) (Ma ve ark., 2019; Visa ve ark., 2018). 
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Şekil 4. Histon modifikasyonu analizinde ChIP uygulamaları; A.ChIP-PCR, B. ChIP-Chip ve 
C. Chip-Seq  

DNA Elektroforetik Mobilite Kaydırma Deneyi (EMSA) 

EMSA, bilinen DNA oligonükleotid problarına bağlanan proteinleri incelemek için ve 
etkileşimin afinite veya özgüllük derecesini değerlendirmek için kullanılabilir. Teknik, protein-
DNA komplekslerinin, denatüre edici olmayan poliakrilamid veya agaroz jel elektroforezinde 
yürütüldüğünde, serbest DNA moleküllerinden daha yavaş göç ettiği gözlemine dayanmaktadır 
(Daras ve ark., 2019). Bu yöntem genel olarak proteinlerin (transkripsiyon faktörü) DNA 
üzerinde gen düzenleyici bölgelere (promoter, enhancer vs.)  bağlanmalarının fiziksel olarak 
test edilmesine yardımcı olur (Zhang ve ark., 2020). 

 

Şekil 5: Elektrofotometrik Kaydırma Yöntemi ile Protein-Nükleik asit interaksiyon analizi 
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B.1.3.2 Protein-Protein Etkileşimi İnceleme Yöntemleri 

Proteinlerin büyük çoğunluğu, uygun biyolojik aktivite için diğer proteinlerle etkileşime 
girer.  Protein-protein etkileşimleri temelde kararlı (stable) veya geçici (transient) olarak 
bulunabilir ve her iki etkileşim türü de güçlü veya zayıf olabilir. Ko-immün çöktürme (Co-IP), 
“Pull-Down” deneyleri gibi yöntemlerle protein-protein etkileşimleri analiz edilebilir  (Peng ve 
ark., 2021).  

Ko-immünoçöktürme (Co-IP) 

Co-IP, protein etkileşimi keşfi için yaygın kullanılan bir tekniktir. Ko-immün 
çöktürmede hedef protein özgü antikorlar ile çöktürülür daha sonra bu protein çözeltisi 
etkileşimde olduğu düşünülen proteine özgü bir antikor ile boyanır ve etkileşim analiz edilir 
(Lin ve ark., 2017).  

Pull down yöntemi 

Bu yöntem etkileşen proteinleri saflaştırmak için boncuklu desteğin kullanılması 
nedeniyle yöntem olarak koimünoçöktürme ile benzerlik gösterir. Bununla birlikte, bu iki 
yaklaşım arasındaki fark, Co-IP, protein komplekslerini yakalamak için antikorları kullanırken, 
Pull-down bir lizattaki yeme (bait) bağlanan herhangi bir proteini saflaştırmak için bir yem 
proteini (bait protein) kullanmasıdır. Pull-down, güçlü veya kararlı etkileşimleri veya Co-IP 
için antikorun bulunmadığı etkileşimleri incelemek için idealdir (Louche ve ark., 2017).  

B.1.3.3 Protein Modifikasyonu İnceleme Yöntemleri 

Kütle Spektrofotometresi 

Kütle spektrometresi, protein modifikasyonlarının ve bunların bağlanma proteinlerinin 
tanımlanmasında ve ölçülmesinde önemli bir tekniktir. Spesifik antikorlardan bağımsız bir 
yöntem olmasından dolayı analiz sınırlarının oldukça geniştir. Yöntem, konakçı-patojen 
etkileşimleri, epigenetikle ilişkili hastalıklar ve klinik örneklerin analizi gibi çalışmalarda 
faydalı olmuştur (Thygesen ve ark., 2018; Lu ve ark., 2021). Yöntem prensibi, 
modifikasyonların proteinde oluşturduğu kütle değişimlerinin kütle spektrofotometresi ile 
analiz edilerek hangi modifikasyonun ne miktarda oluştuğunu tespit etmesidir (Mendes ve ark., 
2019). 

Sonuç olarak, doku kültürü kullanılarak gerçekleştirilen hem insan hem de diğer canlılara ait 
araştırmalar yaşantımızda daha önemli ve vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Özellikle daha az 
deney hayvanı çalışılmasını sağlaması gibi önemli avantajları yanında, hücre içindeki bugüne 
değin tam çözülemeyen önemli mekanizmaların çözülmesi hem sağlık hem de genetik farklılık 
hakkındaki bilgilerimizin daha iyi anlaşılmasına katkıları sonucunda, gelecekte insanlığa hem 
maddi hem de manevi katkılar sağlayacaktır. 
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Abstract 

For the fair distribution of taxes, which constitute the most important part of public revenues, 
it is seen that there is an aim to reach the ability to pay in many countries' constitutions. In 
order to reach the solvency, there are progressive taxation, minimum subsistence allowance, 
and the principle of separation. In addition, exemptions, exceptions or discounts are applied to 
various subjects and persons. With the minimum subsistence allowance application of these 
tools, it is aimed to keep the income necessary for the individual and his family to survive, 
excluding tax. In our country, this practice includes full taxpayers who are taxed by 
withholding and those who declare their wage income with annual returns. While in some 
countries the minimum subsistence allowance is deducted directly from taxable income, in 
some countries it is deducted from the income tax that the person has to pay, as in our 
country. Therefore, the purpose of this study is to investigate how the minimum subsistence 
allowance applied in our country is perceived by people who earn wage income in the context 
of tax justice and to determine the opinions of people about this practice. Qualitative data 
research was conducted using the semi-structured interview method in the study, and the 
participants generally do not find the minimum subsistence allowance application sufficient 
for tax justice. 

Keywords: Tax, Income Tax, Tax Justice, Minimum Subsistence Allowance, Solvency 

 

Özet 

Kamu gelirlerinin en önemli kısmını oluşturan vergilerin adil dağılımı için günümüzde birçok 
ülke anayasasında ödeme gücüne ulaşma amacı olduğu görülmektedir. Ödeme gücüne 
ulaşmak için artan oranlı vergileme, asgari geçim indirimi, ayırma ilkesi uygulamalarının 
dışında bir de çeşitli konu ve kişilere uygulanan muafiyet, istisna veya indirimler 
uygulanmaktadır. Bu araçlardan asgari geçim indirimi uygulamasıyla, kişinin kendisinin ve 
ailesinin hayatını devam ettirebilmeleri için gerekli olan gelirin vergi dışında tutulması 
amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu uygulama ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam 
mükellef kişiler ile ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenleri kapsamaktadır. Bazı 
ülkelerde en az geçim miktarı doğrudan doğruya vergiye tabi gelirden düşülürken, bazı 
ülkelerde ise ülkemizde olduğu gibi kişinin ödemesi gereken gelir vergisinden düşülmektedir. 
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı ülkemizde uygulanan asgari geçim indirimi uygulamasının, 
ücret geliri elde eden kişiler tarafından vergi adaleti bağlamında nasıl algılandığının 
araştırılması ve kişilerin bu uygulamaya yönelik düşüncelerinin tespit edilmesidir. Çalışmada 
yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak nitel veri araştırması yapılmış olup, 
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katılımcılar genel olarak asgari geçim indirimi uygulamasını vergi adaleti için yeterli 
bulmamaktadırlar. 

Anahtar kelimeler: Vergi, Gelir Vergisi, Vergi Adaleti, Asgari Geçim İndirimi, Ödeme 
Gücü 

GİRİŞ 

Türkiye’de vergiler temel dayanağını Anayasa’nın 73. Maddesinden almaktadır. Bu maddeye 
göre kamu giderlerini karşılamak üzere, herkes mali gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlüdür. Vergileme için esas alınan mali güç kavramı üzerinde kesin bir tanımlama 
yapılamamaktadır. Mali gücün tanımındaki belirsizliğe bağlı olarak kişilerin mali gücünün 
belirlenmesi noktasında da net bir ifade bulunmamaktadır. Genel olarak mali gücün 
göstergeleri gelir, servet ve harcama şeklinde kabul edilmiştir. Bu göstergelere istinaden ifade 
edilebilir ki, mali güç vergi ödeme gücünü ortaya koyan ekonomik değerler toplamıdır (Erkin, 
2012:244). Kamusal kaynakların finansmanında en çok yararlanılan vergilerin bireyler 
arasında adil dağıtılması son derece önemlidir. Dolaysız bir vergi olan gelir vergisinin 
tespitinde sosyal vergileme ilkeleri bağlamında vergi yükünün adil dağıtılması için 
yararlanılan bir takım araçlar vardır. Bu araçlar artan oranlı vergileme,  asgari geçim 
indirimi,  ayırma ilkesi ile bir takım kişi veya konulara uygulanan muafiyet, istisna ve 
indirimlerdir. Bu çalışmada ödeme gücüne ulaşmak için kullanılan bu araçlardan asgari geçim 
indirimi uygulamasının özellikle de bu uygulamadan yararlanan ücret geliri sahipleri 
tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Uygulamanın sadece gelirleri gerçek usulde 
vergilendirilen ücretlilere yönelik olması asgari geçim indirimi uygulamasının aslında ayırma 
ilkesini de barındırdığını göstermektedir. Dünyadaki ülke örnekleri incelendiğinde ise en az 
geçim indiriminden sadece ücret geliri elde edenler değil; herhangi bir gelir unsurundan gelir 
elde eden bütün mükellefler yararlanmaktadır. Bu durum AGİ’nin teorik çerçeve açısından 
temel eksikliğine işaret etmektedir (Kaplan, 2012: 383). Türkiye’deki uygulamada ise en az 
geçim indirimi daha çok ayırma ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik bir uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

1. Türkiye’de Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  

Literatürde “en az geçim indirimi” olarak da anılan uygulama bireyin kendisini, bakmakla 
yükümlü olduğu kişi veya ailesinin yaşam standartlarını asgari koşullarda sağlaması için 
gerekli gelirin vergilendirme kapsamı dışında tutulmasıdır (Şen & Sağbaş, 2017: 244). 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine göre sosyal politika aracı olarak 
düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli 
olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçileri kapsamaktadır. İlgili yıl için 
belirlenmiş asgari ücretin yıllık brüt tutarı baz alınır. Tutarın mükellefin kendisi için % 50′si, 
çalışmayan (ya da herhangi bir gelire sahip olmayan) eş için % 10′u, birinci ve ikinci çocuk 
için % 7,5, üçüncü çocuk için %10 ve diğer çocukların her biri için % 5’i olarak 
belirlenmiştir. Bu oranlara göre indirim eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. 
Boşanmış kişiler için sadece nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır 
(turmob.org). Ülkemizde AGİ çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden indirim yapılması 
suretiyle gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine 
uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi 
suretiyle uygulanmaktadır. Burada öncelikle ücretlinin gelirinin safi tutarı üzerinden vergi 
hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergi miktarından ücretlinin durumuna uygun düşen asgari 
geçim indirimi miktarına göre hesaplanan vergi düşülür (Şenyüz vd., 2012:73). 
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İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından 
bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan 
mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış 
çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir (GVK, 
md. 33). 

 
Tablo 1. 2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları 

 Gelir Vergisi Kesinti Tutarından 
Mahsup Edilecek Aylık Tutar (TL) 

Bekarlar için 268,31 

Evli (Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için) 321,98 

1.Çocuk 362,22 

2.Çocuk 402,47 

3.Çocuk 456,13 

4.Çocuk 456,13 

 

Evli (Eşin herhangi bir geliri var ise) 268,31 

1.Çocuk 308,56 

2.Çocuk 348,81 

3.Çocuk 402,47 

4.Çocuk 429,30 

 
Bekar bir çalışan için örneklemek gerekirse, 2021 yılı brüt asgari ücret aylık 3.577, 50 TL 
iken yıllık 42.930 TL’dir. Bu ücretin, ilk gelir vergisi dilimine (%15) göre vergisi 6.439, 50 
TL, bir aylık ödenmesi gereken vergi borcu ise 536,625 TL olmaktadır. Çalışanın kendisi için 
%50 oranında indirim uygulanacağından asgari geçim indirimi 533,625*0,50=266,813 olarak 
uygulanır. 

Çalışan kişinin en az %40 derecesinde engelli olduğu durumda ya da engelli bir kişinin 
bakmakla yükümlüsü olunduğu takdirde yukarıdaki rakamlara ilave olarak indirim miktarları 
uygulanmaktadır. Çalışma gücünün en az %40’ını kaybeden, en az %60’ını kaybeden ve en az 
%80’ini kaybeden engelli çalışanlar için 2021 yılında sırasıyla 1.500 TL, 860 TL ve 380 TL 
matrahtan indirim uygulanmaktadır. Bu rakamlara en düşük vergi oranıyla (%15) vergileme 
yapıldığı varsayıldığında aylık sırasıyla 225 TL, 129 TL ve 57 TL tutarında vergi avantajı 
elde edilmektedir (vergidosyası.com). 

Asgari geçim indirimi uygulamasıyla Devlet çalışanların ücretlerinden kesilmesi 
gereken gelir vergisinden, asgari geçim indirimi miktarı kadarını almaktan vazgeçmektedir. 
İşveren çalışanın gelir vergisini  Çalışan adına devlete  öderken, Asgari geçim indirimi 
miktarı kadarını da devlet adına çalışana ödemektedir.  Bunu yapmak için işverenler çalışanın 
medeni durumu ve çocuk sayısı bilgilerine istinaden her yıl Ocak ayı itibariyle "Asgari Geçim 
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İndirimine Ait Bordro" yu düzenleyerek uygulamanın takibini yapmak zorundadır (TÜHİS, 
2008: 160). 

Ücretli olarak birden fazla işverene bağlı olarak çalışan bir kişinin asgari geçim indirimi 
uygulaması en yüksek ücretin sağlandığı işveren tarafından gerçekleştirilir. Çalışanlar en 
yüksek ücretin elde edildiği  işverene medeni durumu ve çocuk sayısı hakkındaki bilgilerini 
Aile Durumu Bildirimiyle belirterek uygulamanın  ilgili işveren tarafından yerine 
getirilmesini sağlayacaklardır (Türkay, 2019: 172).  

2. Araştırmanın Yöntem ve Bulguları 

2.1. Araştırma Yöntemi 

Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak iletişim sağlanmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme yönteminde araştırmacı, konulara ilişkin soruların planlamasını 
önceden yapmakta ve ona göre katılımcıya sormaktadır. Ancak görüşmenin gidişatına göre 
sorularda değişiklik yapılabilmekte ve sorular açık uçlu olacak şekilde sorulmaktadır. Bu 
yöntemde genellikle bir ya da birkaç araştırma sorusuna ilave olarak bu soruların detaylı 
açıklanması için ortalama 10-15 soru hazırlanmaktadır (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006: 
316). Tek bir kişiyle ya da bir kaç kişiyle de yapılabilen yarı yapılandırılmış görüşmede 
konuya ilişkin katılımcıların araştırma konusu hakkındaki görüşlerini derinlemesine öğrenme 
fırsatı elde edilmektedir (Güler vd,. 2015:116). 

Bu çalışmada ödeme gücüne ulaşmak için kullanılan AGİ’nin ücret geliri elde edenler 
tarafından nasıl algılandığının tespit edilmesi ve kişilerin uygulamaya yönelik 
getirebilecekleri önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ordu il merkezinde 
çalışan ve ikamet eden farklı meslek gruplarına mensup kişilerle yüz yüze görüşmeler 
yapılmıştır. Kişilerin AGİ uygulaması hakkında tam bir bilgiye sahip olmadıkları varsayıldığı 
için öncesinde kendilerine uygulama hakkında bilgi verilmiş olup, sonrasında da ses kayıt 
cihazı kullanılarak görüşme soruları yöneltilmiştir. Görüşme formuyla yedisi demografik 
olmak üzere toplamda 13 soru yöneltilmiştir.  Görüşme süreci tamamlandıktan sonra, ses 
kayıtları bilgisayar ortamında düzenlenmiş ve analizi gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Verileri 

Meslek Cinsiyet Yaş Medeni 
durum 

Çocuk 
sayısı 

Eğitim Ortalama 
Gelir 

Öğretmen Kadın 37 Evli 3 Lisans 5.000 TL 

Öğretmen Erkek 38 Evli 2 Lisans 7.000 TL 

Öğretmen Kadın 37 Evli 2 Lisans 6.500 TL 

Akademisyen Erkek 40 Evli 2 Doktora 8.000 TL 

Akademisyen Erkek 34 Evli 1 Y. Lisans 8.000 TL 

Mali denetçi Erkek 35 Bekar 0 Lisans 10.000 TL 

Mühendis Kadın 32 Evli 2 Lisans 7.000 TL 

Memur Kadın 35 Evli 2 Lisans 4.500 TL 
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2.2. Araştırma Bulguları 

Katılımcılara, aşağıdaki başlıklara ilişkin sorular yöneltilmiştir. Katılımcıların konuyu daha 
iyi kavramaları için görüşmeye başlamadan önce asgari geçim indirimiyle ilgili bilgileri 
ölçülmeye çalışılmış ve  asgari geçim indirimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Katılımcıların 
AGİ hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Katılımcıların bazıları sadece 
ismen duyduklarını bazıları ise bordrolarını inceleyerek konuya az da olsa hakim olduklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcıların düşüncelerini etkilemeyecek şekilde AGİ uygulamasının 
günümüzde uygulanışı ve diğer ülkelerde de bu gibi uygulamaların yapıldığı hakkında bilgiler 
verilmiştir. Daha sonra katılımcılara çalışmanın asıl amacını oluşturan asgari geçim 
indirimine ilişkin sorular sorulmuştur.  

2.2.1. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Gerekliliği 

Katılımcılara “Sizce vergi adaletinin sağlanması açısından asgari geçim indirimi (AGİ) 
uygulaması gerekli midir?” şeklinde bir soru sorulmuştur. Muhasebe ve finans alanında 
çalışan üç katılımcı dışında diğer tüm katılımcılar uygulamayı gerekli görmektedir.  Gerekli 
görmeyen bir katılımcı (katılımcı 5) ise “…Asgari geçim indirimi uygulaması gerekli değildir. 
Bu AGİ’nin yerine kişinin asgari düzeyde sosyal gereksinimlerini sağlayacak temel ücret 
sistemine geçilmelidir. Çünkü vergi adaleti sadece kişilerin çocuk ve eşlerinin çalışıp 
çalışmamasına göre değerlendirilmemelidir. Gelir düzeyine göre tekrardan vergi adaleti 
konusu değerlendirilmelidir…” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

Verilen yanıtlar doğrultusunda aslında amacına hizmet eden bir asgari geçim indirimi 
uygulamasının toplumun neredeyse tamamı tarafından gerekli görüldüğüne ulaşılmaktadır. 

2.2.2. AGİ Miktarlarının Hesaplanmasında Dikkate Alınan Kriterler 

Katılımcılara “Ülkemizde asgari geçim indirimi miktarları çalışanın medeni durumuna ve 
çocuk sayısına göre düzenlenmektedir. Sizce bu uygulama için başka kriterler de eklenmeli 
midir? Varsa hangi kriterler eklenmelidir?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. İki katılımcı 

Memur Erkek 33 Evli 1 Y. lisans 7.000 TL 

Memur Erkek 67 Evli 1 Önlisans 8.000 TL 

Uzm. Memur Erkek 41 Evli 1 Doktora 8.000 TL 

Bankacı Erkek 38 Evli 2 Lisans 10.000 TL 

Bankacı Erkek 40 Evli 3 Lisans 12.000 TL 

Bankacı Erkek 31 Evli 1 Lisans 5.500 TL 

Muhasebe elemanı Erkek 45 Evli 3 Lise 3.500 TL 

Muhasebe elemanı Kadın 31 Evli 1 Lisans 3.500 TL 

Muhasebe elemanı Erkek 32 Evli 2 Lisans 3.000 TL 

Yönetici memur Erkek 40 Evli 2 Lisans 6.500 TL 

Yönetici (idari ve mali)  Erkek 37 Evli 1 Lisans 7.000 TL 

Yönetici (orta düzey) Erkek 36 Evli 1 Lisans 8.000 TL 
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dışında diğer tüm katılımcılar medeni durum ve çocuk sayısı kriterlerini yeterli 
bulmamaktadır. Eklenebilecek kriterler ile ilgili katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir. 

“Sayılan faktörlerin yanında çalışanların yaşadığı bölgenin ekonomik yapısı dikkate 
alınmalıdır yani metropollerde kişinin masrafları daha fazla iken küçük ve orta boy yerleşim 
yerlerinde masraflar daha az olacaktır. Ev kirası ulaşım gibi.. Bence bu açıdan metropollerde 
asgari geçim indiriminin bir miktar daha fazla uygulanması amaca hizmet 
edecektir…” (katılımcı 8) 

“…Okuyan çocuk ya da çocuklar kriter olarak eklenebilir. Ayrıca eşin gelir durumuna göre 
AGİ miktarı değişebilir.” (katılımcı 16) 

“…Kriter olarak ulaşım giderleri eklenebilir. Onun dışında internet artık zorunlu bir 
masraftır. internet olmadan muhasebe kaydı bile tutulmuyor, uzaktan eğitimde de yine 
internet gerekli. Bu yüzden internet faturası ve diğer faturaların da kriter olarak eklenmesi 
gerekir diye düşünüyorum…”(katılımcı 20) 

“Bence bekar bir kişinin de daha fazla indirime ihtiyacı var. Sonuçta bu kişinin de ileride 
yapmak isteyeceği şeyler için birikime ihtiyacı olabilir…”(katılımcı 7) 

“…Asgari geçim indirimi bölgelere göre hatta ilçelere göre bile değişiklik gösterebilir. 
Bunun haricinde çocuk sayısı var evli olup olmamasına bakılıyor. Hatta çocuğun yaşına göre 
de değişiklik göstermelidir. Üniversiteye giden çocuğun masrafı ile küçük çocuğun masrafı 
bir olmuyor insanlar artık çocuğum üniversiteyi bitirsin öyle emekli olayım diyor…” 
(katılımcı 9) 

2.2.3. Asgari Geçim İndirimi Miktarlarının Yeterliliği 

Katılımcılara “Ülkemizde bekar bir çalışanın ödeyeceği vergi miktarından yapılan indirim 
(AGİ) 268,31 TL, evli ve eşi çalışan iki çocuklu bir çalışanın AGİ miktarı 348,81 TL iken, evli 
ve eşi çalışmayan iki çocuklu bir çalışanın indirim miktarı 402,47 TL’dir. Ülkemizde 
uygulanan bu AGİ miktarlarını yeterli buluyor musunuz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Bir 
işveren bir de muhasebe elemanı dışındaki tüm katılımcılar AGİ miktarlarını yeterli 
bulmadıklarını belirtmişlerdir. Onun dışında yetersizliği ile ilgili belli başlı cevaplar aşağıdaki 
gibidir. 

“…Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan çalışandan yapılan indirimin bekar çalışana yapılan 
AGİ indiriminin 3 katı olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı işi yapan çalışanlar arasında 
maaş olarak adaletsizlik olacak gibi görünse de temel ihtiyaçların giderilmesi bakımından 
bakıldığında evli eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan çalışanın temel gider harcamaları bekar 
çalışana göre daha fazladır.” (katılımcı 4) 

“…Başlarda bu miktarlar Tabii ki belli düzeyde katkı sağlamıştır ancak enflasyon ve 
ihtiyaçların artması ile artık bu rakamlar sembolik hale gelmiştir. Özellikle de eşi çalışmayan 
iki çocuklu çalışanlar için AGİ’nin en az 1000 TL olması daha faydalı olacaktır…”(katılımcı 
8) 

“Öncelikle çalışan evli ve tek çocuklu biri için en az %50 lik bir fark olması gerekir. Şu anki 
rakamlarda %35’'lik bir fark var gibi .Bu kadar az fark olmaması lazım…”(katılımcı 3) 

“Yeterli bulmuyorum. Aradaki fark az. Çünkü daha fazla olması gerekiyor ki yaşamını devam 
ettirebilirsin. Geçimini sağlayabilsin. Yani bekar bir kişinin miktarına en az %50 şer fark 
koyarak diğer rakamlar belirlenebilir….”(katılımcı 11) 
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2.2.4. Asgari Geçim İndirimi Yöntemi 

Katılımcılara “AGİ uygulamasının, kişilerin vergilendirilecek gelirinin belli bir kısmının 
doğrudan vergi dışında tutulmasıyla mı yoksa ülkemizdeki gibi kişinin ödeyeceği vergi 
miktarının azalması yoluyla mı uygulanmasını daha doğru bulursunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 
Üç katılımcı dışında diğer tüm katılımcılar kişilerin vergilendirilecek gelirinin belli bir 
kısmının doğrudan vergi dışında tutulması yönteminin daha doğru olduğunu belirtmişlerdir. 

“Ülkemizde uygulanan yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyorum.” 

Şimdiki yöntem daha mantıklı Çünkü Böylece vergi kaçağının önüne geçmiş oluruz..” 
(katılımcı 3) 

“Yani iki durumda da aslında vergi adaleti sağlama konusunda yetersizlik söz konusu ama 
gelirin tamamından vergi muafiyeti olması daha akılcı geliyor. Belli bir kısmının vergi dışı 
bırakılması daha doğru bence.” (katılımcı 1) 

“…Temel gıda maddeleri olsun, çocuğu olan olsun, çocuğunun ihtiyaçları olsun… Onlar için 
de vergiler çok yüksek. Belki bu anlamda gerçekten temel gıda maddelerinde yapılacak 
indirimlerle sübvanse edilebilir, desteklenebilir diye düşünüyorum. İlk yöntem daha mantıklı 
bence...” (katılımcı 9) 

2.2.5. Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirden Vergi Alınması 

Katılımcılara “Bazı ülkelerde asgari ücret düzeyindeki gelirden vergi alınmamaktadır. Sizin 
bu konudaki düşünceniz ülkemizde uygulanabilirliği açısından ne olur?” sorusu sorulmuştur. 
Mali alanda çalışan üç katılımcı dışında diğer tüm katılımcılar asgari ücret seviyesindeki 
gelirin vergi dışında bırakılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu soruya ilişkin katılımcılar 
görüşlerini şu cümlelerle ifade etmişlerdir: 

“…Toplum tarafından bakıldığında vergi dışı bırakılması mantıklı ama devlet açısından 
bakılırsa o vergi kaybının yeni vergilerle telafi edilmesi gerekecek o da belki de vatandaşa 
daha büyük bir vergi yükü olarak dönebilir. O yüzden ama kişisel görüşüm tabi ki vergi dışı 
bırakılması.” (katılımcı 1) 

“Uygulamanın bizim ülkemizde yürümeyeceğini düşünüyorum. Çünkü işverenler çalışanlarını 
asgari ücretten çalışıyor gibi gösterip SGK ödemesini ona göre yapmaktadır geri kalanı elden 
ödemektedir. Bu kitle vergilendirmeden muaf kalır bu da adil olmaz.” (katılımcı 17) 

“…Evet devletin hizmet verebilmesi için gelire ihtiyacı var, sosyal devlet olabilmesi için 
gelire ihtiyacı var doğru ama bunu asgari ücretle çalışan işçilere yansıtmaktansa firmaların 
vergi kaçırmalarını engelleyerek ya da zaman zaman yapılan vergi aflarını yapmayarak 
tolere edebilir…”(katılımcı 5) 

“…Asgari ücretten vergi almayan ülkeler GSMH’sı yüksek ve cari açığı düşük olan ülkeler 
oluyor. Devlet asgari ücret ya da daha yüksek her türlü gelirden vergi alması gerekir. Ona 
katılmıyorum yani. Bu sebepten Türkiye gibi ülkeler için pek mantıklı değil.” (katılımcı 3) 

“Devletimizin ayakta kalabilmesi adına vergi alınmasını doğru buluyorum.” (katılımcı 4) 

“Asgari ücret adı üstünde temel ihtiyaçları karşılayacak ücrettir. Vatandaşın temel ihtiyacını 
karşılayacak gelirinden vergi alınması vergi adaletsizliğinin en bariz örneğidir...” (katılımcı 
5) 

“…Vergiler biraz azaltılırsa insanlar vergi kaçırmaktan ziyade vergi ödemeyi tercih ederler 
Sonuç olarak asgari ücretten vergi alınmamalıdır…Bence bu anlamda bodrolu çalışanlara 
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adaletsiz davranıldığını düşünüyorum asgari ücretle 2800 alınca markete gittiğinde doğrudan 
%18 zaten vergi ödüyor burada adaletsizlik var...” (katılımcı 9) 

Verilen cevaplar incelendiğinde katılımcılarım büyük çoğunluğu asgari ücret düzeyindeki 
gelirden vergi alınmamasını, ancak böyle bir uygulamanın ülkemizin ekonomik 
gerekçelerinden dolayı gerçekleşemeyeceğini belirtmişlerdir. Vergi kaçırma imkanına sahip 
olan ya da vergi aflarından yararlanan kesimin oluşturduğu vergi adaletsizliğini daha çok 
ücretli kesimin sırtlandığı ifade etmişlerdir. 

2.2.6. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının İyileştirilmesi İçin Getirilen Öneriler 

Katılımcılara “Asgari geçim indirimiyle ilgili yeniden bir düzenleme yapılsa vergi adaletine 
yaklaşmak açısından hangi değişikliklerin yapılmasını önerirsiniz? Size göre AGİ yöntem ve 
miktarları nasıl olmalıdır?” sorusu sorulmuştur. Güncel uygulamayı doğru bulan bir katılımcı 
dışında diğer tüm katılımcılar AGİ uygulamasının daha adaletli olması açısından bir takım 
önerilerde bulunmuşlardır. Katılımcıların bu soruya ilişkin görüşleri şu cümlelerle ifade 
edilmiştir: 

“…AGİ sadece evli bekar veya çocuk var ya da çocuk yok gibi kriterlere 
dayandırılmamalıdır. AGİ bir geçim kaynağıdır. Devletin verdiği AGİ oranları ile kimse 
geçinemez. AGİ Enflasyona dayalı bir şekilde yazılması mantıklı olur.” (katılımcı 20) 

“…Konut harcamaları sağlık harcamaları eğitim harcamaları. Bunlar asgari harcamalar. 
Dolayısıyla bunları düşünerek daha gerçekçi bir rakam olarak güncellenmesi vergi adaletine 
daha da yaklaştırır diye düşünüyorum...” (katılımcı 1) 

“Burada olaya prim sistemi gibi bakılabilir. Bir adam çalıştığı yıla göre asgari geçim 
indirimi almalı 1-3 yıl arası  çalışan asgari geçim indirimi 300 lira ise 1-5 yıl çalışanın daha 
fazla olmalıdır. Sektörel bazda bakıldığında üretim sektörüne göre hizmet sektörüne göre 
değişebilir ülkemizin en çok ihtiyacı olan üretim üretim sektöründe hem çalışan asgari geçim 
indiriminin artırmalıdır…”(katılımcı 3)  

“…Kademeli olması gerekriğini düşünüyorum. Söz konusu kaynak düşük gelir sahibi kişilere 
daha fazla olacak şekilde aktarılabilir. Sadece çocuk vs. değil az kazanana çok 
gitsin…”(katılımcı 17) 

“…Bekar bir  kişiden  yapılacak indirim  350-400 TL bandına çıkarsa refah seviyesini artırır 
diye düşünüyorum...” (katılımcı 13) 

“…Bekar birisi için bin liradan başlayabilir...”(katılımcı 12) 

“…Çocuğu varsa da aynı şekilde dediğim gibi En azından %50 bir fark olması gerekiyor. 
Yaşadığı il yaşadığı koşullar önemli. Yani öncelikle bunlar dikkate alınmalı. Miktar 
hesaplanırken ödediği kira olabilir, faturalar olabilir. Temel Gıda yine göz önünde 
bulundurulabilir…”(katılımcı 11) 

“…Gelir vergisi dilimleri gibi tutar aralıkları belirlenip en yüksek AGİ ödemesinin asgari 
ücretle çalışanlara yapılması, kişilerin gelir dilimlerine göre çok kazanana az, hatta tutara 
göre hiç verilmemesi AGİ’nin vergi adaletini sağlaması açısından daha faydalı olacağı 
kanısındayım.” (katılımcı 14) 

“Bekar ve eşi olmayan çocuğu olmayan çalışan ile evli olup çocuğu olan eşi çalışmayan 
çalışan arasında %50 %60 fark olması lazım...Oturduğu evin büyüklüğü küçüklüğüne göre 
bile değerlendirilebilir. Sahip olunan araba, mülkler üzerinden değerlendirme yapılabilir 
Mesela evi ve arabası olup en az 10 bin lira geliri olan bir kişinin AGİ alması mantıklı değil. 
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Yapılan bu indirimler aslında bu kişilerin lüks yaşantısına katkı sağlıyor…Elde ettiği kazanca 
göre değerlendirilebilir. Yani asgari geçim indiriminden kaset ne? Bu tam anlaşılır değil 
bence.” (katılımcı 3) 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Verginin devlet tarafından her ne kadar kamusal hizmetlerin finansmanı olarak toplandığı 
bilinse de vatandaşların vergiye uyumu bu bilgiyle paralel seyretmemektedir. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri vatandaşların vergi sistemini adil bulmadıkları, diğeri de ödedikleri 
vergi miktarlarının gereğinden fazla olduğunu düşünmeleridir. Görüşmeye katılan 
katılımcıların büyük çoğunluğu evli, bakmakla yükümlü çocuk sahibi, üniversite mezunu ve 
asgari ücretin daha da üzerinde bir gelire sahip oldukları görülmektedir. Katılımcılar genel 
olarak asgari geçim indirimi uygulamasını gerekli görmekte ancak uygulamada bazı 
değişikliklerin yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. İndirimin vergiden değil, matrahtan 
indirilmesi, indirim için yararlanılan kriterlerin detaylandırılması ve indirim miktarının asgari 
geçim koşullarına yakın hale getirilmesi bu değişikliklerden bazılarıdır. Katılımcılar asgari 
ücret düzeyindeki gelirden vergi alınmamasını ifade ederken, bir yandan da ülkemizin 
ekonomik koşullarına bağlı olarak bunun gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde aşağıda maddeler halinde verilen 
düzenlemeler önerilmiştir: 

 Medeni durum ve çocuk sayısı kriterleri yeterli değildir. Bunların yanında kişinin 
sahip olduğu menkul, gayrimenkul, gelir seviyesi, yaşadığı bölge, il ya da ilçe veya eşinin 
gelir durumu, çocukların yaşı ve eğitim düzeyi gibi faktörler de değerlendirmeye tabi 
tutulabilir. 
 Vergiden indirim yöntemi yerine vergilendirilecek gelirin belli bir kısmının vergi 
dışında tutulması düşüncesi ağır basmaktadır. 
 Bekar ve çocuksuz bir çalışan baz alındığında, bu rakamın en az 400 – 1.000 TL gibi 
seviyelere yükselmesi ve bu rakamın üzerine diğer rakamların artış oranlarının %50 gibi 
uygulanması gerekebilir. 
 AGİ miktarları hesaplanırken temel barınma, temel gıda, sağlık, eğitim gibi giderlerin 
kapsanarak, gerekirse enflasyona dayalı gerçekçi rakamlar kullanılabilir. 
 Gelir vergisinde olduğu gibi gelir seviyesi arttıkça AGİ miktarları da dilim usulü 
belirlenebilir. 

Sonuç itibariyle asgari geçim indirimi uygulamasından beklenenler ile uygulamanın 
günümüzdeki hali arasında oldukça büyük bir fark olduğu görülmektedir. Uygulamanın 
amacına hizmet edecek şekilde, daha adil olabilmesi adına bir takım iyileştirmelere ihtiyaç 
duyduğu söylenilebilir. 
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Özet 

Nanoteknoloji ve nanobiyoteknolojinin hızlı ilerlemesi sonucu insan ve çevre üzerinde çeşitli 
nanopartiküller farklı konsantrasyonlarda ve sürelerde maruz kalmaktadır. Örneğin, 
günümüzde nanopartiküllerin, terapötikler, antimikrobiyal ajanlar, transfeksiyon vektörleri ve 
flüoresan etiketleri gibi birçok biyouygulamaları vardır.  Fakat, bu maruz kalmaya bağlı olarak 
nanopartiküllerin halen sağlık üzerine potansiyel olumsuz etkileri henüz belirlenmemiştir. 
Bununla birlikte, nanopartiküllerin bu uygulamalarının gelecekte büyük oranda artması 
beklenmektedir. Yapılan çalışmalarda, hücrelerin içindeki nanopartiküllerin akibeti hala tam 
olarak bilinmemektedir ve bu nanopartiküllerin indüklediği metabolik ve immünolojik 
cevaplar ortaya konulmamıştır. Nanotoksikoloji bilimi ile bu nanopartiküllere maruz kalınması 
sonucu biyolojik birikimi, toksisitesi ve hücresel ve moleküler olayları çözümler. Şimdiye 
kadar mikroorganizmalarla yapılan birçok toksisite mekanizmalarının insanlarda da aktif olma 
söz konusu olabilir.  Çünkü nanopartiküller, büyük yüzey alanı ve küçük nanopartikül boyutu 
ile in vivo aktiviteyi arttırması beklenir. Nanopartikül büyüklüğü, yüzey alanı ve yüzey 
işlevselliği, biyokinetiği ve toksisiteyi etkileyen ana faktörlerdendir. Birçok çalışmada, 
nanopartiküllerin toksisitesini belirlemek için özellikle canlılık ve reaktif oksijen türlerinin 
(ROS) tespiti ile yapılmaktadır. Böylece, az da olsa nanopartiküllerin toksisite dereceleri ve 
mekanizmaları hakkında fikir elde edilebilir. Canlılık analizleri ile nanopartiküllerin toksik 
hücresel cevabını açıklaması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca, hücre ölümü, hayatta 
kalma ve metabolik aktiviteler hakkında bilgi verir. Bunun yanısıra hücrelerin nanopartikül 
alım hızı, hücre içi dağılımı ve ekzositoz oranı olarak ölçülen nanopartiküllerin biyokinetiğinin 
toksisitelerine büyük katkı sağladığı düşünülmektedir. Birçok çalışmada, nanopartikül 
konsantrasyonunna bağlı olarak sitotoksik değerlendirme için düşük metabolik aktivite, 
genotoksik değerlendirme için DNA hasarı, kromozomal sapmalar ve hücre döngüsü 
araştırılmaktadır. Ayrıca, hücrelerin nanopartiküllere maruz kalmasıyla hücrelerin 
morfolojideki değişimler göze çarpmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: genotoksisite, sitotoksisite, nanopartikül, hücre 

Abstract 

 

As a result of the rapid progress of nanobiotechnology, various nanoparticles are exposed to 
different concentrations and durations on humans and the environment. For example, today 
nanoparticles have many bioapplications such as therapeutics, antimicrobial agents, 
transfection vectors, and fluorescent tags. However, the potential adverse health effects of 
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nanoparticles due to this exposure have not yet been determined. However, these applications 
of nanoparticles are expected to increase greatly in the future. In the studies carried out, the 
fate of nanoparticles inside the cells is still not fully known.The science of nanotoxicology 
analyzes bioaccumulation, toxicity, and cellular and molecular events as a result of exposure 
to these nanoparticles. Until now, many toxicity mechanisms revealed by microorganisms may 
also be active in humans. Because nanoparticles are expected to increase in vivo activity with 
their large surface area and small nanoparticle size. Nanoparticle size, surface area and surface 
functionality are the main factors affecting biokinetics and toxicity. In many studies, 
determination of viability and reactive oxygen species (ROS) is performed to determine the 
toxicity of nanoparticles. Thus, some insight can be obtained about the toxicity levels and 
mechanisms of nanoparticles. It is very important in terms of explaining the toxic cellular 
response of nanoparticles with viability analysis. It also provides information on cell death, 
survival, and metabolic activities. In addition, the biokinetics of nanoparticles, which are 
measured as nanoparticle uptake rate, intracellular distribution and exocytosis rate of cells, are 
thought to contribute greatly to their toxicity. In many studies, depending on the nanoparticle 
concentration, low metabolic activity for cytotoxic evaluation, DNA damage for genotoxic 
evaluation, chromosomal aberrations and cell cycle are investigated. In addition, the 
morphological changes of the cells with the exposure of the cells to the nanoparticles are 
noticeable. 

Keywords: genotoxicity, cytotoxicity, nanoparticle, cell 

  

GİRİŞ 

Nanopartiküller (NP'ler) benzersiz ve potansiyel olarak faydalı özelliklere sahiptir ve 
nanoteknoloji geleceğin teknolojisi olarak kabul edilir. NP'ler ayrıca bazı toksikologlar 
tarafından ultra ince parçacıklar, atmosfer bilim adamları tarafından aitken modu ve 
çekirdeklenme modu parçacıkları ve malzeme bilimcileri tarafından tasarlanmış NP'ler olarak 
da adlandırılır (USEPA 2007; Kulmala 2004; NRC 1983; PAS71 2005). Nanopartiküllerin en 
yaygın tanımı ise, en az bir boyuta sahip çap olarak 1 ila 100 nm arasında değişen partiküllerdir 
(Oberdorster ve diğ., 2005; SCENIHR, 2009). Eşsiz boyutları bu malzemeleri üstün kılan yeni 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler kazandırmıştır. NP'lere çeşitli potansiyel maruz kalma 
yolları varken, soluma ve sindirim maruziyetin ana yollardır. Bazı araştırmalar NP'lerin kan-
testis ve kan-beyin bariyerini geçebildiğini bildirmiştir (De Jong ve diğ., 2008; Lankveld ve 
diğ., 2010; Fard ve diğ., 2015). NP'ler birçok alanda giderek daha fazla kullanılmaktadır, ancak 
bunların insan sağlığı üzerindeki olası etkileri iyi çalışılmamış veya anlaşılmamıştır. Ürünlerde 
kullanılan NP'lerin özellikleri biyolojik sistemler için potansiyel olarak zararlı olabilir ve 
olumsuz etkilere neden olabilir (Chan 2006; Dusinska ve diğ., 2011). NP boyutu, şekli, yüzey 
özellikleri, bileşim, çözünürlük, agregasyon / aglomerasyon, partikül alımı, mutajenlerin ve 
partiküllere bağlı geçiş metallerinin varlığı gibi özellikler, hem birincil hem de ikincil 
genotoksisite mekanizmalarını etkileyebilir. (Kisin ve diğ., 2007; Schins 2002; Stone ve diğ., 
2010). Ne yazık ki, insan maruziyeti ve NP'lerin olası olumsuz sağlık etkileri hakkında hala 
bilgi eksikliği var. NP'lerin özelliklerinin hücreler, dokular ve organlarla etkileşimlerini nasıl 
tanımladığının daha iyi anlaşılması, NP'lerin güvenli kullanımı için ele alınması gereken 
bilimsel bir zorluktur. Mevcut in vitro ve in vivo modeller kullanılarak NP'lerin toksisite testi, 
birçok farklı mekanizma ile toksisiteye katkıda bulunabilecek çeşitli özelliklere sahip çok 
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sayıda farklı NP sınıfı olduğu için zor bir iştir (Vega-Villa ve diğ., 2008). NP toksisitesinin 
altında yatan mekanizmalar oksidatif stres, inflamasyon, immünotoksisite ve genotoksisitedir 
(Dusinska ve diğ., 2012b). Nanoteknoloji endüstrisinin hızla gelişmesi, nano boyutlu 
partiküllerin (NP'lerin) insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel toksik etkilerini araştırma 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, nanoteknolojinin sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde 
büyümesi için büyük önem taşımaktadır.  

NP'ler, hem hücrelere hem de makromolekül benzeri proteinlere ve DNA'ya bağlanabilir 
(AshaRani ve diğ., 2009b). NP'ler hücrelerle temas ettiğinde, reaktif oksijen türleri (ROS) 
üreten hücresel sinyal süreçlerinin aktivasyonuna, iltihaplanmaya ve son olarak hücre döngüsü 
durdurulmasına veya hücre ölümüne yol açabilen çeşitli mekanizmaları indükleyebilir 
(Ahamed ve diğ., 2008, 2010; AshaRani ve diğ., 2009b). Örneğin, azalan proliferasyon hızı, 
bozulmuş mitokondri işlevi ve apoptoz ve/veya nekroz indüksiyonu, AgNP'ye maruz kalan 
hücrelerde gözlemlenen değişiklikler arasındadır (AshaRani ve diğ., 2009;  Fard ve diğ., 2015). 
Özellikle, AgNP'ler çekirdeğe girebilir ve bu nedenle nükleer materyal ile doğrudan veya 
dolaylı olarak etkileşime girebilir (AshaRani ve diğerleri, 2009; Kruszewski ve diğ., 2011), 
DNA bütünlüğünde sentezini etkileyen değişikliklere yol açar. Bu karışıklıklar DNA hasarı 
veya hücresel süreçlerin inhibisyonu yoluyla mutant veya tümörijenik hücrelerin oluşumu ile 
sonuçlanabilir (Asare ve diğ., 2012). Bu tür süreçler germ hattı hücrelerini ilgilendirdiğinden, 
sonuç spermatogenoz ve doğurganlıkta değişiklik yaratabilir, bu da daha sonra yavruların 
üreme oranını ve sağlığını etkileyebilir (Ema ve diğ., 2010). Germ hattını hedefleyen üreme 
toksik maddeleri, genetik orepigenetik mekanizmalar tarafından gelecek nesillere 
aktarılabilecek değişikliklere neden olma potansiyeline sahiptir (Magdolenova ve diğ., 2014).  

Di Bucchianico ve diğ., 2013 yaptıkları çalışmalarında, nanotoksikolojide, aynı bileşime sahip 
ancak farklı şekildeki nanopartiküllerin sitotoksisite ve genotoksisiteyi indükleme kapasitesi 
büyük ölçüde bilinmediğini rapor etmişlerdir.  Bunu aortaya koymak için farklı şekilli bakır 
oksit nanopartikülleri (CuO NP'ler, kitle konsantrasyonları 0.1 ila 100 ug / ml) in vitro 
ortamada sıçangil makrofajları RAW 264.7 ve sağlıklı gönüllülerden alınan periferal tam kanda 
maruz bırakmışlardır. Ardından bir dizi sitotoksik ve genotoksik yanıtları değerlendirmişlerdir. 
Sitotoksisite, sitostaz ve genotoksisite, formazan redüksiyonunun kolorimetrik analizi [3- [4,5-
dimetiltiyazol-2-il] -2,5-difenil tetrazolyum bromür (MTT)] ve sitokinez-blok mikronükleus 
sitome (CBMN Cyt) tahlili, Comet deneyi, DNA ipliği kırılmalarını tespit etmek ve DNA'ya 
oksidatif hasar (oksitlenmiş pürinler ve pirimidinler) hakkında bilgi vermek için 
değerlendirilmiştir. MTT testi, RAW 264.7 hücrelerinde ve periferik kan lenfositlerinde (PBL), 
farklı CuO NP şekilleri için önemli doz-etki ilişkileri ile hücre canlılığında bir düşüş olduğunu 
ortaya koymuştur. Comet analizi, birincil DNA hasarında doza bağlı bir artış ortaya çıkarmış 
ve DNA'ya oksidatif hasarın önemli ölçüde artmasının yanı sıra, genellikle doza bağlı bir 
şekilde iki çekirdekli hücrelerde mikronüklei sıklığının artması da tespit edilebilmiştir. 
Proliferatif aktivite, sitotoksisite ve apoptotik belirteçler, iki hücre tipinde önemli bir eğilim 
göstermiştir. Son olarak, CuO NP'lerin şekli ve hücre tipi ile ilgili ilk kez karakteristik anöjenik 
tepkileri ortaya çıkaran, insan ve murin pankentromerik problarla floresan in situ hibridizasyon 
yoluyla klastojenik olayları anöjenik olaylardan ayırmışlardır. Boyut ve şekilden bağımsız 
olarak, tüm CuO NP'ler kesin bir sitotoksik ve genotoksik potansiyel ortaya çıkarmıştır. Bu, 
CuO NP'lerin nanotoksikolojide pozitif kontroller için iyi adaylar olduğunu göstermiştir (Di 
Bucchianico ve diğ., 2013). 
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TiO2, demir ve gümüş NP'ler, genotoksisite çalışmalarında en çok kullanılan NP'lerdir. 
Onlardan sonra, daha fazla sayıda yayın, fullerenler, silika, karbon siyahı, çinko, altın NP'lerin 
genotoksik etkisini açıklamaktadır. NP genotoksisitesinin mekanizmaları hala tam olarak 
anlaşılmamıştır ve DNA üzerindeki bir etkinin nanospesifik olup olmadığı genellikle net 
değildir. Genotoksisite, NP'lerin genetik materyal ile doğrudan etkileşimi veya NP ile 
indüklenen reaktif oksijen türlerinden (ROT) dolaylı hasar veya çözünür NP'lerden salınan 
toksik iyonlar yoluyla üretilebilir (Kisin ve diğ., 2007; Barnes ve diğ., 2008). İkincil 
genotoksisite, NP ile tetiklenen iltihaplanma sırasında aktive fagositler (nötrofiller, 
makrofajlar) yoluyla ROS tarafından oksidatif DNA saldırısının bir sonucu olabilir (Stone ve 
ark. 2009). Hücresel zarları geçen NP'ler, çekirdeğe nükleer membrandan difüzyon yoluyla 
veya nükleer gözenek kompleksleri yoluyla taşınarak ulaşabilir ve doğrudan DNA ile 
etkileşime girebilir. Barillet ve ark. (2010), in vitro çalışmalarında, daha küçük boyutlu 
NP'lerin çekirdeğe nükleer gözenekler yoluyla (çapı 8 ila 10 nm arasında) ulaşabildiğini, 15-
60 nm SiC-NP'ler gibi daha büyük NP'lerin ise bölünmede (hücreler, mitoz sırasında nükleer 
membran çözüldüğünde) yalnızca DNA'ya erişebileceğini göstermektedir (Singh ve diğ., 2009; 
Liang ve diğ., 2008). Örneğin, in vitro maruziyetten sonra TiO2 NP'leri, Ag NP'ler  ve ZnO 
NP'ler hücre çekirdeğinde bulunmuştur (Hackenberg ve ark. 2011a; Shukla ve diğ., 2011a; 
Asharani ve diğ., 2009). Çekirdekte TiO2 NP'lerin daha da büyük intranükleer agregatları 
gözlendi (incelenen TiO2 NP'lerin ortalama boyutu 285 ± 52 nm idi ve bazı durumlarda 
agregalar 2000 nm'ye kadar çaplara ulaşabilir) (Hackenberg ve ve diğ.,  2010) 

NP'lerin DNA veya kromozomlarla doğrudan etkileşime geçebilir. Çekirdekte bulunan NP'ler 
(ya nükleer gözenekler yoluyla nüfuz ederek ya da mitoz sırasında girerek), hücre döngüsünün 
fazına bağlı olarak kromatin veya kromozomlarda organize olan DNA ile doğrudan etkileşime 
girebilir. Fazlar arasında, NP'ler DNA molekülleri ile etkileşime girebilir veya bağlanabilir ve 
DNA replikasyonunu ve DNA'nın RNA'ya transkripsiyonunu etkileyebilir. NP'ler, süreçleri 
mekanik olarak bozabilir veya kimyasal olarak DNA moleküllerine bağlanabilir. NP'ler ve 
DNA arasındaki etkileşimleri incelemek için bazı hesaplamalı ve deneysel çalışmalar 
yapılmıştır. Mitoz sırasında NP'ler kromozomlarla etkileşime girerek klastojenik veya anöjenik 
etkilere neden olabilir. NP'ler, kromozomlara kırılmalar verebilir veya mekanik olarak veya 
kimyasal bağlanma yoluyla mitoz sürecini bozabilir. Dolaylı birincil genotoksisitede 
genotoksisiteyi indüklemek için, NP'lerin DNA ile doğrudan temas halinde olmaları gerekmez. 
NP'lerin dolaylı olarak birincil genotoksisiteyi indükleyebileceği önerilen bazı  yollar vardır 
bunlar; nükleer proteinlerle etkileşi (replikasyon, transkripsiyon, onarım ile ilgili), NP'lerin 
mitotik iğ veya bileşenleri ile etkileşimi - anöjenik etki, hücre döngüsü kontrol noktası 
işlevlerinin bozulması, NP yüzeyinden kaynaklanan ROS, NP yüzeyinden geçiş metalleri hücre 
bileşenleri tarafından üretilen ROS (mitokondri), antioksidan savunmanın engellenmesidir. 

İkincil genotoksisitede ise enflamatuar hücreler tarafından üretilen ROT’lar NP'leri aktive 
edilmiş fagositlerde (nötrofiller, makrofajlar) ROT üretimini tetikleyebilir. Çeşitli 
çalışmalardaki iltihaplanma, genotoksisite ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Trouiller ve ve diğ., 
2009), TiO2 NP'lerin farelerde bir enflamatuar reaksiyona ve oksidatif DNA hasarına neden 
olduğunu bulmuştur (Magdolenova ve diğ., 2014). Fagositlerin aktivasyonunun neden olduğu 
oksidatif patlama, gözlemlenen genotoksisite için potansiyel bir açıklama olabilir. NP'e maruz 
kalma nedeniyle birincil ve ikincil genotoksik olayların bir sonucu olarak DNA hasarı, DNA 
baz modifikasyonları (oksidasyon), hacimli DNA eklentileri, DNA tek sarmal kırılmaları, 
DNA çift sarmal kırılmaları (DSB'ler), çapraz bağlantılar veya yapısal DNA değişiklikleri 
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olarak ortaya çıkabilir. Bu lezyonların çoğu, comet testi ile ölçülen iplik kopmaları, alkali 
değişken bölgeler, oksitlenmiş pürinler ve pirimidinler dahil olmak üzere NP'lere maruz 
kaldıktan sonra tespit etmişlerdir (Karlsson ve diğ., 2008); Histon H2AX'in fosforilasyonu ile 
ölçülen DSB'ler (Wang ve diğ., 2010); ve 32P sonrası etiketleme ile ölçülen DNA eklentileri 
(Foldbjerg ve diğ., 2011; Kruszewski ve diğ., 2011; Magdolenova ve diğ., 2014). NP'lerle ilgili 
olarak en çok araştırılan DNA hasarı, DNA baz oksidasyonudur, çünkü birçok çalışmada NP'ye 
maruz kaldıktan sonra artan bir ROS seviyesi gözlemlenmiştir. Oksidatif stres sırasında 
DNA'da üretilen başlıca purin oksidasyon ürünü olan 8-OxoG, replikasyon sırasında adenin ile 
yanlış eşleşmeye meyillidir ve oldukça mutajeniktir ve dolayısıyla potansiyel olarak 
kanserojendir (Vidal ve diğ., 2001). 

Nanopartiküllerin çeşitli bilim alanlarında yaygın uygulamalarına rağmen, bu malzemelerin 
biyolojik sistemler ve hücresel bölmeler üzerindeki yan etkileri hakkında çok sayıda rapor 
bulunmaktadır. Fizikokimyasal özelliklere ek olarak, toksik iyonların üretimi, lifli yapı, yüksek 
yüzey yükü ve radikal türlerin oluşumu, karbon nanotüpler, titanyum dioksit NP'ler, kuantum 
noktalar, altın NP'ler ve gümüş NP'ler dahil olmak üzere NP'ler tarafından sitotoksisiteye neden 
olur. NP'lerin toksisite değerlendirmesi için hem in vivo hem de in vitro analizler kullanılır. In 
vitro analizler, daha hızlı, kullanışlı, daha ucuz olması ve herhangi bir etik sorun içermemesi 
nedeniyle in vivo analizlere kıyasla daha fazla ilgi görmektedir. Nanopartiküller için 
yayınlanan genotoksikolojik verilerin aynı NP'lerle bile karşılaştırılması zordur. Çünkü önemli 
bilgiler genellikle eksiktir, özellikle nanopartikülün ayrıntılı bir karakterizasyonu ve ayrıca 
çalışmalar deneysel koşullar, NP'lerin saflığı, dağılım protokolü açısından farklılık gösterebilir. 
Biyolojik ortamda süspansiyonun stabilitesi ve diğer fiziko-kimyasal özellikleri farklıdır 
(Auffan ve diğ., 2006; Stone ve diğ., 2010). Hücresel ve partikül özelliklerine ek olarak çeşitli 
başka faktörler ve maruziyet senaryoları, NP'lerin toksik etkisi için tutarlı sonuçların bu 
görünürdeki eksikliğini etkileyebilir (Vevers ve Jha 2008; Magdolenova ve diğ., 2014). 
Toksisitesi test edilen NP'lerin hem birincil hem de ikincil karakterizasyonu, maruziyet 
sırasında yerinde karakterizasyon dahil olmak üzere çok önemlidir. Fiziksel ve kimyasal 
özelliklerin NP davranışını etkileyebileceği ve genotoksisite üzerinde bir etkisi olabileceği 
açıktır. Bu nedenle genotoksisite testinin ayrılmaz bir parçası olmalıdırlar. Bu, toksisite tarama 
stratejilerinin temel yönlerinden biridir (Oberdörster ve diğ., 2005a,b; Dusinska ve diğ., 2009). 
Nanomalzemelerin toksik etkilerini değerlendirmek için dikkate alınması gereken fiziko-
kimyasal özellikler, en azından kimyasal bileşimi, partikül boyutunu, şeklini, yüzey 
özelliklerini, boyut dağılımını, aglomerasyon durumunu ve kristal yapısını içerir 
(Magdolenova ve diğ., 2014). 

SONUÇ 

Yenilikçi teknolojiyi halihazırda kullanmalarına rağmen NP'lerin insan sağlığı ve çevre 
üzerindeki olası toksik etkileri hakkında literatürde hala az sayıda bilgi vardır. Nanopartiküllere 
maruz kalmanın riskleri hala bilinmediğinden endişe verici spekülasyonlar öne sürülüyor. 
Nanopartiküllerin özellikleri, benzer bileşime sahip dökme malzemeden önemli ölçüde 
farklılık göstermesi ve olağandışı reaktivite, iletkenlik ve optik duyarlılıkları potansiyel olarak 
toksik etkilerle birlikte biyolojik sistemler ve çevre ile zararlı etkileşimler sağlayabilir. Bu 
nedenle, toksisitelerinin değerlendirilmesi önemlidir. Öte yandan, tüketim mallarındaki 
biyomateryal bileşenlerin çoğunun toksik etkisi şimdiye kadar makro ölçekte değerlendirilmiş 
ve iyi hazırlanmış toksisite değerlendirme yöntemlerinde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, 
bu yöntemler nano ölçekli boyuttaki malzemeler için sıklıkla kullanılmamıştır. İn vitro maruz 
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kalmanın bu tür imal edilmiş nanomalzemelere toksikolojik etkileri üzerine daha çok çalışma 
yapılması gerekmektedir. Gelecekte, nanopartiküller için yeni toksisite değerlendirme 
yöntemlerinin geliştirilmesi önerilmektedir. 
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Özet 

Son yirmi yılda, nanoteknoloji alanındaki hızlı inovasyon ve ticarileşme nedeniyle artan sayıda 
üretilen mühendislik nanopartikülleri (MNP’leri) ticari ürünlere daha hızlı eklenmesi ve su 
arıtma işlemlerinde potansiyel kullanımları ile, bu malzemelerin nihayetinde rekreasyon ve 
içme sularımızda belirli bir seviyede bulunması ihtimalini artırmıştır. Bilim insanları, çevresel 
nanaopartiküllerin (NP’lerin) doğal ortamlarda kelimenin tam anlamıyla her yerde olduklarını 
göstermiştir. Okyanuslar, atmosfer ve yeraltı suları dâhil olmak üzere, dünyanın neredeyse tüm 
bileşenlerinde kararlı bir şekilde bulunurlar. Bununla birlikte, bu oluşumların en önemlisi, 
muhtemelen Dünya'nın “kritik bölgesi” olarak adlandırılan gezegenimizdedir. Gezegenimizin 
kritik bölgesi, en üst orman kanopisinden en derin yeraltı suyu akiferine kadar uzanır. Tatlı su, 
hava ve toprak da dahil olmak üzere en hayati kaynaklarımızın neredeyse tamamını sağlayan 
veya güçlü bir şekilde Dünya'yı oluşturan kısımdır. Çevresel NP’ler çok çeşitli formlarda, 
yeraltı suyu, göller ve nehirler dahil olmak üzere bu kaynakların hemen hemen hepsinde 
bulunur. Her ne kadar bu su kaynakları gezegenin toplam su kaynağının % 1'inden daha azını 
oluştursa da, en vazgeçilmez olanıdır, çünkü hızla genişleyen nüfus için içme suyu ve tarımsal 
kullanım için en kritik gereksinimdir. Nanoteknoloji ürünleri, kullanım, temizlik ve yok etme 
sırasında NP'leri evsel atık akışına salıverir ve bu da yüzey sularına NP'lerin bulaşmasına yol 
açar. MNP içeren ürünlerin daha fazla kullanımı ve imhasıyla yüzey sularında 
konsantrasyonların zamanla artması beklenmektedir. Yüzey sularında artan MNP 
konsantrasyonları nedeniyle, MNP'lerin nihai kaderini göz önünde bulundurmak önemlidir. Su 
kolonuna asıldığında, NP'lerin suda yaşayan organizmaları etkilemesi muhtemeldir ve içme 
suyu arıtma tesisleri için kaynak su olarak kullanılan yüzey sularında bulunurlar. NP’lerin 
çevresel kader ve taşınımı büyük ölçüde NP çözünmesi ve tekli NP'lerin süspansiyondan 
kurtulmak için daha zor olan daha büyük agregatlar oluşturması ile ilgilidir. Ayrıca, NP 
agragasyon, nihai NP büyüklüğü ve doğal organik madde ile etkileşime girme (DOM), içme 
suyunun arıtılması sırasında NP uzaklaştırmanın etkinliğini etkileyecektir. 

Anahtar kelimeler: Nanopartikül, İçme suyu, su arıtımı, yüzey suları 

 

Abstract  

In the last two decades, an increasing number of engineering nanoparticles (ENPs) have been 
produced due to rapid innovation and commercialization in the field of nanotechnology. 
Thanks to the faster addition of these ENPs to commercial products and their potential use in 
water treatment processes, the possibility of these materials to be found at a certain level in our 
recreation and drinking water has increased. Scientists have identicate that environmental 
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engineering nanoparticles (ENPs) are ubiquitous in natural environments. Nanoparticles are 
found in almost every part of the world, including oceans and atmospheric groundwater. 
However, probably the most substantial of these formations is on our planet, which is called 
the "critical region" of the Earth. The regions of our world  where nanoparticles are found 
broaden from the highest forest cover to the deepest groundwater aquifer. Especially fresh 
water is our most important resource covering almost all parts of our world. Environmental 
ENPs are found in different forms in all these water sources, including groundwater, rivers, 
lakes, ponds, and rivers. Although this basic resource accounts for a very small fraction (1%) 
of the total water supply, it is the most inevitable. Because it is a vital need for fresh water and 
agricultural use for the rapidly growing population. Nanotechnology products release ENPs 
into the household waste stream during use, purification and disposal, resulting in the 
contamination of the ENPs to surface waters. The amount of nanoparticles in surface waters 
are expected to increment over time with increased use and destruction of products include 
ENPs. Due to increasing the amount of nanoparticles in surface waters, it is significant to 
consider the final fate of ENPs. Aquatic organisms can be affected by these ENPs when ENPs 
are introduced into waters. Also, NPs are found in surface water used as source water for 
drinking water treatment plants. The environmental carry of ENPs is substantially related to 
ENP dissolution and single ENPs forming larger aggregates that are more difficult to get rid of 
from suspension. Also, ENP aggregate, ultimate ENP size, and interplay with natural organic 
matter will affect the effectiveness of ENP elimination during treatment of drinking water.  

Keywords: Nanoparticle, drinking water, water treatment, surface water 

GİRİŞ 

Mühendislik nanopartikülleri (MNP'ler), birden fazla boyutta 100 nm'den küçük antropojenik 
malzemeler olarak tanımlanmaktadır.  Küresel, tübüler veya düzensiz şekilli olabilirler ve 
kaynaşmış, agregat veya agregat organik ve inorganik, kristalimsi veya şekilsiz yapılar şeklinde 
mevcut olabilirler (Weinberg ve diğ. 2011). Nanoteknoloji ile 2010 yılında 1000, 2011 yılında 
1317, 2013 yılında 1200 tüketici ürünü raflarda yer almıştır ve her geçen yıl bu sayı giderek 
artmaktadır. Mühendislik nanopartikülleri kişisel bakım ürünleri, gıda saklama kapları, 
temizlik malzemeleri, bandajlar, giysiler ve çamaşır makineleri dâhil olmak üzere tüketici 
ürünlerinde kullanıldığı gibi, çevre ve enerji, biyoteknoloji ve tarım, savunma havacılık ve uzay 
araştırmaları gibi pek çok alanda kullanılır ve ticari olarak temin edilir (Reijnders 2006) Ürün 
açıklamalarında belirtilen en yaygın kullanılan nanopartikül (NP) türü gümüştür. Fullerenler, 
en çok başvurulan ikinci nanopartikül, ardından çinko (çinko oksit dâhil), silika, titanyum 
(titanyum dioksit dâhil) ve altın nanopartikülleri gelir. Bu ürünler, kullanım, temizlik ve yok 
etme sırasında NP'leri evsel atık akışına salıverir ve bu da yüzey sularında NP'lerin varlığına 
yol açar. (Benn ve Westerhoff 2008; Blaser ve diğ. 2008; Mueller ve Nowack 2008). Kasıtlı 
veya kasıtsız çevreye salınan havadan daha ağır antropojenik kaynaklarda olduğu gibi nihai 
kaderi su/sediment ara yüzünde olan MNP’lerinin kaderine, taşınımına ve dönüşümüne bağlı 
olarak çeşitli yollar izler. MNP’lerinin su kolonuna girdiği yollar, direkt ve indirekt olarak iki 
yolla olur. Direkt yollar doğrudan deşarj, su arıtma tesisi ve kasıtlı yollardır, indirekt deşarj; 
yüzey akışı ve atmosferik yolladır. MNP’leri direkt yollarla yüzey suları vasıtasıyla göller, 
ırmaklar ve rekreasyonel sularına geçer, indirekt yollarla toprak ve yeraltı sularına geçer daha 
sonra her iki yolla nanopartiküller içme suyu arıtma tesisine geçer burda filtrasyon, 
dezenfeksiyon ve dağıtım ile içme sularına kadar ulaşır. Su arıtması, NP'ler de dâhil olmak 
üzere zararlı kirleticilerin içme suyunun alımını önlemenin ana stratejilerinden biridir (Hyung 
ve Kim 2009). MNP’lerinin çevresel kaderi ve taşınımı, su sistemleri arasında ve malzemeler 
arasında önemli ölçüde değişiklik gösterebilecek çeşitli fizikokimyasal özelliklerden (örneğin, 
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boyut veya agregat oluşturma yeteneği) etkilenebilir. Su kimyası, doğal su bileşenleri ve 
MNP'ler arasındaki etkileşimlerin, nanopartiküllerin yüzey özelliklerine dayalı olarak agregat 
oluşumu veya dağılmasıyla sonuçlanabileceğini belirler. Dahası, geniş yüzey alanlarından 
dolayı, NP'lerin metalleri ve diğer su kaynaklı kirleticileri bağlama olasılıkları yüksektir ve bu 
diğer doğal türlerin varlığı da NP'lerin yüzey yükünü değiştirebilir (Westerhoff ve diğ. 2008). 
Daha sonra yapılan araştırmalar, az miktarda doğal organik madde (DOM) varlığının, çok 
çeşitli metal NP'lerinde negatif zeta potansiyelleri üretebileceğini ve böylece onları doğal 
sularda dengeleyebileceğini göstermiştir (Zhang ve diğ. 2009).  Özellikle, metal oksit NP'leri, 
genel olarak, DOM'a adsorbe olur ve doğal su ortamlarında agregat oluşumunu önemli ölçüde 
azaltır (Keller ve diğ. 2004). Bununla birlikte, iki değerli katyonların, özellikle 0.04-0.06 M 
aralığındaki kalsiyum iyonlarının (Ca+2) varlığı, DOM tarafından geliştirilmiş metal oksit 
NP'lerin elektrostatik stabilizasyonunu nötrleştirebilir ve agregat oluşumuna neden olabilir 
(Zhang ve diğ. 2009). Zeta potansiyeli NP'lerin agragat oluşturma kabiliyetini etkilediği için 
ekstraksiyon yöntemlerinin geliştirilmesi zeta potansiyeli ile ilgilidir. Örneğin, numunelerde 
negatif zeta potansiyeli olan NP'ler birbirlerini iter ve kararlı NP'ler olarak hedeflenebilir. 
Alternatif olarak, zeta potansiyelini, tekli NP'ler ve agregat NP’ler arasında ayrım yapmak için 
numune işleme sırasında manipüle edilecek bir parametre olarak kabul edebilir. Bu, su 
arıtımında kullanılan işlemlerin MNP'lerin kaynak sulardan alınmasındaki etkililikleri 
açısından değerlendirilmesinde de etkili olacaktır. Ayrıca, pH metal oksitlerin zeta 
potansiyelini değiştirir ve bu değişiklikler doğal suların pH aralığında önemlidir (Bourlinos ve 
diğ. 2007; Nangmenyi 2009; Wagner ve diğ. 2004). İçme suyu arıtma işlemleri, bakteri ve 
virüslerin (10-100 nm) uzaklaştırılması için optimize edilmiştir ancak MNP'lerin 
uzaklaştırılması etkinlikleri daha fazla çalışma gerektirmektedir. Su arıtma tesislerinin çoğu, 
karıştırma sırasında topakları oluşturan kimyasal maddeler ekleyerek, suda asılı parçacıkları 
dengesizleştirmek için koagülasyon kullanır. Bununla birlikte, negatif zeta potansiyeli olan NP 
çözeltileri, benzer yüklerinin geri çekilmesi nedeniyle çok hızlı bir şekilde agregat oluşturma 
olasılığına sahiptir. Elektrikli çift katman sıkıştırılırsa (örneğin, zeta potansiyelini sıfıra 
düşürecek iyonlar ekleyerek), agregasyonu teşvik edilebilir ve daha sonra sedimentasyon ve 
filtrasyon sırasında ayrılması mümkündür. Geleneksel içme suyu arıtması tipik olarak 
pıhtılaşma, topaklanma ve çökeltme işlemlerini içerir. Pıhtılaşma sırasında, çözünmüş 
parçacıkları dengesizleştirmek için alum gibi bir kimyasal madde eklenir (ABD. Çevre Koruma 
Ajansı (EPA) 1999). Topaklaşma sırasında, kararsızlaştırılmış parçacıklar daha büyük 
topaklarda toplanır, bu daha sonra yerçekimi çökeltmesi ile giderilebilir (Crittenden ve ark. 
2005). DOM giderimi için etkin içme suyu arıtımını izlemek için, ABD EPA, ilk toplam 
organik karbonun (TOC) ve alkaliniteye dayanan pıhtılaşma yoluyla gerekli TOC’nun 
giderilmesi için kılavuzlar belirlemiştir (ABD EPA 1999). Su arıtma tesisleri, DOM ve kirletici 
madde giderimi için taşıyıcı önlemler olarak bulanıklık ve TOC kullanır. Geleneksel arıtmaya 
ek olarak, gelişmiş bir su arıtma teknolojisi olarak düşük basınçlı membran (DBM) 
filtrasyonunun kullanımı son yirmi yılda yaygınlıkta artmıştır. (Huang ve ark. 2009). 
Geleneksel muamelenin aksine, DBM filtrasyonu, parçacık kirletici maddeleri uzaklaştırmak 
için fiziksel elemeye dayanır (Crittenden ve ark. 2005). Bu nedenle, DBM filtrasyonunda 
kullanılan membranların gözenek boyutunun, MNP'lerin su içinde uzaklaştırılmasını 
etkilemesi beklenir. MNP'lerin içme suyu arıtımıyla uzaklaştırılması henüz tam olarak 
anlaşılmamıştır. Örneğin bir çalışmada, tamponlu ultra saf TiO2 ve ZnO NP'leri alum 
pıhtılaşması ve çökeltmesi kullanılarak > % 60 oranında bertaraf edilmiştir (Zhang ve ark. 
2008). Sentetik tatlı suya dökülen karbon fulleren NP'leri (nC60) kullanılarak, geleneksel 
işlemlerle uyarılan NP giderimi DOM konsantrasyonu ile ilişkilendirilmiştir (Hyung ve Kim 
2009). Bununla birlikte, bu çalışmalar, NP agragasyonunu etkileyebilecek karmaşık 
kimyasallara sahip doğal sularda NP giderimini test etmemiştir. Ek olarak, bu çalışmalarda, 
metal oksit NP'lerinin giderimi, litre aralık başına miligramdaki hassasiyetleri atomik 

727



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

absorpsiyon spektroskopisi kullanılarak belirlenmiştir (Zhang ve ark. 2008). NP'lerin ve metal 
iyonlarının içme suyundan ayrılmasını doğru bir şekilde değerlendirmek için, endüktif olarak 
eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) gibi daha hassas cihazların kullanılması, 
NP'lerin ve metal iyonlarının içme suyundan ayrılmasını doğru bir şekilde değerlendirmek için 
gereklidir. Arıtılmış içme suyunda MNP'lerin doğru tespit edilmemesi, bu yolla MNP 
maruziyet anlayışımızı sınırlamıştır. MNP'lerin içme suyu yoluyla alınması veya metal 
iyonlarının NP'lerden salınması potansiyel olarak doğrudan insan sağlığı tehdidi nedeniyle 
dolaylı bir risk oluşturabilir. Metal NP'lerine veya metal NP iyonlarına yutulma yoluyla maruz 
kalmak böbrek hasarı, kan basıncının artmasına, gastro bağırsak iltihabı, nörolojik hasar ve 
kanser dâhil olmak üzere oldukça kötü etkilere neden olabilir (Kavcar ve diğ. 2009; ABD EPA 
2013; Vahter ve diğ. 2002). İn vivo hayvan çalışmaları kullanılarak test edilen içme suyunun 
alınması yoluyla NP'lere maruz kalınması, olumsuz etkileri ortaya çıkarmıştır. Metal NP'lerini 
yutan sıçanlar ve farelerin karaciğerleri, böbrekleri, beyinleri ve kanlarındaki metal 
konsantrasyonları kontrollere kıyasla arttırmıştır (Kim ve diğ. 2008; Park ve diğ. 2010; Wang 
ve diğ. 2007). Cha ve diğ. (2008) ve Park ve ark. (2010), içme suyunda Ag ve ZnO NP'lerine 
cevap olarak sıçanlarda ve farelerde nekroz ve iltihaplanma ile ilgili karaciğer enzimlerinin 
artmasının yanı sıra histolojik iltihap oluşturmuştur. Metal NP'lerin alınmasının DNA hasarına 
yol açtığı yine bir çalışmada rapor edilmiştir (Sharma ve diğ. 2012; Trouiller ve diğ. 2009). 
Fakat artan metal yükleri, DNA hasarı ve karaciğer toksisitesinin sonuçları tam olarak 
anlaşılmamıştır. Bununla birlikte, bu çalışmalar, NP'lerin alımının, sistemik dolaşımda 
potansiyel olarak olumsuz sonuçları olan NP'lere veya metal iyonlarının yol açabileceğini 
göstermektedir. Yapılan bir çalışmada alum (Al2(SO4)3)’ün, TiO2 ve CdTe kuantum 
noktalarının (QD) agragatları için kullanılabileceği ve bunun % 90'ının daha sonra 0.45 µm 
membran filtrasyonu ile uzaklaştırılabileceğini göstermiştir (Westerhoff ve diğ. 2008). Diğer 
bir çalışmada içme suyunda alum ile pıhtılaşma ve çökeltme kullanarak titanyum, demir, çinko, 
nikel ve silika oksitlerin uzaklaştırılması, % 20-80 arasında başarı sağladığını kaydetmiştir 
(Zhang ve diğ. 2008). Geleneksel uygulamalar MNP'lerin uzaklaştırılması için optimize 
edilmediğinden, sedimentasyonda kalanlarda sonraki filtreleme ile tamamen 
uzaklaştırılamayacağı muhtemeldir. Dikkate alınması gereken diğer ilgili arıtma işlemleri, 
sıklıkla tat ve koku ya da dezenfeksiyon yan ürünleri kontrolü için kullanılan oksidasyon ve 
suyun tüketicilere dağıtılmasından önce son dezenfeksiyondur. Örneğin, karbon nanotüpler 
(CNT'ler) genellikle daha hidrofilik hale getirmek için yüzeylerinin oksidasyonu ile modifiye 
ve su arıtma sırasında oksidatif veya dezenfeksiyon işlemine ulaşırlarsa benzer bir işlem 
beklenebilir (Bourlinos ve diğ. 2007). Üstelik arıtılmış sudaki kalıntı DOM'un varlığı 
nedeniyle, MNP'lerin DOM ile kompleksleşmesi ve MNP'lerin tespit edilmemesini sağlar yani 
MNP’lerini gizler. Bu aynı zamanda, dezenfektanın NP'lerle reaksiyonu ve bunların 
varlıklarının herhangi bir şekilde dezenfeksiyon yan ürünlerin oluşum tipini ve oranını 
etkileyip etkilemediğine dair bir başka hususu da ortaya koymaktadır. Arıtılan su, tesisten 
ayrıldıktan sonra, kötü bir şekilde karakterize edilmiş, metal veya beton olabilen dağıtım 
borusu yoluyla tüketiciye iletilir. Birçok şehirde bozulmuş ve   şimdiye kadar ölçülmemiş nano 
ölçekte malzeme süzülmemiş olması muhtemeldir. Ayrıca, su dezenfektan ile temas halinde 
kalır ve boru malzemeleri üzerindeki hidrolik kalma süresi, pH ve biyofilm türü gibi çeşitli 
parametrelerin etkisiyle dezenfeksiyon yan ürünlerin sürekli üretimi veya dönüşümüyle 
oluşabilir. Gümüş NP'lerin (AgNP'ler) dezenfekte edici özelliklerinden varsayımı haricinde, 
dağıtım borularındaki MNP'ler ve biyofilmler arasındaki etkileşim hakkında az şey 
bilinmektedir (Nangmenyi 2009). Bununla birlikte, bir çalışmada, betonarme veya öngerilmeli 
betondan dağıtılmış içme suyunun analizi, tesisten çıkan arıtılmış sudaki NP sayısında bir 
değişiklik göstermezken, mıknatıslanma histerezis eğrileri kullanılarak ve müteakip analiz için 
spektroskopik ölçümlerin kullanılmasıyla dökme demir borulardaki NP'ler, musluk suyunda 3-
5 nm aralığında manyetit NP'lerinin varlığını göstermiştir (Wagner ve diğ. 2004; Senftle and 
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Thorpe 2007). Bu nedenle, yalnızca tüketiciyi içtiği suyu temsil eden tesisisden çıkan suyun 
kalitesine odaklanma girişimleri, NP'lerin, özellikle içme suyunda MNP'lerin gerçek 
oluşumunu ve karakterizasyonunu değerlendirmede büyük eksiklikleri doğurur. MNP'ler 
su/sediment ortamında olduklarında, formları, çevre arasındaki dağılımları ve nihai taşınımı 
çeşitli fiziksel etkilere bağlıdır. Örneğin, kararlı nano-çökelticiler oluştururlarsa, yalnızca sulu 
fazda çok hareketli olurlar, aynı zamanda yüzeylerinde adsorbe edilen kirletici maddelerde 
taşırlar. Bu, özellikle rekreasyonel yüzey sularında ve içme suyu kaynaklarında bulunma 
derecesini etkileyecek olan inorganik MNP'lerde olması muhtemeldir (Gilbert, ve diğ. 2007). 
Bir çalışmada, ABD yüzey sularındaki tahmini NP konsantrasyonları, 10 μg/L gümüş (Ag), 
24.5 μg /L titanyum dioksit (TiO2) ve 74 μg /L çinko oksit (ZnO) NP'leri arasındadır (Blaser 
ve diğerleri 2008; Gottschalk ve diğerleri 2009; Mueller ve Nowack 2008). Bununla birlikte, 
dünyadaki belediye içme suyu dağıtım sistemleri genellikle demir veya çelik borular kullanır. 
Varma ve Mathur (1990), suyun su kaynağından dağıtım sisteminin karbon çeliği (Ck60) veya 
demir borularından akarken korozyon ürünlerine göre zenginleştiğini göstermiştir. Boru 
yüzeylerinde oluşan demir oksit partiküllü malzeme dağılır ve akan su ile taşınır. Bu korozyon 
ürünleri kabadan çok ince parçacıklara kadar çeşitlilik gösterir. İyonların çözünmeyen 
partiküller üzerine adsorpsiyonu partikül boyutunun önemli bir fonksiyonu olduğundan, suda 
korozyondan dolayı mevcut çok küçük partiküllerin araştırılması önemlidir. Nano boyutlu 
demir oksit ve oksihidroksit partikülleri kaba partiküllerden daha yüksek bir yüzey aktivitesine 
sahiptir ve bu nedenle kurşun, arsenik vb. gibi önemli miktarlarda tehlikeli türleri adsorbe 
ederler (Nurmi ve diğ. 2005; Yavuz ve diğ. 2006). Bu nedenle, bu tür partiküller potansiyel 
sağlık tehlikesi haline gelebilir. Nanopartiküllerin yerleşmesi uzun zaman aldığından, tehlikeli 
adsorbatlarla birlikte tüketicilerin su ile taşınması muhtemeldir. Demir oksitlerin çoğu 
(örneğin, manyetit, maghemit, vb.) manyetiktir ve nano boyutlu partiküller oluşturur (Senftle 
ve diğ. 2007). MNP’lerinin karmaşıklığı ve çevresel kaderi ve taşınımı nedeniyle, belirli fiziko-
kimyasal parametreleri belirlemek için tek bir tekniğin uygun olmaması muhtemeldir. Her 
tekniğin birçoğu daha önceki yapılan çalışmalarda avantaj ve dezavantajlarıyla ortaya 
konmuştur (Tiede ve diğ. 2008). Örneğin, mikroskopi NP'lerin gözlemsel çalışmasına izin 
verirken, doğru örnek hazırlığı temsili veriler elde etmek için kritik öneme sahiptir. Su 
örneklerinde klasik kirleticilerin (örneğin, pestisitler veya Pb2+ gibi toksik metal iyonları) nicel 
ve nitel analizleri için belirlenmiş stratejiler MNP'leri içeren örneklere doğrudan 
uygulanmaktadır. Englert ve Wiesner ve arkadaşlarının incelemeleri, elementi etkin bir şekilde 
detaylandırarak, elemental analiz tekniklerinin (örneğin, X-ışını fotoelektron spektrometresi 
(XPS), enerji dağıtıcı (X-ışını) spektroskopisi (EDS), spektroskopi ve ICP-MS, kızılötesi 
kullanımını açıklar), hedeflenen MNP'lerin kimyasal bileşimi ve teknikler (örneğin, atomik 
spektroskopi, UV-Vis spektroskopisi ve elektrokimya) hakkında kalibrasyon standartlarına 
kıyasla daha kantitatif bilgi sağlamak için uygundur (Englert 2007; Wiesner ve diğ. 2009). Sulu 
numuneleri karakterize etmedeki sonraki adım, yüksek çözünürlüklü mikroskopi kullanarak 
karakterizasyon ile nicel analitik teknikleri birleştirmektir (Wild ve Jones 2009). Aynı 
numunenin birkaç görüntüsünün analizinin bile kesin olarak doğru NP içeriğini veya dağılımını 
göstermemesi muhtemel bir riski vardır. Bununla birlikte, analitik enstrümantasyonun 
mikroskopi ile birleştirilmesi, bir tekniğin yalnızca numune içindeki NP'lerin varlığını ve diğer 
hedefleri oluşturan bileşenleri oluşturan MNP'lerin varlıklarını doğrudan doğruladığı 
MNP'lerin dolaylı ölçümünü sağlar (Weinberg, et diğ., 2011). Birkaç örnek vermek gerekirse, 
özellikle, elektron mikroskopisi, basit çözeltilerden bitkilere ve hayvanlara kadar olan 
örneklerde spesifik NP'lerin görselleştirilmesinde çok etkili olmuştur. Boyut dışlama 
kromatografisi AuNP'leri, QD'leri ve tek duvarlı CNT'leri karakterize etmek için kullanılmıştır. 
Bununla birlikte, çoğu MNP su içinde polidispersite olur ve bu, boyut dışlama kromatografisi 
teknikleri kullanılırken göz önünde bulundurulmalıdır (Song ve diğ. 2004; Krueger ve diğ. 
2005; Ziegler ve diğ. 2005). Alan akış fraksiyonlaşması çeşitli tespit yöntemleri ile karakterize 
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edilebilen NP'lerin fraksiyonlanmasını mümkün kılar ve sulu NP'lerin boyut karakterizasyonu 
için FFF kullanan önceki çalışmalar, bazı malzemelerin (örneğin işlevsiz hale getirilmiş 
AuNP'ler) gösterilmesine rağmen, boyut ölçümlerinin geleneksel tekniklerinkilerle iyi bir 
uyum içinde olduğunu göstermiştir. 

SONUÇ 

Son yirmi yılda, nanoteknoloji alanındaki hızlı inovasyon ve ticarileşme nedeniyle artan sayıda 
üretilen nanopartiküller kelimenin tam anlamıyla her yerde bulunmaktadır. Çevresel 
nanopartiküller çok çeşitli formlarda, yeraltı suyu, göller ve nehirler dâhil olmak üzere bu 
kaynakların hemen hemen hepsinde bulunur. Mühendislik nanopartiküllerinin ticari ürünlere 
daha hızlı eklenmesi ve su arıtma işlemlerinde potansiyel kullanımları ile, bu malzemelerin 
nihayetinde rekreasyon ve içme sularımızda belirli bir seviyede bulunması kaçınılmazdır. 
Çevrede bulunan mühendislik nanopartiküllerinin çeşitliliği hakkında çok şey bilinmektedir, 
ancak doğal ve içme sularında karakterizasyonu ve tespiti ile ilgili özellikle ülkemizde 
neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Tüketici içme suyu tüketimi yoluyla mühendislik 
nanopartiküllerine maruz kalmaktan kesinlikle koruyabilecek geleneksel bir işlem yoktur. Akla 
gelen en önemli soru, bu maruz kalmanın önemli bir halk sağlığı riski oluşturup 
oluşturmadığıdır. Ne yazık ki, su sistemlerinde mühendislik nanopartiküllerin oluşum 
seviyeleri, kaderi ve taşınımı hakkında veri elde etmek için yöntemler kullanmaktan çok 
uzağız. Sağlam bir analitik yaklaşım geliştirilmeden önce, kaynak materyalleri matrisinin 
değerlendirilmesi, doğal su ortamındaki dönüşümleri ve su ortamına özgü fiziksel/kimyasal 
davranışlarının değerlendirilmesini gerektiren nanopartikül alanının daha iyi anlaşılması 
gerekmektedir. Farklı mühendislik nanopartikül türlerini tanımlamak için kullanılan 
karakterizasyon tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin kanıtlanması ve daha sonra 
mühendislik nanopartiküllerin sudan ekstrakte etmek için uygun izolasyon tekniklerinden 
ekstrapolasyon ile bunları çeşitli sularda analiz etmeye çalışılmalıdır. 
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Özet 

Baklagiller, tarımsal üretim sistemimizin temel kaynağı olarak kabul edilir ve sürdürülebilir 
tarım sisteminde hayati bir role sahiptir. Baklagiller, hem insanlar hem de hayvanlar için 
besleyici bir gıda kaynağıdır. Baklagil ailesinin önemli bir üyesi olan adi fiğ (Vicia sativa L.), 
yem bitkisi olarak kullanılan oldukça besleyici bir bitkidir. Adi fiğ yem bitkisinin merkezi 
Akdeniz havzası olarak bilinmektedir. Günümüzde ise besin değerinin yüksek olması, 
ekonomik ve ekolojik avantajlara sahip olması nedeniyle tüm dünyada yetiştirilmektedir. Bu 
çalışma, altı farklı adi fiğ genotipinin Sivas ekolojik koşullarında agronomik ve ot verimi 
özellikleri bakımından performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Tarla 
denemesi 2018 yılı Nisan ayında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak 
kurulmuştur. Hasat 2018 yılı Temmuz ayında gerçekleştirlmiştir. Çalışmada kullanılan adi fiğ 
çeşitleri arasında incelenen özellikler bakımından büyük oranda varyasyon gözlenmiştir. 
Çeşitler arasında ortalama çiçeklenme gün sayısı (106,62 gün), ana sap kalınlığı (2,59 mm), 
bitki boyu (38,96 cm), ana sap sayısı (3,35), yeşil ot verimi (3176,2 kg/da) ve ortalama kuru ot 
verimi (716,20 kg/da) olarak saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, kuru ot 
verimi ile yeşil ot verimi, bitki boyu ve ana sap kalınlığı arasında pozitif ve anlamlı bir 
korelasyon saptanmıştır. Çeşitlerin genotip-özellik interaksiyonunu gösteren biplot analizi 
sonucunda ilk iki eksende toplam %78,98 oranında varyasyon oluşmuştur. Biplot analizi, daha 
üstün performansa sahip adi fiğ genotiplerinin seçilmesinde; çiçeklenme gün sayısının, ana sap 
sayısının ve yeşil ot veriminin temel özellikler olduğunu ortaya koymuştur. Değerlendirilen altı 
adi fiğ genotipleri arasında, Kralkızı genotipi, çeşitli agronomik ve ot verimi ile ilgili özellikler 
açısından daha üstün bulunmuştur ve Sivas iklim koşullarında büyük ölçekli yetiştiricilik için 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vicia sativa, Yem Bitkisi, Yeşil Ot, Kuru Ot 

Abstract 

Legumes are considered key pillar of our agriculture production system and contributing a vital 
role in the sustainable agriculture system. Legumes are serving a source of nutritious food for 
both human and livestock. Among the most important legume crops, Common vetch (Vicia 
sativa L.) is highly nutritious crop used as fodder crop. The origin center of this crop is 
considered Mediterranean basin, now it is cultivated all over the world due to having high 
nutrition and economic and ecological advantages.  Current investigation involved six common 
vetch genotypes for the assessment of their performance for various agronomic and hay yield 
traits. Field experiment was conducted in April 2018 using randomized complete block design 
with three replications and harvesting was performed in July 2018. A good range of variations 
was observed for various studied traits. Mean values for studied like days to flowering (106.62), 
main stem width (2.59 mm), plant height (38.96 cm), number of tiller (3.35), green hay (3176.2 

733



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

kg/da) and dry hay (716.20 kg/da) were observed during the study. Dry hay reflected highly 
significant and a positive correlation with main stem width, plant height and green hay. The 
genotype vs trait biplot analysis was performed and first two components accounted a total of 
78.98% variations. The biplot analysis revealed that days to flowering, number of tillers and 
green hay are main variation contributing traits and should be used for the selection of superior 
common vetch genotypes. Amon the evaluated six common vetch genotypes, Kralkızı genotype 
was found superior for various agronomic and hay related traits and could be used for large 
scale cultivation. 

Keywords:  Vicia sativa, Fodder Crop, Green Hay, Dry Hay 

 

GİRİŞ 

Hayvancılık özellikle Doğu Anadolu olmak üzere, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu 
bölgelerimizde önemli bir geçim kaynağıdır. Bir bölgedeki hayvansal üretimin verimi, 
hayvancılıkta kullanılan kaba yem üretimi ile bağlantılıdır. Hayvancılıkta kaba yem ihtiyacı; 
çayır ve mera alanları, tarla tarımı içinde yetiştirilen yem bitkileri ve tarla tarımı artıklarından 
oluşan sap samanlar ile endüstri bitkilerinin yan ürünlerinden sağlanmaktadır (1). Bölgede, tarla 
tarımı içerisindeki yem bitkilerine ayrılan alanların arttırılması ve yüksek verim ve kalitede 
ürün elde edilmesi için gübreleme ve diğer kültürel önlemleri uygulayarak bölge 
hayvancılığının yem ihtiyacının karşılanması ülkenin hayvansal ürün açığının kapatılması 
açısından hayati önem arz etmektedir. 

Geçim kaynağı hayvancılık olan bölgelerde yem bitkileri yetiştiriciliğinin yapılması kaba yem 
ihtiyacının giderilebilmesi açısından oldukça önemlidir (2). Ülkemizdeki çayır-mera alanları 
yoğun otlatma ve bakımsızlık nedeni ile verim kaybı yaşamaktadır. Bu alanların mevcut 
durumları iyileştirilerek, yeniden ekim yapılması gerekmektedir. Hem tarla tarımında hem de 
çayır mera alanlarında ülkemizin farklı ekolojik koşullarına uygun alternatif yem bitkisi 
türlerinin tespit edilerek, lokal şartlara adapte olmuş verimi ve besleme değeri yüksek 
çeşitlerinin geliştirilmesine büyük bir gereksinim vardır. Bu alanların değerlendirilmesinde adi 
fiğ gibi yem bitkileri büyük önem taşımaktadır. Adi fiğ; toprağı azot ve organik madde 
bakımından zenginleştirmesi, kendinden sonra ekilecek bitkiye yarayışlı bir toprak bırakması 
ve kuru otunun hayvan beslenmesinde kullanılması bakımından yem bitkileri içerisinde önemli 
bir yere sahiptir. Ayrıca, adi fiğin gen merkezinin Türkiye olduğu, Doğu Anadolu’dan 
başlayarak Ege denizine kadar tüm bölgelerde doğal bitki vejetasyonunda görüldüğü 
bildirilmektedir (3). Adi fiğ, yaklaşık 150 türü bulunan bir baklagil yem bitkisidir (4). Türkiye 
fiğin gen merkezi (5) olup, 59 adet türü Türkiye vejetasyonunda doğal olarak bulunmaktadır 
(6). Türkiye’de son 5 yıllık fiğ üretim verilerine bakıldığında ortalama 4.000.000 dekarlık bir 
alanda ekim yapılmış olup, ortalama 4.400.000 ton yeşil ot elde edilmiştir. (7). Bu amaçla 
bölgede tarım alanlarında tek yıllık yem bitkilerinin münavebeye girmesi önem kazanmaktadır. 
Değişik iklim bölgelerinde yetişebilme özelliğinde olan fiğler büyük önem kazanmaktadır. 
Ziraatta en önemli hedeflerden biri birim alandan daha fazla ürün elde etmektir. Bunu sağlamak 
için üstün verimli yeni hat ya da çeşitlerin geliştirilmesi veya diğer bölgelerde geliştirilenlerin 
bölgedeki performanslarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, altı farklı adi fiğ 
genotipinin Sivas ekolojik koşullarında agronomik ve ot verimi özellikleri bakımından 
performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 
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MATERYAL ve METOD 

Araştırma, 2018 yılı yetiştirme sezonunda Sivas ili ekolojik koşullarında çiftçi tarlasında, 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede materyal 
olarak 6 farklı adi fiğ çeşidi (Kralkızı, Dicle, Görkem, Selçuk, Kubilay, Uludağ) kullanılmıştır. 
Sıra arası 25 cm, parsel sıra sayısı 6, parsel sıra uzunluğu 5 m, parsel alanı 0.25 x 6 x 5 = 7.5 
m2 olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ekim, bakım vb. işlemlerin 
tamamı eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Bitkilerin yetişme dönemi boyunca saf olarak 3 
kg/da N, 10-15 kg/da P2O5 verilmiştir. Fide döneminde, elle yolma ve çapalama suretiyle 2 kez 
yabancı otlarla mücadele yapılmıştır. Bakım işlemleri iklim koşullarına bağlı olarak 
gerektiğinde eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Her parselde biçim işlemi bitkilerin %10 
çiçeklendiği dönemde yapılmıştır. Her parselden rastgele alınan 500 g örnek 60oC’de sabit 
ağırlığa gelene kadar kurutulmuştur. Elde edilen sonuçlar XLSTAT istatistik paket programı 
kullanılarak istatistik analize tabi tutulmuştur.  

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Farklı adi fiğ çeşitlerinde incelenen çiçeklenme gün sayısı (gün), ana sap kalınlığı (mm), bitki 
boyu (cm), ana sap sayısı (adet), yeşil ot verimi (kg/da) ve kuru ot verimi (kg/da) özelliklerine 
ait değerler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Adi fiğ çeşitlerinde incelenen agromorfolojik ve ot verimi özelliklerine ait değerler 

Çeşitler 
Çiçeklenme 

gün sayısı (gün) 

Ana sap 
kalınlığı 

(mm) 

Bitki boyu 
(cm) 

Ana sap 
sayısı (adet) 

Yeşil ot 
verimi 
(kg/da) 

Kuru ot 
verimi 
(kg/da) 

Kralkızı 105,25 c** 2,525 ab* 49,425 a** 2,675 d** 3656,5 a* 784,5 a** 

Dicle 107,50 ab 2,75 a 45,925 a 3,00 cd 3365,8 ab 783,25 a 

Görkem 108,50 a 2,375 b 30,375 b 3,125 cd 2811,8 c 608,5 b 

Selçuk 105,75 c 2,75 a 37,5 b 3,40 bc 3132,00 bc 754,00 a 

Kubilay 106,00 c 2,525 ab 35,725 b 3,75 ba 2981,3 bc 732,00 a 

Uludağ 106,50 bc 2,575 ab 35,950 b 4,175 a 2914,00 bc 633,00 b 

Ortalama 106,58 2,58 39,15 3,35 3143,57 715,88 

V.K. 0,78 8,70 13,95 11,98 10,82 5,73 

*; 0,05 düzeyinde önemli, **; 0,01 düzeyinde önemli 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; adi fiğ çeşitleri arasında ortalama çiçeklenme gün sayısı 106,58 
gün olarak saptanmış olup, çeşitler arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. En kısa 
çiçeklenme gün sayısı 105,25 gün ile Kralkızı çeşidinden, en uzun çiçeklenme gün sayısı 108,50 
gün ile Görkem çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 1). Adi fiğ çeşitleri ile yapılan farklı 
çalışmalarda çiçeklenme gün sayısının sırası ile 124-138 gün arasında ve 119,67- 139,67 gün 
arasında değişim gösterdiği rapor edilmiştir (8,9) Tablo 1’de görüldüğü üzere; adi fiğ çeşitleri 
arasında ortalama ana sap kalınlığı 2,58 mm olarak saptanmış olup, çeşitler arasındaki fark % 
5 düzeyinde önemli bulunmuştur (Tablo 1). Çalışmamızda incelenen adi fiğ çeşitleri arasında 
ortalama bitki boyu 39,15 cm olarak saptanmış olup, çeşitler arasındaki fark %1 düzeyinde 
önemli bulunmuştur (Tablo 1). En kısa bitki boyu 30,375 mm ile Görkem çeşidinden, en uzun 
bitki boyu 49,425 cm Kralkızı çeşitlerinden elde edilmiştir (Tablo 1). Bornova ekolojik 
koşullarında, 7 fiğ çeşidi ile yapılan bir çalışmada, bitki boyunun 41-62 cm arasında değiştiği, 
Van kıraç koşullarında 18 adet adi fiğ (Vicia sativa L) çeşidi ve hattı ile yaptılan bir diğer 
çalışmada ise bitki boyunun 29.5-40.7 cm arasında değişim gösterdiği rapor edilmiştir (10,11). 
Tablo 1’de görüldüğü üzere; adi fiğ çeşitleri arasında ortalama ana sap sayısı 3,35 adet olarak 
saptanmış olup, çeşitler arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çalışmamızda 
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incelenen adi fiğ çeşitleri arasında ortalama yeşil ot verimi 3143,57 kg/da olarak, ortalama kuru 
ot verimi ise 715,88 kg/da olarak saptanmıştır. Yeşil ot verimi için çeşitler arasındaki fark % 5 
düzeyinde önemli iken, kuru ot verimi için çeşitler arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli 
olmuştur (Tablo 1). En yüksek kuru ot verimi 784,5 kg/da ile Kralkızı çeşidinden, en düşük 
kuru ot verimi 608,5 kg/da ile Görkem çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 1). Beş tüylü fiğ çeşit 
veya hattı ile Van ekolojik koşullarında yürütülen bir çalışmada yeşil ot veriminin 772-1123 
kg/da arasında, kuru ot veriminin ise 229-329 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır (12). Bursa 
ekolojik koşullarında, değişik orijinlerden 28 farklı adi fiğ hat ve çeşidi kullanılarak yürütülen 
bir çalışmada, yeşil ot verimi 1400-2171 kg/da arasında, kuru madde verimi ise 507-727 kg/da 
arasında değişim göstermiştir (13). Benzer araştırmalardan elde edilen veriler çalışmamızdaki 
bulgular ile örtüşmektedir. 

Tablo 2: Adi fiğ genotiplerinde incelenen özelliklere ait korelasyon katsayıları 

Özellikler 

Çiçeklenme 
Gün Sayısı 

Ana Sap 
Kalınlığı 

Bitki 
Boyu 

Ana Sap 
Sayısı 

Yeşil 
Ot 

Verimi 

Kuru Ot 
Verimi 

Çiçeklenme Gün 
Sayısı  

1      

Ana Sap Kalınlığı  -0,282 1     

Bitki Boyu  -0,481 0,352 1    

Ana Sap Sayısı  -0,058 0,019 -0,589 1   

Yeşil Ot Verimi  -0,582 0,490 0,899** -0,674 1  

Kuru Ot Verimi  -0,577 0,627** 0,799** -0,507 0,876** 1 
**; 0,01 düzeyinde önemli 

Tablo 2’de incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Kuru ot verimi ile 
ana sap kalınlığı (0,627**), bitki boyu (0,799**) ve yeşil ot verimi (0,876**) arasında pozitif 
ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. Bunun yanında yeşil ot verimi ile bitki boyu (0,899) 
arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. Yeşil ot verimi ile ana sap kalınlığı 
(0,490) arasında pozitif korelasyon ve ana sap sayısı ile bitki boyu (-0,589) arasında negatif 
korelasyon saptanmış, fakat anlamlı bulunmamıştır (Tablo 2).  

 

Şekil 1: Adi fiğ genotipleri ve incelenen özellikler arasındaki ilişki ve çeşit-özellik 
interaksiyonu 

Kralkızı

Dicle

Görkem

Selçuk

Kubilay

Uludağ

çiçeklenme 
gün sayısı

ana sap uzunluğu

ana sap 
kalınlığı 

bitki boyu

ana sap sayısı

kışa 
dayanıklılık 

yeşil ot verimi 

kuru ot verimi 

‐2

‐1,5

‐1

‐0,5

0

0,5

1

1,5

‐2 ‐1,5 ‐1 ‐0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5

F2
 (
2
5
.4
7
 %
)

F1 (53.51 %)

Biplot ( F1 ve F2 eksenleri: 78.98 %)

736



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

Çeşitler ve incelenen özellikler arasındaki ilişkiyi görsel olarak incelemek ve değerlendirmek 
amacıyla oluşturulan biplot grafiği şekil 1’de verilmiştir.  %53,51’ini F1’in (Ana Bileşen 1) ve 
%25,47’sini F2’nin (Ana Bileşen 2) temsil ettiği grafik, varyasyonun toplam %78,98’ini 
açıklamaktadır (Şekil 1). İncelenen özelliklerden çiçeklenme gün sayısı ve ana sap uzunluğu 
aynı grupta yer almış olup, bu grupta yer alan özellikler bakımından Görkem çeşidi ön plana 
çıkmıştır (Şekil 1). Şekil 1’de görüldüğü üzere, yeşil ot verimi, bitki boyu, kuru ot verimi ve 
ana sap kalınlığının yer aldığı grupta ön plana çıkan çeşitler Selçuk ve Dicle olmuştur. Ana sap 
sayısı kendi içinde tek başına bir grup oluşturmuş olup, bu grupta Uludağ ve Kubilay çeşitleri 
yer almıştır.  

SONUÇ 

Kışları soğuk ve sert geçen İç Anadolu bölgemizde, yüksek performans ve kuru ot verimine 
sahip adi fiğ çeşitlerinden Kralkızı genotipi; Sivas ekolojik koşullarında değerlendirilen beş 
macar fiği genotipleri arasında, agronomik ve ot verimi ile ilgili özellikler açısından daha üstün 
bulunmuştur ve bu çeşidin Sivas iklim koşullarında büyük ölçekli yetiştiricilik için 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Macar fiği olarak bilinen Vicia pannonica L., hayvancılıkta yem bitkisi olarak kullanılan önemli 
bir baklagil bitkisidir. Macar fiği, kış şartlarına ve kuraklığa dayanıklı bir baklagil türü olup, 
kışın soğuk iklim koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilir. Bu bitki, özellikle yağışlı yıllarda, 
eğilmeye yatkın olup, yarı dik şekilde büyür. Bu çalışmada, agronomik ve ot verimi ile ilgili 
özelliklerin araştırılması için bitki materyali olarak toplam beş adet macar fiği genotipi 
kullanılmıştır. Tarla denemesi 2017 yılı Kasım ayında tesadüf blokları deneme desenine göre 
üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılı Haziran ayında hasat yapılmıştır. 
Çalışmada kullanılan macar fiği çeşitleri arasında incelenen özellikler bakımından büyük 
oranda varyasyon gözlenmiştir. Çeşitler arasında ortalama çiçeklenme gün sayısı 158,2 gün, 
ortalama bitki boyu 58,35 cm, ortalama yeşil ot verimi 1437,25 kg/da ve ortalama kuru ot verimi 
277,71 kg/da olarak saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, kuru ot verimi ile yeşil 
ot verimi arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Çeşitlerin genotip-özellik 
interaksiyonunu gösteren biplot analizi sonucunda ilk iki eksende toplam %86.38 oranında 
varyasyon oluşmuştur. Biplot analizi, daha üstün performansa sahip macar fiği genotiplerinin 
seçilmesinde; çiçeklenme gün sayısının, bitki boyunun ve yeşil ot veriminin temel özellikler 
olduğunu ortaya koymuştur. Değerlendirilen beş macar fiği genotipleri arasında, Budak 
genotipi, çeşitli agronomik ve ot verimi ile ilgili özellikler açısından daha üstün bulunmuştur 
ve Sivas iklim koşullarında büyük ölçekli yetiştiricilik için değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vicia pannonica, Yem Bitkisi, Baklagil, Kuru Ot Verimi, Türkiye 

 

Abstract 

Vicia pannonica L. which commonly known as Hungarian vetch is an important legume crop 
used as forage crop having balanced nutrition for livestock feeding. Hungarian vetch is winter-
hardy and drought-resistant legume species and cultivated in regions having cool winter 
growing conditions. This plant has a semi erect growth habit with a leaning tendency in pure 
stands, especially during rainy years. During this study, a total of five Hungarian vetch 
genotypes were used as plant material for the investigation of agronomic and hay yield related 
traits. Field experiment was conducted in November 2017 using randomized complete block 
design with three replications and harvesting was performed in July 2018. A good range of 
variations was observed for various studied traits. Mean days to flowering were 158,2 day, 
mean plant height 58,35 cm, green hays was 1437,25 kg/da and dry hay was 277,71 kg/da. 
Correlation analysis was performed and dry hay yield reflected highly significant and positive 
association with green hay. The genotype vs trait biplot analysis was performed and first two 
components accounted a total of 86.38% variations. The biplot analysis revealed that days to 
flowering, plant height and green hay are main variation contributing traits and should be used 
for the selection of superior common vetch genotypes. Amon the evaluated five Hungarian 
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vetch genotypes, Budak genotype was found superior for various agronomic and hay related 
traits and could be used for large scale cultivation. 

Keywords:  Vicia pannonica, Fodder Crop, Legume, Hay Yield, Turkey 

 

GİRİŞ 

Macar fiği (Vicia pannonica L.), Fabaceae familyasına ait Vicia cinsi tek yıllık baklagil yem 
bitkisidir (1). Macar fiği, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde ana ürün ya da ikinci ürün 
olarak yetiştirilebilmektedir. En önemli özelliği soğuğa karşı oldukça dayanıklı olmasıdır (2). 
Kışlık olarak ekilebilmesi, kuraklığa karşı dayanıklı olması ve kaba yem ihtiyacının giderilmesi 
bakımından diğer fiğ çeşitlerine oranla daha avantajlı olması ülke tarımımız açısından büyük 
önem taşımaktadır (3-5). Baklagil yem bitkilerinin, kaba yem ihtiyacını giderebilmesinin 
yanında; toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmesi (6), toprağı azot ve organik madde 
bakımından zenginleştirmesi, su ve rüzgar erezyonunu önlemesi, kendinden sonra ekilecek olan 
bitkiye yarayışlı bir toprak bırakması (7) ve yeşil gübre (8) olarak kullanılması gibi birçok 
faydası bulunmaktadır. Ayrıca fiğ bitkisi arıcılıkta önemli bir nektar kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir (9). 

Baklagil yem bitkilerinden olan macar fiğinin; protein, mineral madde ve vitamin içeriği 
bakımından zengin olması (10), dik veya yarı dik şekilde gelişim gösterip yardımcı bitkiye 
ihtiyaç duymaması, tohumlarının sert olmamasından dolayı çimlenmesinin kolay olması, 
meyvelerinin erken çatlamamasından dolayı tohum kaybının az olması (11), oldukça erken 
çiçek açtığı için erken biçime gelmesi nedenleriyle yetiştiriciliği yapılan yem bitkilerinin büyük 
çoğunluğunu oluşturmaktadır (12). Macar fiği, hem tanesi hem de otu için hem sulu, hem de 
kıraç şartlarda yetiştirilebilmektedir. Yüksek verimli bir bitki olan macar fiği, gövdesi ince ve 
bol yapraklı olduğu için besin değeri yüksek yemler üretmektedir. Fiğler kıyı bölgelerimizde 
kışlık olarak ekilip yaş ot olarak, iç bölgelerimizde ise yazlık yetiştirilip kuru ot olarak 
değerlendirilmektedir. Taneleri protein ve enerji bakımından zengin olduğundan kesif yem 
olarak kullanılmaktadır (13). Ziraatte verimli, kaliteli ürün elde etmek ve birim alandan daha 
fazla ürün elde etmek önem verilen hedeflerden birkaçıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için 
belirlenen bölgeye özgü üstün performans gösteren ve yüksek verime sahip yeni hat ve 
çeşitlerin geliştirilmesi, ayrıca her bölgeye ait çeşitlerin performansının ve o bölgeye olan 
adaptasyon yeteneğinin tespit edilmesi gerekmektedir (14). İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde hayvancılık oldukça önemli olup, kaba yem ihtiyacını karşılayabilmek için bu 
bölgelerde macar fiği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kışları soğuk ve sert geçen bu 
bölgelerimizde, yüksek performans ve kuru ot verimine sahip macar fiği çeşitlerinin 
belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Araştırmamızın amacı bazı Macar fiği (Vicia 
pannonica L.) çeşitlerinin Sivas ekolojik koşullarında agronomik özellikler ve ot verimi 
bakımından performansının incelenmesidir. 

MATERYAL ve METOD 

Araştırma, 2017-2018 yetiştirme sezonunda Sivas ili ekolojik koşullarında çiftçi tarlasında, 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede materyal 
olarak 5 farklı macar fiği çeşidi (Tarm Beyazı, Altınova-2002, Beta, Budak, Efes-79) 
kullanılmıştır. Sıra arası 25 cm, parsel sıra sayısı 6, parsel sıra uzunluğu 5 m, parsel alanı 0.25 
x 6 x 5 = 7.5 m2 olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ekim, bakım vb. 
işlemlerin tamamı eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Bitkilerin yetişme dönemi boyunca saf 
olarak 3 kg/da N, 10-15 kg/da P2O5 verilmiştir. Fide döneminde, elle yolma ve çapalama 
suretiyle 2 kez yabancı otlarla mücadele yapılmıştır. Bakım işlemleri iklim koşullarına bağlı 
olarak gerektiğinde eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Her parselde biçim işlemi bitkilerin 
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%10 çiçeklendiği dönemde yapılmıştır. Her parselden rastgele alınan 500 g örnek 60oC’de sabit 
ağırlığa gelene kadar kurutulmuştur. Elde edilen sonuçlar XLSTAT istatistik paket programı 
kullanılarak istatistik analize tabi tutulmuştur.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Farklı macar fiği çeşitlerinde incelenen çiçeklenme gün sayısı (gün), bitki boyu (cm), yeşil ot 
verimi (kg/da) ve kuru ot verimi (kg/da) özelliklerine ait değerler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Macar fiği çeşitlerinde incelenen agromorfolojik ve ot verimi özelliklerine ait değerler 

Çeşitler Çiçeklenme Gün Sayısı Bitki Boyu Yeşil Ot Verimi Kuru Ot Verimi 

Tarm Beyazı 158,25 ab* 51,50 b** 1591,70 b** 287,275 b** 

Altınova-2002 159,25 a 65,00 a 1414,23 c 268,500 c 

Beta 157,00 c 61,50 a 1026,95 d 204,875 d 

Budak 158,00 bc 61,25 a 1754,60 a 335,825 a 

Efes-79 158,50 ab 52,50 b 1398,78 c 292,075 b 

Ortalama 158,2 58,35 1437,252 277,71 

V.K. 0,47 4,40 3,79 3,70 

  *; 0,05 düzeyinde önemli, **; 0,01 düzeyinde önemli 

Tablo 1’de görüldüğü üzere; macar fiği çeşitleri arasında ortalama çiçeklenme gün sayısı 158,2 
gün olarak saptanmış olup, çeşitler arasındaki fark % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. En kısa 
çiçeklenme gün sayısı 157,00 gün ile Beta çeşidinden, en uzun çiçeklenme gün sayısı 159,25 
gün ile Altınova-2002 çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 1). Olgunlaşma süresinin fiğ çeşitleri 
arasında değişkenlik gösterdiği farklı çalışmalarda da rapor edilmiştir. Yılmaz ve ark., (1996), 
1994–1995 kış döneminde, Amik Ovası ekolojik koşullarında, aralarında tüylü fiğ (Vicia villosa 
Roth) ve macar fiğinin (V. pannonica L.) bulunduğu 5 farklı fiğ çeşidiyle yaptıkları çalışmada 
çiçeklenme gün sayısının 124-138 gün arasında değiştiğini, Bucak (2007), Harran Ovası 
ekolojik koşullarında 12 farklı fiğ (Vicia spp.) çeşit ve hatları ile yaptığı çalışmada; çiçeklenme 
süresinin 119,67- 139,67 arasında değişim gösterdiğini saptamışlardır (15,16). Çalışmamızda 
incelenen macar fiği çeşitleri arasında ortalama bitki boyu 58,35 cm olarak saptanmış olup, 
çeşitler arasındaki fark %1 düzeyinde önemli bulunmuştur (Tablo 1). Bornova ekolojik 
koşullarında 4 farklı adi fiğ çeşidi ile yapılan bir çalışmada bitki boyunun 49.8-53.1 cm arasında 
değiştiği, Van ekolojik koşullarında 18 adet adi fiğ (Vicia sativa L) çeşit ve hattı kullanılarak 
yürütülen bir diğer çalışmada ise bitki boyunun 29.5-40.7 cm arasında değiştiği saptanmıştır 
(17,18). Tablo 1’de görüldüğü üzere, çeşitler arasında ortalama yeşil ot verimi 1437,252 kg/da 
olarak, ortalama kuru ot verimi ise 277,71 kg/da olarak saptanmıştır. Her iki özellik için de 
çeşitler arasındaki fark % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. En yüksek kuru ot verimi 335,825 
kg/da ile Budak çeşidinden, en düşük kuru ot verimi 204,875 kg/da ile Beta çeşidinden elde 
edilmiştir (Tablo 1).  Fiğ çeşitleri ile yapılan benzer bir çalışmada yeşil ot veriminin 2150-2752 
kg/da arasında, kuru ot veriminin ise 349-509 kg/da arasında değiştiği belirtilmiştir (19). 
Akdeniz ve ark. (1999), Van kıraç koşullarında yaptıkları araştırmada; 4 adi fiğ, 4 tüylü fiğ ve 
iki macar fiği çeşitleri kullanmış olup; yeşil ot veriminin 506–1729 kg/da arasında, kuru ot 
veriminin ise 156–562 kg/da arasında değişim gösterdiğini saptamışlardır (20). Benzer 
araştırmalardan elde edilen veriler çalışmamızdaki bulgular ile örtüşmektedir. 
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Tablo 2: Macar fiği genotiplerinde incelenen özelliklere ait korelasyon katsayıları 

Özellikler 
Çiçeklenme Gün Sayısı 

(Gün) 
Bitki Boyu 

(Cm) 
Yeşil Ot Verimi 

(Kg/Da) 
Kuru Ot Verimi 

(Kg/Da) 

Çiçeklenme Gün Sayısı (gün) 1    
Bitki Boyu (cm) 0,027 1   
Yeşil Ot Verimi (kg/da) 0,451 -0,209 1  
Kuru Ot Verimi (kg/da) 0,455 -0,238 0,957** 1 
**: 0.01 düzeyinde önemli 

Tablo 2’de incelenen özellikler arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir. Kuru ot verimi ile 
yeşil ot verimi (0,957**) arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır. Bitki boyu ile 
çiçeklenme gün sayısı (0,027) arasında pozitif korelasyon ve kuru ot verimi ile bitki boyu (-
0,238) arasında negatif korelasyon saptanmış, fakat anlamlı bulunmamıştır (Tablo 2).  

 

 

Şekil 1: Macar fiği genotipleri ve incelenen özellikler arasındaki ilişki ve çeşit-özellik 
interaksiyonu 

Çeşitler ve incelenen özellikler arasındaki ilişkiyi görsel olarak incelemek ve değerlendirmek 
amacıyla oluşturulan biplot grafiği şekil 1’de verilmiştir.  %53,73’ünü F1’in (Ana Bileşen 1) 
ve %32,65’ini F2’nin (Ana Bileşen 2) temsil ettiği grafik, varyasyonun toplam %86,38’ini 
açıklamaktadır (Şekil 1). İncelenen özelliklerden bitki boyu ve çiçeklenme gün sayısı aynı 
grupta yer almış olup, bu grupta yer alan özellikler bakımından Altınova-2002 ve Budak 
çeşitleri ön plana çıkmıştır (Şekil 1). Şekil 1’de görüldüğü üzere, yeşil ot verimi ve kuru ot 
veriminin yer aldığı grupta ön plana çıkan çeşitler Tarm Beyazı ve Efes-79 olmuştur. Beta 
çeşidi kendi içinde tek başına bir grup oluşturmuştur.  

SONUÇ 

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuru otundan yararlanmak için yetiştiriciliği yapılan 
macar fiğinin kışları soğuk ve sert geçen bu bölgelerimizde, yüksek performans ve kuru ot 
verimine sahip macar fiği çeşitlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.  Sivas ekolojik 
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koşullarında değerlendirilen beş macar fiği genotipleri arasında, Budak genotipi, çeşitli 
agronomik ve ot verimi ile ilgili özellikler açısından daha üstün bulunmuştur ve bu çeşidin 
Sivas iklim koşullarında büyük ölçekli yetiştiricilik için değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. 
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Abstract 

 Flipped Learning is a rather new approach to teaching. In this approach, the place of teacher’ 
s lectures in the classroom and homework assignments are exchanged to enhance active 
learning, critical thinking, and motivation. The aim of this research was to determine the effect 
of the flipped classroom model on intermediate and upper-intermediate learners’ critical 
thinking and motivation in learning English grammar. In the current study, the quasi-
experimental research was used. This research was conducted within the English course for six 
weeks’ period in the summer term in 2019. Three hundred and sixty English learners have been 
chosen through multi-stage cluster sampling from four different institutes. They randomly 
assigned to control and experimental groups. Data collected as a pre-test and post-test. Among 
fifty grammar videos, eight grammar contents based on CVI (content validity index) CVR 
(content validity ratio) (0.42, 0.79) were selected. Questionnaires’ validity was checked by 
some experts and their reliability was checked through Cronbach’s Alpha test.  Questionnaires 
were Hermense (motivation, ∝=0.97) and SEI (engagement, ∝=0.93). In the current study, 
descriptive statistics, and ANCOVA tests were used in the analysis of the quantitative data. 
Results indicated that learners in the flipped classroom performed better than learners in the 
traditional class. It was concluded that there was a significant difference between the pre-test 
and post-test scores of the experimental group whereas there was no significant difference 
between the pre-test and post-test scores of the control group. The findings of this study carry 
important implications for foreign language syllabus designers, language instructors, etc. 

       Keywords: critical thinking, flipped classroom model, motivation 

Introduction 

 Education experts are always looking for new teaching methods in teaching and learning 
environments (Biggs & Tang, 2011). Researchers are working to enhance student learning 
through these new teaching methods. “Flipped Learning “is one of the new approaches that has 
been proposed recently. In this educational approach, the direct teaching of a teacher is 
transferred to the outside of the classroom. In contrast, the classroom time is spent on doing 
homework and activities under the supervision of the teacher as a facilitator (Ojalvo & Doyne, 
2011). 
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While there is a great deal of research about flipped learning, there is little research to be found 
concerning language instructing, particularly with non-English students in subjects with a 
strong grammatical component. (Chen Hsieh, Wu, & Marek, 2016; Hwang, Lai, & Wang, 
2015; Law, Hafiz, Kwong, & Wong, 2020). This dearth of research intrigued us progressively 
about the impacts of flipped instructing on the EFL field, particularly with non-English 
intermediate and upper-intermediate students' motivation and critical thinking with grammar 
learning.  

Due to the development of technology, teaching and learning are not just limited in the 
classroom. The intensity of "Flipped Classroom" and flipped learning have developed and 
adjusted the traditional teaching method to a new approach which is needed to improve their 
learning skills. Many teachers deliberately pursue this pattern and enthusiastically need to 
improve their guidance through flipped instructing. Much research on flipped classrooms 
(Alias, Iksan, Karim, Nawawi, & Nawawi, (2020); Moravec, Williams, Aguilar-Roca, & 
O'Dowd, 2010) indicate many advantages for students such as upgrading students' learning 
motivation, academic performance and overall engagement. In a flipped setting students can 
learn at their own pace more easily especially where watching instructor recordings forms part 
of the flipped instructional process. (Filiz & Kurt, 2015; Namaziandost, Ziafar, & Neisi, 2020); 
Wanner, & Palmer, 2015). Some studies (Ferreri & O'Connor, 2013; Zappe, Leicht, Messner, 
Litzinger, & Lee, 2009) found that this sort of instructing strategy will assist students with 
learning effectively. After pre-learning the substance, students will come to the class with some 
fundamental ideas of that class. Furthermore, in the class, students will have more occasions 
and chances will be able to engage in greater depth with the content and essentially use what 
they have realized ahead of time through some collective, task-based, critical thinking exercises 
(Balan, Clark, & Restall, 2015). In spite of the fact that this encouraging strategy appears giving 
student a chance to learn a second or foreign language and develop their very own insight 
toward the substance, to students with different learning motivation, critical thinking capability 
and other diverse individual attributes, changing of educating and learning technique may not 
certainly create positive results (McNally, et al., 2017). Likewise, the impacts of flipped 
learning may not be the equivalent in various subjects (Strayer, 2012). The Flipped Classroom 
has been one of the new phenomena (Blair, Maharaj & Primus, 2016) and has made significant 
progress so that educational experts believe that this will revolutionize learning environments. 
The use and interest in this approach are on the rise (Bergman & Sams, 2012). The flipped 
classroom is one of the topics that will attract the attention of the world of education in the 
coming years (Law et al.,).  With these positive findings, this paper calls for more studies with 
respect of flipped classroom across other English skills, disciplines and theories.  

This study investigated the following research questions: 

1-Does the experience Flipped Classroom significantly enhance upper-intermediate learners’ 
motivation? 

2-Does the experience Flipped Classroom significantly improve upper-intermediate learners’ 
critical thinking? 
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3- Does the experience Flipped Classroom significantly enhance intermediate learners’ 
motivation? 

4- Does the experience Flipped Classroom significantly improve intermediate learners’ 
critical thinking?  

MATERIAL & METHOD 

Participants 

The participants of this study were 360 English learners within the range of 13-19 years’ old 
who were studying in intermediate and upper-intermediate level from four institutes. They were 
selected through multiple stage cluster sampling. In a way that from 110 institutes in Zanjan, 
the researchers selected four institutes. According to the informatics statistic of the educational 
office in Zanjan province, Iran, the whole population of this study was 19400 males and 
females English learners from 110 institutes in Zanjan who were studying English in Spring, 
2019. Based on the information from institutes near 10% of learners were in intermediate and 
upper-intermediate levels. Two classes in the level of intermediate and two upper- intermediate 
classes (based on placement test) were selected from each institute. In order to have a 
homogeneous group, the Oxford placement test administered. Students who were able to 
answer 28-36 of the questions out of 60 they regarded as an intermediate level and those with 
48-55 correct answers were put into the upper-intermediate level of proficiency.  

Instruments 

In the present study, Oxford Placement Test (OPT), Engagement, Motivation questionnaires and 
eight grammar movies were used.  
 
Oxford Placement Test (OPT) 

  To meet the aforementioned purposes, initially, a language proficiency test version 2, 
including 60 items (i.e., matching, cloze passages, and multiple-choice questions) was 
administered to ensure the homogeneity of the learners. The test items mainly focused on 
reading skills, grammar, and vocabulary. The participants were given 30 minutes to answer. 
Those learners whose scores fell between 28 and 38 were considered as intermediate ones and 
37-47 upper –intermediate ones. 

 

 

 Ricketts' (2003) Critical Thinking Dispositions Questionnaire 

Ricketts' (2003) Critical Thinking Dispositions Questionnaire was used to measure the 
intermediate and upper-intermediate EFL learners’ critical thinking disposition. The 
questionnaire included 33 statements in Likert 5-point scale. The minimum, median and 
maximum scores that might be acquired were 33, 99, and 145, respectively. Three 
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subcomponents (subscales) of the questionnaire are entitled Innovation with 11 statements, 
Maturity with 9 statements and Engagement with 13 statements. The Cronbach's alpha 
coefficients for the subcomponents of innovation, maturity, and engagement are 0.64, 0.53, 
and 0.82, respectively. The reliability coefficient of the instrument had been reported to be 
about 0.76 by Pakmehr, Mirdoraghi, Ghanaei, and Karami (2013). 

Motivation:  

 Eagerness and willingness to do something without needing to be told or forced to do it, the 
reason why you want to do something. Language learning motivation plays an important role, 
specifically, learning English in the Asian context. Regarding the research of language 
learning motivation, researchers investigated students’ language learning motivation from 
different perspectives. In an L2 learning motivation, DÖrnyei (2005) proposed a new language 
learning motivation theory- The L2 Motivational Self System, which consisted of 14 language 
learning-related constructs. The 14 constructs include Criterion Measures, Ideal L2 Self, 
Ought-To L2 Self, Parental Encouragement/Family Influence, Instrumentality – Promotion, 
Instrumentality – Prevention, Linguistic Self-confidence, Attitudes Toward Learning English, 
Travel Orientation, Fear of Assimilation, Ethnocentrism, English Anxiety, Integrativeness, 
Cultural Interest, and Attitudes Toward L2 Community. This theory combined the concepts of 
Markus and Nurius (1986) and Higgins (1987) possible selves, ideal self, and ought self, 
expanding instrumental motivation and integrative motivation dichotomy that Gardner 
proposed (1985). In the Asia context, research on h language learning motivation revealed 

some interesting results.   
Grammar Videos 
 
There were fifty different types of grammar subjects. Researcher chose eight important topics. 
Those topics were asked from experts and experienced teachers and based on CVR and CVI 
formula.  
  In this study, students faced with video grammars at home and do exercises in the 
Flipped Classroom with teachers’ guidance and supervision. These were 50 video grammars 
for intermediate and upper-intermediate learners. On the basis of CVR evaluated using Lawsh’ 
CVR (Content Validity Ratio) and CVI (Content Validity Index). Lawsh formula is as follows: 
 
CVR=  
 According to the Lawsh CVR, an item should gain a CVR of higher than 0.42 in order 
to be validated. Then CVI of the words were calculated using Waltz and Bausell (1981). CVI 
formula is as following: 
CVI=         

   
 

   It should be mentioned that the acceptable index of CVI equals 0.79 and if there is an 
item with CVI lower than 0.79, the item should be removed. After extracting the data from the 
questionnaires, the Cronbach's Alpha value of the motivation and engagement variables were 
calculated as follows: 
Table 1 

The Result of the Cronbach's Alpha Test 
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Questionnaire Question number Cronbach's Alpha 

Motivation (Hermense) 

 

17 0.971 

Critical thinking 33 0.975 
   

 

Design of the Study 

The design of the study was quasi -experimental. In the current study, a pre-test (was used and 
the participants were randomly assigned to two groups; however, since there was a control 
group, this study had an experimental comparison group design. The main independent variable 
was flipped classroom with two levels (intermediate vs. upper-intermediate), and the dependent 
variables were two dimensions’ motivation and critical thinking.  

Data collection 

This study was conducted among four classes in the levels of upper-intermediate and 
intermediate. In each level, some of the participants were randomly assigned to control and 
experimental groups. All of the participants answered two questionnaires before being taught 
through the flipped classroom method as a pre-test. Then control groups did not have any 
movies about the grammatical subjects which were included in their course book, however the 
experimental groups received the related movies before each session and they had the chance 
to watch the movies more times and had some background information about that subject. Each 
level had different grammatical movies based on their level. Subjects for intermediate learners 
were present perfect, simple and progressive, past perfect simple and progressive, passive 
voices, conditionals and simple future and for upper-intermediate learners, they were future 
perfect and progressive, part of speech, phrasal verbs, reported speech, causative sentences and 
relative pronouns. After six-week period, they answered so-called questionnaires again, and 
their motivation and critical thinking in grammatical subjects were measured. 

Data Analysis 

To analyze the data collected from these participants, SPSS 22 software was used. Afterward, 
one-sample Kolmogorov-Smirnov tests, Bar Chart, and histograms were conducted in order to 
check the distribution of the data for normality and to see whether the assumptions required for 
ANCOVA tests were met. In each question, there was one independent variable (Flipped 
Classroom) and one dependent variable (one of the dimensions). In this study, an experimental 
study was assigned in order to monitor the effect of the flipped classroom on students’ 
motivation and critical thinking in teaching grammar for Iranian intermediate and upper-
intermediate level learners. The researchers conducted a pre-test and post-test for both 
experimental and control groups. Learners watched the grammatical movies at home and the 
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next session teacher taught those contents in the class and they did the corresponding exercises 
and appropriate pair works. It was done for six weeks each semester. Control groups were 
taught through traditional methods. To analyze the data collected from these participants, SPSS 
22 software was used and some statistical tests were utilized. 

Results 

In order to become more familiar with the nature of the research variables, it was necessary to 
describe them before analyzing the data, because the statistical description of the data precedes 
statistical inference and helps to identify patterns in the data. Descriptive tendencies for the 
scores of variables in the upper-level experimental group were calculated. 

Table 2  

Central Tendencies and Dispersion for Variables in Experimental Group for Upper Learners 

Group N Mean Std. 
ation 

Minimum Maximum 

experim
ent 

Motivation pre 80 33.19 5.41 24.00 42.00 

Motivation post 80 51.53 4.73 41.00 62.00 

Critical thinking 
pre 80 84.28 

15
.8
2 

65
.0
0 

12
6.0
0 

Critical thinking 
post 80 121.54 

10
.1
0 

10
2.
00 

13
5.0
0 

Valid N (list wise) 80       
Descriptive indices related to the scores of variables and their dimensions in the control group 
were computed at the upper -intermediate level and the results were presented. Table 2 shows 
the central indices and distribution of motivation and critical thinking in the pre-test and post-
test of the Upper Learners' experimental group. Based on the values of standard deviation, the 
maximum and minimum variables are considered. Distribution of respondents' opinions in the 
motivation and critical thinking variables in the pre-test is higher than in the post-test. 

Table 3 

Central Tendencies and Dispersion for Variables in the Control Group for the Upper-
intermediate learners 
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Group N Mean Std. 
ation Minimum Maximum 

C
ontrol 

Motivation pre 80 32.81 4.44 26.00 41.00 

Motivation post 80 35.34 5.37 28.00 44.00 

Critical thinking 
pre 80 90.89 9.84 

73
.0
0 

10
6.0
0 

Critical thinking 
post 80 88.70 7.90 

76
.0
0 

10
5.0
0 

Valid N (list wise) 80      
 
 
 

The central indicators and the scatter of motivation and critical thinking in the pre-test and 
post-test of the Upper Learners control group in Table 3 show that based on the standard 
deviation values, the maximum and minimum variables are observed that the scatter of 
respondents' opinions in the motivation variable is more in the posttest than in the pre-test and 
in the critical thinking variable the pre-test values are more scattered than in the post-test. 

Table 4  

Central Tendencies and Dispersion for Variables in the Experimental Group for 
Intermediate Learners 

group N Mean 
Std. 

ation Minimum 
Maximu

experim
ent 

Motivation pre 100 31.24 4.59 24.00 42.00 

Motivation post 100 59.09 3.06 54.00 64.00 

Critical thinking 
pre 

10
0 

71.9
0 

8.
6 

60
.0
0 

89
.0
0 

Critical thinking 
post 

10
0 

136.
14 

10
.6
7 

11
9.
00 

15
1.
00 

Valid N (list wise) 100     
Table 4 shows the central indices and distribution of motivation and critical thinking in the pre-
test and post-test of the Intermediate Learners experimental group. Based on the values of 
standard deviation, maximum and minimum variables, it is observed that the scattering of 
respondents' opinions in motivation and critical thinking(CT) variables in the pre-test is more 
than post-test. 
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Table 5 

Central Tendencies and Dispersion for Variables in Control Group for Intermediate 
Learners 

group N Mean 
Std. 

ation Minimum 
Maximu

C
ontrol 

Motivation pre 100 31.38 4.83 25.00 40.00 
Motivation post 100 30.52 3.43 25.00 37.00 

Critical thinking 
pre 

1
0
0 

71.1
3 

8.
70 

60
.0
0 

92
.0
0 

Critical thinking 
post 

1
0
0 

79.0
2 

7.
99 

65
.0
0 

94
.0
0 

Valid N (list wise) 100     
Table 5 shows the central indices and distribution of motivation and CT in the pre-test and post-test 
of the Intermediate Learners control group. Based on the values of standard deviation, maximum and 
minimum variables, it is observed that the scattering of respondents' opinions in motivation and CT 
variables in the pre-test is more than post-test.  

Kolmogorov-Smirnov test (normality test) 

Table 6 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check the Normality of Upper-Level 

Experimental Group Variables 
 

variable Kolmogorov-
rnov Z 

Asymp. 
(2-tailed) 

Test result 

Motivation pre 1.227 0.092 Acceptance of the H0 

othesis 

Motivation post 1.225 0.099 Acceptance of the H0 

othesis 
Critical 

thinking pre 
1.15 0.94 Acceptance of the 

H0 
Critical 

thinking post 
1.15 0.12 Acceptance of the 

H0 
 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption of null 
hypothesis meant that the variables in question were normal at the significance level of 0.05. 

 
Table 7 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check for Normality of Upper-Level Control 

Group Variables 
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Variable Kolmogorov-
rnov Z 

Asymp. 
(2-tailed) 

Test result 

Motivation pre 1.083 0.191 Acceptance of the H0 

othesis 

Motivation post 1.284 0.074 Acceptance of the H0 

othesis 
Critical 

thinking pre 1.23 0.10 acceptance of the H0 

Critical 
thinking post 1.26 0.09 acceptance of the H0 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption 
of null hypothesis meant that the variables in question were normal at the significance level of 
0.05. 

Table 8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check for Normality of Intermediate 
Level Experimental Group Variables 

variable Kolmogorov-
rnov Z 

Asymp. 
(2-tailed) 

Test result 

Motivation pre 0.803 0.641 Acceptance of the H0 

othesis 

Motivation post 1.072 0.196 
Acceptance of the H0 

othesis 
Critical 
thinking pre 1.52 0.05 acceptance of the H0 

Critical 
thinking post 1.122 0.12 

acceptance of the H0 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption 
of null hypothesis   meant that the variables in question were normal at the significance level 
of 0.05. 

Table 9 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Output to Check for Normality of Intermediate Level 
Control Group Variables 

variable Kolmogorov-
rnov Z 

Asymp. 
(2-tailed) 

Test result 

Motivation pre 1.523 0.053 Acceptance of the H0 

othesis 

Motivation post 1.032 0.201 Acceptance of the H0 

othesis 

752



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

 

Critical 
thinking pre 

0.52 0.73 acceptance of the H0 

Critical 
thinking post 

0.83 0.55 acceptance of the H0 

 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption 
of null hypothesis   meant that the variables in question were normal at the significance level 
of 0.05. 

Homogeneity of variances 

Subjects should be homogeneous in terms of variance. In this study, Levine’s test was 
used to investigate the variance of the variance, the results of which are presented in Tables 10 
and 11. 

Table 10 

Test of Homogeneity of Variances between the Control Group and Experimental at Pre-
test Level of Upper-Intermediate Learners 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levine’s 
 test df1 df2 Sig. 

Motivation pre 1.277 1 158 0.088 

Motivation post 1.903 1 158 0.065 

Critical thinking 
pre 

1.0
7 1 

1
5
8 

0.
2
1 

Critical thinking 
post 

1.8
5 1 

1
5
8 

0.
0
7 

Table 11 

Test of Homogeneity of Variances between the Control Group and Experimental at Pre-test 
Level of Intermediate Learners 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levine’s  
test 

df1 df2 Sig. 

Motivation pre 3.444 1 198 0.065 
Motivation post 2.452 1 198 0.119 

Critical thinking 
pre 

1.0
3 1 

1
9
8 

0.
3
1 

Critical thinking 
post 

1.9
3 1 

1
9
8 

0.
2
3 

 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption 
of null hypothesis   meant that the homogeneity of variances was accepted at the significant 
level of 0.05, and thus the assumption of homogeneity of the variance in the pretest group was 
accepted at 5% error level. 
 
Covariate run before starting the research 
This assumption was met and the pre-test was performed before the independent variable, the 
flipped learning method was implemented. 
 
Homogeneity of regression slope 
To check the homogeneity of the regression slope, we need to calculate the F value of the 
interaction between the covariate and the independent variable, if this index is not significant 
(Sig> 0.05), this default is met. The results of the study are as follows: 
 
Table 12 
Regression slope homogeneity test between covariate and independent variables for the upper 
intermediate level  

Source F Sig. Conclusion 

group * Motivation pre 
1.532 0.292 

Verify regression slope 
ogeneity 

group* Critical 
thinking pre 

1
.
6
1 

0
.
2
8 

Verify regression slope 
homogeneity 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption 
of null hypothesis   meant the assumption of a homogeneous slope of the regression line 
between the covariate and independent variables were at the significance level of 0.05. 
 
Table 13 
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Regression slope homogeneity test between the covariate and independent variables for 
intermediate level 

Source F Sig. Conclusion 

group * Motivation pre 
1.312 0.324 

Verify regression slope 
ogeneity 

group*Critical 
thinking pre 

0
.
9
7 

0
.
5
6 

Verify regression slope 
homogeneity 

Given the values of Sig in the table above, all of which were higher than 0.05, the assumption 
of null hypothesis   meant the assumption of a homogeneous slope of the regression line 
between the covariate and independent variables were at the significance level of 0.05. 

The linearity of the correlation between the covariate variable and the independent 
variable 

To check the linearity of the correlation of the independent and the covariate, we need to 
calculate the F of the correlation variable, if this index is significant this assumption is 
respected. The results of the survey were as follows: 

 
Table 14 
The test of linearity of the correlation of the independent and dependent variable in the 

Upper group 

Source F Sig. Conclusion 

Motivation pre 
66.274 0.000 

Linear correlation between the covariate 
the independent variable 

Critical thinking pre 

3
0
.
1
5 

0
.
0
0 

Linear correlation between the 
covariate and the independent 
variable 

 

Given the values of Sig in the table above, all of which were less than 0.05, the assumption of 
one meant the assumption of a linear correlation between the covariate and the independent 
variable were at the significance level of 0.05. 
 
Table 15 
 The test of linearity of the correlation of the independent and dependent variable in the 
intermediate group 
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Source F Sig. Conclusion 

Motivation pre 
36.048 0.000 

Linear correlation between the covariate 
the independent variable 

Critical thinking pre 5
0
.
9
3 

0
.
0
0 

Linear correlation between the 
covariate and the independent 
variable 

Given the values of Sig in the table above, all of which were less than 0.05, the assumption of 
one means the assumption of a linear correlation between the covariate and the independent 
variable were at the significance level of 0.05. 

Testing research hypotheses 
Hypothesis 1: Flipped classroom enhanced upper-intermediate learners' motivation. 
Covariance analysis was used to test the above hypothesis. The assumptions required for 

the analysis of covariance are examined and these assumptions are in place. The results of the 
analysis of covariance are listed in the following tables: 

 
Table 16 
The result of the analysis of covariance for upper-level students' motivation  

Source 
Type III Sum of 

res df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 11682.329a 2 5841.164 322.352 0.000 
Intercept 13275.244 1 13275.244 732.610 0.000 
Motivation pre 1200.923 1 1200.923 66.274 0.000 
Group 10738.180 1 10738.180 592.599 0.000 
Error 2844.915 157 18.120   
Total 316331.000 160    
Corrected Total 14527.244 159    
 

As shown, the value of F in the analysis of covariance for the motivation variable for upper-
level students was 592.599 and since sig = 0.000 was less than 0.05, it was significant at the 
0.05 level and assumes no effect of the method. Flipped classroom overrides motivation, so it 
can be concluded that the mean of the two groups in the post-test after adjusting the pre-test 
scores are significantly different. As shown in the tables above, the mean motivation of upper-
intermediate students in the control group was 32.81 in the pre-test and 35.33 in the post-test, 
whereas the average motivation of upper-intermediate students in the experimental group was 
33.19 in the pre-test and 51.53 in the post-test. Have been considering the significant difference 
between the post-test scores in the two control and experimental groups, it is concluded that 
removing the pre-test co-factor increases the effect of upper-intermediate learners’ motivation. 
  
Hypothesis 2: Flipped Learning improved upper-intermediate learners' CT. 
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Covariance analysis was used to test the above hypothesis. As noted, the assumptions required 
for the analysis of covariance are examined and these assumptions are in place. The results of 
the analysis of covariance are listed in the following table: 

Table 17 

The Result of the Analysis of Covariance for Upper-Intermediate Students' Critical Thinking 

Grou
p 

  Mean 
Std. 

Deviatio
n 

F Sig 

U
pper-interm

ediate 
Learners 

Critical 
thinking 

pre 

experime
nt 84.28 15.82   

control 90.89 9.84 
651.2

3 
0.0
0 

Critica
l 

thinkin
g post 

experime
nt 

121.5
4 10.10   

control 88.70 7.90   

         As displayed in the table, the value of F in the covariance analysis for the critical thinking 
of upper-intermediate students was 651.23 and since Sig = 0.000 was less than 0.05, it was 
significant at the 0.05 level. Therefore, it could be concluded that the mean scores of the two 
groups in the post-test, after the adjustment of the pre-test scores, were significantly different. 
As seen in the above table, in terms of critical thinking, in the pre-test, the mean scores of 
upper-intermediate learners in the experimental and control groups were 90.88 and 88.70, 
respectively, while in the post-test, the mean score of upper-intermediate learners in the control 
group was 84.28 and in the experimental group was 121.54. Taking into account the significant 
difference between the post-test scores in the control and experimental groups, it was 
determined that by deleting the pre-test effect, the flipped learning method can improve upper-
intermediate learners’ critical thinking. Based upon above explanation hypothesis two is 
accepted. 

Hypothesis 3: Flipped Learning enhanced intermediate learners' motivation. 

Covariance analysis was used to test the above hypothesis. As noted, the assumptions required 
for the analysis of covariance are examined and these assumptions are in place. The results of 
the analysis of covariance are listed in the following tables: 

Table 18 

The result of the analysis of covariance for intermediate learners' motivation 
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Source 
Type III Sum of 

res df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 41136.017a 2 20568.008 2.290E3 .000 
Intercept 5794.227 1 5794.227 645.121 .000 
Motivation pre 323.772 1 323.772 36.048 .000 
Group 40911.666 1 40911.666 4555.046 .000 
Error 1769.378 197 8.982   
Total 444403.000 200    
Corrected Total 42905.395 199    
As shown, the value of F in the covariance analysis for the motivational variable of intermediate 
level students was 4555.046 and since sig = 0.000 was less than 0.05 significant at 0.05 level 
and assuming no effect of the method. It can be concluded that the mean of the two groups in 
the post-test after adjusting the pre-test scores are significantly different. As shown in the tables 
above, the mean motivation for learners in the Intermediate level in the control group was 31.38 
in the pre-test and 30.52 in the post-test, whereas the average motivation of students in the 
Intermediate level in the experimental group was 31.24 in the pre-test and 59.09 in the post-
test. Have been considering the significant difference between the post-test scores in the two 
control and experimental groups, it is concluded that by eliminating the pre-test co-factor, the 
effect of the reversal learning method increases the students' motivation to the Intermediate 
level. 

Hypothesis 4: Flipped Learning improved intermediate learners' CT. 

Covariance analysis was used to test the above hypothesis. As noted, the assumptions required 
for the analysis of covariance are examined and these assumptions are in place. The results of 
the analysis of covariance are listed in the following tables: 

Table 19 

The Result of the Analysis of Covariance for the Intermediate Learners' Critical Thinking 

  

Grou
p 

  Mean 
Std. 

Deviati
on 

F 
Si
g 

interm
ediate learners 

Critica
l 

thinki
ng pre 

Experim
ent 

71.90 8.86   

2263.
90 

  

  

  

0.
00 

  

  

Control 71.13 8.70 

Critica
l 

thinki

Experim
ent 

136.1
4 10.67 

Control 79.02 7.99 
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ng 
post 

  

      As displayed in the table, the value of F in the covariance analysis for the critical thinking 
ability of intermediate level students were found to be 2263.90 and since Sig = 0.000 was less 
than 0.05, it was significant at the 0.05 level. Therefore, it could be concluded that the mean 
scores of the two groups in the post-test, after adjusting the pre-test scores, was significantly 
different. As displayed in the above table, regarding critical thinking, the mean score of 
intermediate level learners in the control group was 71.13 in the pretest and 79.02 in the posttest 
while the mean score of the intermediate level learners in the experimental group was 71.90 in 
the pretest and 136.14 in the posttest. Regarding the significant difference between the post-
test scores in the control and experimental groups, it was accepted that flipped learning method 
significantly improves critical thinking for the intermediate level students. Based upon above 
explanation hypothesis four is accepted. 

Discussion     

The findings of this study are discussed in relationship to the literature reviewed. In order to 
provide a comprehensive discussion, the researchers made every attempt to report perspectives 
for both affirmations and disapproving outcomes of the flipped classroom. 

The first research question was, “Does the experience flipped classroom significantly enhance 
upper – intermediate learners’ motivation in learning grammar?” 

As mentioned before, the Hermense questionnaire was used for measuring learners’ 
motivation. Which has 17 incomplete sentences with four completion choices. 

According to the results of the covariance analyses, it was revealed that the flipped classroom 
has an effect on learners’ motivation in upper-intermediate. It enhances upper-intermediate 
learners' motivation and the null hypothesis which says flipped classroom does not enhance the 
upper-intermediate learners’ motivation is rejected.  

The experiment was designed to determine if the students would develop their learning of English 
grammar and positively change their motivation for learning English as a result of the use of Flipped 
classroom. All students of the experimental group showed an increase in their performance on the 
grammar achievement posttest.  Furthermore, the experimental group also showed obvious positive 
change towards English language on the post application of the learning motivation scale after the 
implementation of Flipped classroom. Such positive change was very clear through students' 
responses to the motivation scale. This meant that using an integrative grammar teaching model 
such as Flipped classroom where students are at the center of the learning-teaching process was 
very effective. 

These findings could be attributed to the nature of the Flipped classroom which provides a sequence 
of instruction that places students at the center of their prior experiences and emphasizes 
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collaborative learning that helps students develop their higher order thinking skills. The researcher 
found that the students of the experimental group liked learning cooperatively and were able to 
learn the grammar much easier and faster. Furthermore, such findings can be attributed to the fact 
that using Flipped classroom with the experimental group raised their interactivity and participation 
as well as their motivation to learn, which in turn raised their enjoyment and love of using the model 
in learning grammar. This was also reflected positively on their motivation for learning English.  

 The second research question asked, “Does flipped classroom significantly improve upper – 
intermediate learners’ critical thinking in learning grammar?”  Ways to improve student 
academic achievement and critical thinking skills in leaning has been heavily discussed in the 
education arena for the past two decades (Walshaw & Openshaw, 2011). The flipped classroom 
is a relatively new concept in general education (Bergmann & Sams, 2012a; Sophia Learning, 
2013). Articles, journals, or research studies that were available on the flipped classroom have 
not yet addressed the effect of the flipped classroom on student academic achievement and 
student critical thinking skills in the high school learning classroom. 

        As it was discussed before, for measuring critical thinking, Ricket’s (CDTI) questionnaire 
was used which includes 33 Likert scale alternatives. Based upon the results of covariance 
analysis, the flipped classroom was found to improve upper- intermediate learners’ critical 
thinking. As it was revealed in the results, the value of F in the covariance analysis for the 
critical thinking ability of upper-level students was 651.230 and since sig = 0.000 was less than 
0.05, it was significant at the 0.05 level. as relates critical thinking, in the pretest, the mean 
scores of upper-intermediate learners in the experimental and control groups were 90.88 and 
88.70, respectively, while in the post-test, their mean scores were 84.28 and 121.54, 
respectively implying that critical thinking ability is significantly affected by the flipped 
classroom environment.  

        The findings of this research question is in line with that of Yazici, Zidek, and Hill (2020) 
examined the correlation between critical thinking skills and educational performance and 
probed the degree to which demographic characteristics could moderate the relationship 
between the variables of the study. They found that there is an important correlation between 
them and explored that there are differences across cultures. Also, the results are in acceptance 
with that of Evseeva, and Solozhenko, (2015) who sought to find out if there was any 
relationship among self-efficacy, thinking styles, critical thinking, emotional intelligence, and 
academic achievement in nursing students.  They found that the variables of the study are 
related to academic success. Winch (2020) also investigated the impact of Flipped Learning on 
critical thinking of nursery Students. In sync with our findings, the results showed some 
satisfaction in the learning and crucial improvement in the critical thinking aptitude of the 
learners. The above results clearly signify the positive impacts on the students’ grammar 
achievement in the ICT-aided flipped classroom. Although the level of impacts and whether 
they directly influenced on the students’ grammar achievement could not be precisely 
described, this current study suggests that increasing achievement was apparently determined 
by three aspects: prior-to-class activities, in-class activities, and teaching process. 
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       Firstly, the prior-to-class activities including watching the video lectures and reading the 
handouts provided the flexibility of learning and created a passion for the students learning and 
turned them into more responsible and independent learners who were increasingly active and 
highly motivated to learn. These findings are also in line with Kang’s (2015) findings indicated 
that pre-class assignments with short videos and worksheets were a channel for learning goal 
achievement and students became more interactive. Kang’s (2015) educational tool, 
Blackboard Mobile, also enhanced a flexible environment. The findings from the student logs 
implied that students in the ICT-aided flipped-classroom became more independent and willing 
to do self-study before coming to class. Some students repeatedly viewed video lectures until 
they could understand the contents before the class started. This could result in students’ 
proactive and on-going involvement in all learning activities in the class and higher score 
achievement. Hung (2015) also demonstrated active learner involvement and participation. 
Likewise, Evseeva and Solozhenko (2015) found convincing evidence that tech-flipped 
classroom promoted time flexibility, self-discipline, involvement, and self-directedness so did 
Zhonggen and Guifang (2016) who said that pre-class participation escalated more efforts 
correlating to better grades. Secondly, the in-class activities were likely rich in interesting, 
competitive, collaborative activities that could gradually meet the students’ satisfaction, 
learning motivation and offered them different means of constructing knowledge by taking 
quizzes, playing the educational game, discussing, writing and roleplaying. These support 
Zhonggen and Guifang’s (2016) findings of students’ satisfaction in the clicker-aided flipped 
classroom.  Denprapat and Chuaychoowong (2016) stated that the students become motivated 
and had more opportunities to express their abilities and themselves in various ways in order 
to build their knowledge. 

     Lastly, the teaching process was clear, systematic, and appropriate for the students to adjust 
themselves in a not-completely new learning environment. This current study also confirmed 
Denprapat and Chuaychoowong’s (2016) findings which indicated that the teaching process 
was one aspect of English language improvement. The teaching process in this current study 
was not only clear but also systematic. As a result, the students possibly understood each step 
the instructor asked them to complete and each step linked systematically from one to another, 
i.e. after the presentation to practice and later to production. The teaching process was neither 
too traditional nor too modern by integrating the flipped model, communicative approach, and 
technology. 

        The findings from the study would be beneficial for students in that they should attempt 
to augment and practice critical thinking styles in order to gain higher scores in English 
language classes. English language teachers would benefit from the results of the study as well. 
They should consider their teaching strategies and teaching methods and try to find creative 
ways to enhance critical thinking in the flipped classroom in students in order to get better 
results. 

The third research question asked, “Does the experience flipped classroom significantly 
enhance intermediate learners’ motivation in learning grammar?” 
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As mentioned before, the Hermes’s questionnaire was used for measuring learners’ motivation. 
Which has 17 incomplete sentences with four completion choices. 

Based on the results of covariance analysis flipped classrooms enhance intermediate learners’ 
motivation. The flipped classroom does enhance intermediate learners’ motivation; therefore, 
null hypothesis was rejected. The findings in this section are in line with the results of the study 
by Bahrami and Badri (2018); Segolsson, Hirsh, and Bäcklund, (2017). These studies showed 
that most students had positive motivation for learning English and also revealed that much of 
student-centered activities in the teaching process resulted in much more positive motivation 
for learning English. 

  Motivation is an important factor in increasing achievement (Deveci-Topal, 2013). The 
findings of studies show that the flipped classroom model has increased student achievement 
(Boyraz, 2014; Chao, Chen, & Chuang, 2015; Day & Foley, 2006; Hung, 2015; Tune, Sturek, 
& Basile, 2013; Turan, 2015). Although many studies in the literature have supported the 
findings of this study, some studies found that the flipped classroom model has no positive 
effect on achievement (Findlay-Thompson & Mombourquette, 2014; Overmyer, 2014). In 
other words, results have differed in studies examining the effect of the flipped classroom 
model on student achievement.  This difference can be attributed to the different processes, 
materials, and environments used in applying the FC model. The effect of this model on student 
achievement showed a difference because different materials were used during different 
lessons. The types of materials used and the surrounding learning environment 

The fourth research question asked :“Does flipped classroom significantly improve 
intermediate learners’ critical thinking in learning grammar?”  

        According to the results from the covariance analysis, flipped classroom improves 
intermediate learners’ critical thinking. Study findings showed significant increases in the 
mean scores of overall critical thinking and its engagement domain in the flipped classroom 
group. These findings imply the effectiveness of flipped classrooms in promoting students’ 
critical thinking and thereby, critical thinking skills. Previous studies also reported that the 
flipped classroom was associated with positive outcomes. Student-centeredness and flexibility 
of the flipped classroom can help promote critical thinking. Moreover, the flipped classroom 
provides learners with the opportunities to use their knowledge in practice and to actively 
involve in participatory activities and group discussions (McDonald & Smith, 2013). The 
findings of this research are in line with Coates, (2007), Jungić, Kaur, Mulholland, and Xin, 
((2015), Kong, (2015), Lai and Hwang, (2016) who came up with similar results. 
  
           A study conducted by Johnson and Renner (2012) pertaining to the flipped classroom 
in computer science education yielded different results. In respect to this result, they suggested 
it represented a failed attempt at the flipped method of instruction in their research setting 
(students did not embrace the flipped methods but insisted on traditional teaching) rather than 
a result applicable to the flipped classroom model in general. Although students embraced the 
flipped classroom methods during class time in this study, the researcher could not guarantee 
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that the students actually followed the flipped methods once they left the classroom. 
Collaborative activities and teamwork are among the methods for improving critical thinking 
because they provide students with the opportunity to discuss with each other, give feedback 
to each other, and thereby, obtain better understanding of complex situations.  As reported by 
our participants, one of the disadvantages of flipped classroom was the limited amount of time 
for teacher’s lecture in the classroom. 
  
Conclusion 
Based on the current study findings, the following conclusions were derived from the effect 
of the flipped classroom on performance and critical thinking of Iranian EFL learners in 
learning grammar: 
1. The flipped classroom is more effective and has superiority over the traditional method in 
learning the English language, especially grammar. 
2. Flipped classroom provided students with a better learning environment, which 
affected their achievement and performance in English. 
3. Flipped classroom increased students' motivation for learning and raised the degree of 
cooperation among students. 
4. By applying the Flipped classroom, students felt relaxed, amused, and comfortable and this 
led to easier learning and acquisition of the language. 
5. Flipped classroom increased student-student communication, which provided 
fluency practice and reduced the dominance of the teacher. 
6. Flipped classroom strengthened the relationship between the teacher and the students and 
made the teacher as a close friend, which facilitated the process of 
teaching and learning. 
7. Flipped classroom considered the individual differences among learners with 
its various activities and techniques that were suitable for students with different levels of 
proficiency. 
8- Flipped classroom trained students to take some responsibility for their learning both in and 
outside class. 
9. It can be said that learners with excessive critical thinking proficiency does not simply admit 
information from the environment, they consider them and study various viewpoints on topics 
and in the end, make the best evaluation, and do it. 
10- Using and reinforcing critical thinking permits learners to boost their progress and acquire 
higher scores. 
  
         Although critical thinking and performance are essential and required characteristics for 
individuals in the learning context, they are ignored in schools and classrooms. However, in 
the modern world which needs thoughtful and well-performed people, these features should be 
prioritized and applied in educational systems. Certainly, there are other factors involved in the 
flipped classroom such as learning styles, learning strategies, instructional strategies, the 
teachers' role, parents’ role, etc.  It is suggested that the association of these factors can be 
investigated in future studies.   
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Аннотация 
 
Вмешательство человека в естественные процессы в биосфере вызывает антропогенные 
изменения в экосистемах. Антропогенное воздействие на общепланетарный климат 
выражается потеплением его на 0,75° С и в будущем еще больше. Это в свою очередь 
чревато катастрофическими последствиями. Следствием глобального потепления является 
небывалая жара, пожары, засуха, повышение уровня моря, влекущие за собой экономические 
и социальные проблемы (убытки от пожаров, потери урожая, голод и миграция населения).  
За последние 20 лет аномальные климатические явления происходят в 4 раза чаще. Уже 
сейчас повышение температуры значительно увеличило количество эпидемий и 
распространение инфекционных болезней во всем мире. Антропогенное изменение 
озонового слоя тоже влияет на здоровье человека. Озоновый слой является защитным 
экраном от ультрафиолетового излучения. Появление озоновых дыр над Антарктидой и 
Арктикой связаны с применением и выбросом в атмосферу фреонов и окислов азота в 
результате деятельности человека. В настоящее время человечество стоит перед угрозой 
экологического кризиса и поэтому крайне необходимо более внимательное отношение к этой 
проблеме для охраны окружающей среды. 
 
Ключевые слова: глобальное изменение, климат, инфекционные болезни 

 

Abstract 

Man's interference in the natural order of the biosphere leads to anthropogenic changes to the 
Earth's ecosystems. The anthropogenic impact on the planetary climate leads to its warming by 
0.75°C and there will be more in the future. This, in turn, is fraught with catastrophic consequences. 
The consequences of global warming are unprecedented heat and fires, drought, sea level rise, that 
have implications not only for the environment but also for the global economy (loss from fires, 
crop losses, starvation and migration) and social problems.Over the past 20 years, abnormal 
climatic events occur 4 times more often. The temperature rise has already greatly increased the 
number of outbreaks and the spread of infectious diseases worldwide.  
Anthropogenic changes in ozone also affect human health. The ozone layer is a protective shield 
against ultraviolet radiation. The emergence of the ozone holes over Antarctica and the Arctic is 
associated with the use and emission of CFCs and nitrogen oxides into the atmosphere as a result of 
human activities. Human society is in fact and in earnest facing the threat of ecological crisis and 
thus a much greater attention needs to be paid for environmental protection. 
 
Keywords: global change, climate, infectious diseases 
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ВВЕДЕНИЕ: 
Одной из международных проблем ХХI века является изменение климата на Земле, что 

является наибольшей угрозой для планеты и человечества. Как мы знаем, изменение климата 
обусловлено природными процессами (ускорение движения тектонических плит, смещение 
земной оси, вариация солнечного излучения, изменение магнитного поля Земли, вулканизм и 
др.). Изменения климата, которые происходят сейчас никак не вписываются в естественные 
циклы, к тому происходят стремительно. Речь идет не о тысячелетиях, а сотнях и даже 
десятках лет. Итак, наряду с природными факторами на глобальные изменения климата 
оказывает всевозрастающее влияние хозяйственная деятельность человека. 

Цель 
Анализировать влияние глобального потепления климата  на распространеность 

инфекционных заболеваний и окружающую среду. 
Материалы и методы 
В работе использованы данные по  распространению инфекционных болезней, 

изменения их структуры в свзи с влиянием климата и других действующих природных и 
антропогенных факторов. 

Результаты и обсуждение 
Человечество сегодня стоит перед лицом неудобного факта, что индустриальная 

цивилизация становится главным фактором, влияющим на климат. Предупреждая о 
возможных последствиях расширяющегося вторжения человека в природу. Экологические 
проблемы, возникшие в результате антропогенного воздействия, связаны с действием 
нескольких факторов (потепление атмосферы Земли, повышение уровня Мирового океана, 
уменьшение снежного покрова, таяние ледников, изменение глобального водного цикла, 
изменение экстремальных погодных явлений). 

   Глобальное потепление – процесс постепенного роста средней годовой температуры 
климата Земли. Повышение средней температуры воздуха атмосферы на 0,75°C за последние 
100 лет – слишком высокая скорость для естественных процессов. Ранее в истории такие 
изменения происходили в течение тысячелетий. Такое стремительное повышение 
температуры климата «скорее всего дело рук человека». Глобальное потепление очевидно от 
экватора до полюсов. Согласно данным из разных, ХХ век стал рекордно теплым за 
последние 1000 лет. 2015 год – самый теплый год. 

Глобальное потепление возможно вследствие всевозможных причин. Большая часть 
изменения температуры вызвана повышением концентрации газов, создающих парниковый 
эффект, вследствие человеческой деятельности. У земной поверхности образуется газовая 
завеса, которая охватывает планету «как толстое одеяло» и удерживает тепло, удушая людей 
и природу.  Глобальное потепление климата способствует развитию инфекционных и 
инвазионных заболеваний человека во всем мире, тем самым усугубляя проблемы в области 
здравоохранения. Изменение эпидемиологической обстановки – это одно из самых опасных 
последствий и страны с социальными и экономическими проблемами будут страдать в 
первую очередь. 

Климатические условия оказывают воздействие на трансмиссивные болезни, т.е. 
болезни, передающиеся членистоногими (насекомые, клещи). Изменение климата, по-
видимому приводит к удлинению сезонов передачи трансмиссивных болезней и изменению 
их географических зон. В результате потепления ожидается рост количества осадков, 
расширение заболоченных земель. Площадь заселения водоемов личинками комаров 
постоянно возрастает. Ареал распространения комаров может сместиться из южных районов 
значительно севернее. По мнению ВОЗ повышение температуры ведет к увеличению числа 
людей, которые могут заболеть малярией. Возможно распространение экзотических 
комариных заболеваний как лихорадка западного Нила, лихорадка Денге, желтая лихорадка, 
которые характерны для тропических стран. 
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Глобальное потепление приведет к быстрому распространению малярии и лихорадки 
Денге, в результате чего более половины населения планеты может заболеть ими. 
Глобальное потепление оказывает влияние и на распространенность болезни Лайма в 
Европе. Клещи высокочувствительны к сезонным изменениям климата. С 1980-х годов 
плотность клещей возросла, а ареал распространения в Европе болезни Лайма достиг более 
высоких широт и высот горной местности. Увеличение количества дней с высокой 
температурой приводит к активации клещей и росту таких заболеваний как клещевой 
риккетсиоз, клещевой энцефалит.  Так, например, в Китае из-за изменения климата 
расширяются ареалы шистосомоза, передающегося моллюсками.  

Уровень заболеваемости кишечными инфекционными заболеваниями зависит от 
качества воды и степени инфицированности продовольственных продуктов. Вода – наиболее 
уязвимая часть среды обитания человека. При повышении температуры возрастает и риск 
болезней, передаваемых через воду. Ученые обнаружили связь между потеплением климата 
и холерными вспышками. Изменение климата приводит и к учащению диареей. Потепление 
климата активирует возбудителя тропической болезни – язвы Бурули-Mycobacterium ulcerans 
в стоячей воде. Весьма острой проблемой являются заболевания населения лямблиозом, 
криптоспоридозом, амебиазом. 

   На основании анализа временных рядов климатических условий и подтверждённых 
случаев сальмонеллёзов в различных странах Европы установлена связь между этими двумя 
факторами. Повышенная температура явилась фактором риска приблизительно в 30% 
случаев сальмонеллёзов. В условиях потепления можно ожидать увеличения значимости и 
различных патогенов, свойственных регионам.  

Рост температуры воздуха может увеличить заболеваемость астмой. Аллергический 
ринит продлевает мучения аллергиков, удлиняя сезон распространения цветочной пыльцы. 
Ученые полагают, что вспышка сибирской язвы в России на Ямале (лето, 2016 год) могла 
стать результатом глобального потепления. Почти два месяца на Ямале держалась жара в 
35°С. Из-за этого начала таять вечная мерзлота, где споры могут сохраняться в активном 
состоянии сотни лет и появление сибирской язвы в России – возможно первый звоночек. 

    Кроме сказанного, современная статистика показывает, что за последние двадцать 
лет аномальные природно-климатические явления (засуха, наводнения, ураганы, цунами, 
оползни и другие природные катастрофы), которые являются следствием глобального 
потепления, стали происходить на нашей планете в 4 раза чаще. Многие регионы 
подвергаются засухе, пустыни наступают на некогда плодородные земли, что снижает 
урожайность и приводит к голоду. Недостаточность питания, вызванная периодическими 
засухами, уже уносит около 300 миллионов жизней. Крайне высокие температуры воздуха 
непосредственно приводят к росту людской смертности (дополнительная смертность) от 
сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, особенно среди 
пожилых людей. Экстремальное повышение температуры провоцирует и психические 
расстройства. 

Ни для кого не секрет, что уровень воды в мировом океане поднимается. Уровень 
океана за ХХ-е столетие поднялся на 10-20см и возможно больше. Геологические 
исследования указывают на то, что уровень моря повышался гораздо меньше на протяжении 
2000 лет. С 1960-ых годов произошло уменьшение снежного покрова на 10%, ледники 
уменьшаются в размерах. Причиной этих климатических изменений является глобальное 
потепление. Необычное ускорение перечисленных природных явлений в последние 
десятилетия становятся реальной угрозой для людей. Проще говоря, человечество само 
провоцирует глобальный потоп. Вследствие чего возможно затопление огромных обитаемых 
территорий. В результате миграции населения появятся миллионы беженцев. В то время как 
населяющие эти территории не будут обладать иммунитетом к новым заболеваниям. 

    Человечеству угрожает и воздушная экологическая проблема истощения озонового 
слоя, в том числе появление озоновых дыр над полюсами, связанных с чрезмерным 
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применением фреонов в производстве и быту. Антропогенные изменения содержания озона 
также происходят результате выбросов в атмосферу окислов азота, во время атомных 
взрывов в атмосфере, полета самолётов в стратосфере и т.д. Предполагается, что жизнь на 
Земле возникла после образования озонового слоя, когда сформировалась её надежная 
защита. Вследствие человеческой деятельности с конца 1960-ых годов до 1995-го озоновый 
слой потерял до 5% массы. Озоновая дыра – локальное падение концентрации озона в 
озоновом слое Земли. Она представляет опасность для всех живых организмов поскольку 
озоновый слой защищает поверхность Земли от чрезмерных доз ультрафиолетового 
излучения солнца. Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации. С 
деградацией озонового слоя связаны ожоги, неизлечимые формы рака кожи, болезни глаза 
(катаракта), нарушения иммунной системы людей, что делает их более восприимчивыми к 
инфекционным заболеваниям.                                                                                                                                

    Из-за увеличения масштабов антропогенного воздействия, особенно в последнее 
столетие, нарушается равновесие в биосфере, что может привести к необратимым процессам 
– кризису климата. Это связанно с развитием промышленности, энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства и других видов деятельности человека без учета возможностей 
биосферы Земли.  Сейчас перед человечеством встали серьёзные экологические проблемы, 
требующие незамедлительного решения. Для борьбы с этой угрозой необходимы меры 
профилактики, включая информирование широкой общественности, эпидемиологический 
надзор и стандартизация метода сбора данных. Необходима разработка обоснованного 
прогноза последствий антропогенного воздействия на здоровье человека. Проводимые 
мероприятия должны свести к минимуму негативные влияния антропогенного воздействия с 
целью охраны окружающей среды. В связи с исключительной важностью озонового слоя для 
сохранения жизни на Земле были подписаны протоколы конвенций по охране озонового слоя 
(1985г, Вена, 1987г, Монреаль). 16 сентября объявлен днём охраны озонового слоя Земли. 

Для устранения антропогенных причин изменения климата, а также выработки 
возможных мер борьбы с такими изменениями проводятся международные конференции, 
затрагивающие вопросы глобального потепления климата и влияния его здоровье человека. 
Стокгольмская конференция, которая  прошла с 5 по 16 июня 1972 год в Стокгольме, был 
первый мировой симпозиум, на котором была затронута проблема окружающей среды на 
мировом уровне и где впервые в рамках международного права был принят документ в 
области охраны окружающей среды. Организации системы ООН ведут самую активную 
деятельность в целях спасения нашей планеты. В 1992 году на Встрече на высшем уровне 
«Планета Земля» была принята Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата, ставшая  первым шагом на пути к решению проблемы изменения 
климата. Начиная с 1995 года проводятся ежегодные переговоры на конференциях для 
координации борьбы с изменением климата и его последствиями. Парижское соглашение 
было подписано в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке 22 апреля 2016 года, в 
Международный день Матери-Земли, главами 175 государств. Это стало рекордным 
количеством стран, подписавших международное соглашение в один день. Главная цель 
Парижского соглашения заключается в укреплении глобальных мер по борьбе с изменением 
климата, с тем чтобы удержать повышение глобальной температуры в этом веке в пределах 2 
°C  по сравнению с доиндустриальным уровнем (это до того как мы начали массово жечь 
уголь, нефть и газ) и попытаться даже снизить этот показатель до 1,5 °C. 

Учитывая сказанное нужно и в дальнейшем  усилить меры борьбы  по устранению 
влияния глобального потепление современного климата на распространение инфекционных 
болезней, составляющих угрозу для здоровья человека.  Ведь Земля – наша единственная 
планета, уютный очаг, которая нас охраняет. Предупреждая о возможных последствиях 
расширяющегося вторжения человека в природу, еще полвека назад академик В. И. 
Вернадский писал: «Человек становится геологической силой, способной изменить лик 
Земли». И поэтому давайте беречь Землю. 
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Özet 

Denizler tarih boyunca sundukları ulaştırma kolaylıkları ve kaynakları ile insanlığın 

hizmetinde olmuştur. Mahan, “Dünya egemenliğinin anahtarı deniz yollarının 

kontrolündedir“ tezi ile denizlerin önemini vurgulamıştır. Deniz yollarının güvenliği 

devletlerin dış politikaları üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam etmektedir ve 

gelecekte de etme olasılığı yüksektir. 

Karadeniz, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinin tam ortasında kıtaların ve deniz 

yollarının buluştuğu, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güneyin kesiştiği konumdadır. Bu bölge 

Balkan yarımadası Kafkaslar, Karadeniz’in kuzey ve güney kıyıları, Hazar kıyıları ve 

Akdeniz bağlantısı ile Orta Doğu ve Güney Doğu Avrupa bölgelerini kapsamaktadır 

Soğuk Savaşın sona ermesi ve SSCB’nin dağılması etkisini Karadeniz’de de göstermiştir. 

Bölgede yeni devletlerin ortaya çıkması jeopolitik dengeleri de değiştirmiştir. Karadeniz’in 

bölgesel düzeyi aşan ve hatta küresel nitelik kazanan güvenliği Türkiye’nin ulusal güvenlik 

ve dış politikasında da önemli yer tutmaktadır. 

Karadeniz bölgesi ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan oldukça heterojen ve kırılgan bir 

bölgedir. Soğuk Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan etnik sorunlar nedeniyle Balkanlardan 

sonra en yoğun çatışmaların yaşandığı yer haline gelmiştir. Gürcistan’ın homojen olmayan 

etnik yapısı dış güçlerin manipülasyonları ve talepleri açısından duyarlılık ve kırılganlıklara 

hatta çatışmalara zemin hazırlayabilmektedir. 

Dünya siyasetinde bazı küçük aktörler vardır ki bunlar bölgelerinde kilit konumdadırlar. 

Gürcistan söz konusu stratejik  aktörlerden biridir. Hazar ve Orta Asya bölgelerinin enerji 

kaynaklarının enerji talep eden bölgelere ulaştırılmasında Gürcistan’ın Karadeniz 

limanlarının önemli işlevleri bulunmaktadır. Bir Karadeniz ve Güney Avrupa devleti olarak 

Gürcistan’ın dış ve güvenlik politikalarında temel önceliği NATO ve AB üyesi olabilmektir.  

Gürcistan sadece güvenlik tüketmeyi değil aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenliğine 

katkıda bulunmayı amaçlamakta ve politikalarını da bu doğrultuda oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada Karadeniz’deki güç mücadelesi bağlamında Gürcistan’ın Karadeniz güvenlik 

ve istikrarına sunabileceği katkılar dış politika perspektifi ve olanakları açısından 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Gürcistan, Karadeniz, dış politika 

Abstract 

The seas have been at the service of humanity throughout history with the transportation 

facilities and resources they offer. Mahan emphasized the importance of seas with the thesis 

that“ the key to World sovereignty is the control of sea routes".  

It is located in the middle of the Black Sea, Eastern Europe and Central Asia regions, where 

continents and sea routes meet, East and West, North and South intersect. This region covers 

the Balkan Peninsula, the Caucasus, the North and south coasts of the Black Sea, the 

Caspian coast and the Mediterranean, as well as the regions of the Middle East and South 

Eastern Europe 

The end of the Cold War  also showed its effect in the Black Sea. The emergence of new 

states in the region has also changed geopolitical/geostrategic balances. The security of the 
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Black Sea, which exceeds the regional level and even has a global character, also occupies 

an important place in Turkey's national security and foreign policy. 

Due to the ethnic problems that arose with the end of the Cold War, it became the site of the 

most intense conflicts after the Balkans. Georgia's inhomogeneous ethnic structure can lay 

the groundwork for sensitivities and even conflicts in terms of manipulations and demands 

of external forces. 

There are some small actors in world politics who are key in their region like Georgia. 

Georgia's Black Sea ports have important functions in the delivery of energy resources of 

the Caspian and Central Asian regions to energy-demanding regions. As a Black Sea and 

Southern European state, Georgia's main priority in its foreign and security policies is to 

become a member of NATO and the EU. Georgia aims not only to consume security, but 

also to contribute to Euro-Atlantic security and sets its policies in this direction. 

In this study, Georgia's contribution to Black Sea security and stability in the context of the 

power struggle in the Black Sea will be discussed in terms of foreign policy perspective and 

opportunities. 

Keywords: Georgia, Black Sea, foreign policy 

GİRİŞ 

Denizler tarih boyunca sağladıkları ulaşım olanakları ve canlı cansız kaynakları ile insanlığa 

hizmette bulunmuşlar, bulunmaya da devam etmektedirler. Amerikalı Amiral Alfred T. 

Mahan’ın “Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1783” isimli eseri 1890 tarihinde 

yayımlandığında çığır açmıştır. Mahan, adı geçen eserinde denizler üzerinden sağlanacak bir 

hakimiyetle birlikte dünya ticareti üzerinde söz sahibi olunabileceğini ve bunun sonucu 

olarak dünya egemenliğin anahtarının deniz yollarının kontrolünde olduğu tezini ileri 

sürmüştür.  

Jeopolitik teorilerde deniz gücüne özel önem verilmesi şüphesiz denizin devletler için 

ekonomi, güvenlik ve savunma açılarından yaşamsal konumda olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kıyı devletler için deniz gücü çoğunlukla savunma politikalarının bir 

gerçekliliğini oluşturmaktadır. Deniz yollarının güvenliği tüm devletler açısından büyük 

önem taşımaktadır. Aynı zamanda deniz yollarının güvenliği devletlerin dış politikaları 

üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam etmekte olup gelecekte de devam etmesi 

olasılığı yüksek gözükmektedir. (Çomak,2018:III) 

Denizler, küresel ölçekteki büyüklükleriyle kendisinden yararlananlara küresel ölçekte güç 

kazandırmakta ve etki alanı oluşturmaktadır. Küresel aktörler açık denizlere erişim ve 

kontrol gücünü devam ettirmek isterken yeni gelişmekte olan denizci güçler açık denizlerde 

varlıklarını artırarak diğer ülkelerin bölgesel sulara girişini kısıtlamaya yönelik asimetrik 

stratejiler izlemektedirler.(Çomak,2018:IV) 

21. Yüzyılda dünyada yeni güç merkezi Asya-Pasifik bölgesinde ortaya çıkmıştır. Bu durum

bölgede jeoekonomik ağırlığın artmasına neden olmuş ve deniz ticaretine yeni bir boyut

kazandırmıştır. Özellikle ekonomik hareketliliğin yarattığı durum askeri ve politik güce

yansımaya başlamıştır. Bu yansıma jeopolitik dengeleri etkileyebilecek yeni gelişmelere

neden olmuştur. Aynı zamanda, dünya güç merkezleri arasındaki ilişkileri yeniden

şekillendirmektedir.(Çomak,2018:IV)

Karadeniz bölgesine ilişkin olarak dar ve geniş kapsamlı olmak üzere çeşitli tanımlamalar

yapılmakta olup bölgenin tanımı konusunda bir görüş birliği bulunduğunu ifade edebilmek

güçtür. Dar tanımlama Karadeniz’e kıyısı olan altı ülkeyi (Türkiye, Rusya,  Ukrayna,

Gürcistan, Romanya, Bulgaristan)  buna karşılık geniş tanımlama bu altı ülkenin yanında 3

ülkeyi daha ( Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan) kapsamaktadır.(Koçer,2007:197)

Karadeniz, jeopolitik ve jeostratejik önemi olan bir denizdir. Balkanlara, Hazar’a,

Kafkaslara, Orta Doğu’ya ve Akdeniz’e açılım olanakları sağlayan çok kritik bir coğrafi

konuma sahiptir. Karadeniz aynı zamanda RF, Kafkaslar ve Hazar petrol ve doğal gazının
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dünya pazarlarına iletildiği bir enerji koridorudur. Sahip olduğu hidrokarbon yatakları ile 

potansiyel bir enerji kaynağıdır. (Çomak,2018:V) 

 Karadeniz’deki kıyıdaş ülkelerin tarihi ilişkileri, üye oldukları uluslararası kuruluşlar ile 

üye olmak istedikleri uluslararası kuruluşlar dikkate alındığında jeopolitik hedefleri arasında 

farklılıklar olduğu görülmektedir.  Bu durum Karadeniz’de kalıcı ve istikrarlı güven 

ortamının oluşumunu zorlaştırmaktadır. Hatta bölge dışı aktörlerin Karadeniz’deki güvenlik 

dinamiklerine müdahale etmeye başladıkları görülmektedir. (Çomak,2018:V) 

Küresel ölçekli bir jeopolitik rekabetin yansımalarına açık olan Karadeniz’de Türkiye’nin 

dış politikası önem arz etmektedir. Türkiye, bölge ülkeleri ile birlikte bölgenin çıkarlarını 

geliştirmeye ve işbirliği esasına yönelik politikalar oluşturmalı ve uygulamalıdır. 

(Çomak,2018:V) Özellikle bölge dışı aktörlerin Karadeniz’deki güvenlik dinamiklerini 

etkilememeleri amacıyla olanaklı olduğu kadar Karadeniz jeopolitik rekabetin dışında 

tutulmalıdır. Karadeniz’de istikrarı bozabilecek girişimlerin asgari düzeyde tutulması her 

dönemde sağlanmalı ve bölge dışı aktörlerin tutumları yakından izlenmelidir.  

Dünya siyaset sahnesinde bazı küçük aktörler vardır ki bunlar bölgelerinde kilit 

konumundadırlar ve önemli işlevleri yerine getirme kapasite ve yeteneğine sahiptirler. 

Gürcistan söz konusu aktörlerden birisidir. Stratejik açıdan hayli bir öneme sahiptir. 

Bununla birlikte, Gürcistan’ın homojen olmayan etnik yapısı dış güçlerin manipülasyonları 

ve talepleri açısından duyarlılık ve kırılganlıklara da zemin 

hazırlayabilmektedir.(Girgin,2011:26) 

Gürcistan önemli enerji koridorlarının bir parçasıdır. Hazar ve Orta Asya bölgelerinin enerji 

kaynaklarının enerji talep eden bölgelere ulaştırılmasında Gürcistan’ın Karadeniz 

limanlarının önemli işlevleri bulunmaktadır (Bakü-Süpsa ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru 

hatları ile Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı gibi). Söz konusu hatlar enerjinin 

ulaştırılmasında alternatif konumda olmaları nedeniyle önem kazanmaktadırlar. Avrupa’ya 

yönelik enerji arzında Gürcistan’ın konumu stratejiktir. Bir Karadeniz ve Güney Avrupa 

devleti olarak Gürcistan’ın dış ve güvenlik politikalarında temel önceliği NATO ve AB 

üyesi olabilmektir. Gürcistan coğrafi, siyasal ve kültürel olarak Avrupa’nın bir parçası 

olduğu iddiasındadır.  

KARADENİZ BÖLGESİ TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ 

Avrasya’nın en önemli iç denizi olan Karadeniz’in İstanbul ve Çanakkale Boğazlarıyla 

Akdeniz’e, Kerç Boğazıyla Azak Denizi’ne, Ren-Tuna kanalıyla Kuzey Denizi’ne, Main-

Tuna kanalıyla Baltık Denizi’ne ve Volga-Don kanalıyla Hazar Deniz’ine bağlantısı 

bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Ege Denizi ve 

Akdeniz dolayısıyla Atlantik Okyanus’una bağlanmaktadır. (Koçer,2007:197-198) 

Soğuk Savaş süresince Batı ve Doğu Blokları arasında sınır olan Karadeniz, SSCB’nin 

dağılması sonrasında yeniden yapılanma sürecine giren uluslararası sisteme altı kıyıdaş 

devletle (Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna ve RF) katılmıştır. Soğuk 

Savaş sonrasında Karadeniz Bölgesi büyük değişim yaşayan Doğu Avrupa ve Orta Asya 

Bölgelerinin tam ortasında, kıtaların ve deniz yollarının buluştuğu, doğu ile batı, kuzey ile 

güneyin kesiştiği konumda yer almaktadır. Bu bölge Balkan yarımadası, Kafkaslar, 

Karadeniz’in kuzey ve güney kıyıları, Hazar Denizi ve Akdeniz bağlantısı ile Ortadoğu ve 

Güneydoğu Avrupa Bölgelerini kapsamaktadır. (Apakan, 2019) 

Karadeniz bölgesi ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan oldukça heterojen bir bölgedir. 

Bununla birlikte, bölge ülkelerinin çoğu aynı kaynaklara bağlı, birçok açıdan birbirlerine 

bağımlı ve saldırıya açıktırlar. Bölgesel gerginlikler, doğal kaynaklar ve jeopolitik rekabet 

unsurları Karadeniz’i stratejik bir yer olduğu kadar hassas bir bölge haline getirmektedir. 

(Ayhan,2015:2) Sovyet sonrası dönemde dondurulmuş olarak adlandırılan çatışmaların 

hemen hepsinin Karadeniz hinterlandında toplanmış olması dikkate değer olup söz konusu 

çatışmalar bölgede istikrarsızlık yaratmaktadırlar. (www.nato.ınt, 2019) 
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SSCB’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Karadeniz Bölgesi önemli 

bir değişim sürecine girmiştir. Özellikle Avrupa’nın artan enerji ihtiyacı ile birlikte zengin 

petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olan Hazar ve Orta Asya ile Avrupa’yı birleştiren bir 

enerji koridoru haline gelmesi Karadeniz’in jeopolitik ve jeostratejik önemini tüm küresel ve 

bölgesel aktörler (güçler) için oldukça artırmıştır. (Ayhan,2015:3-4)  Bölgede oluşan güç 

boşluğu bir yandan bölge dışı devletlerin bölge üzerinde etkinlik kazanması açısından bir 

fırsat oluşturmuş diğer yandan da bölgenin güvenlik sorununu ortaya çıkarmıştır. Bölge 

Balkanlardan sonra etnik çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı yer haline gelmiştir. 

(Koçer,2007:198-199) 

SSCB’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasıyla Karadeniz ve Hazar Bölgesi’ndeki ülkeler 

Rusya’dan uzaklaşarak Batı’ya yönelmişlerdir. Halen kimlik arayışındaki bu ülkelerin 

Doğu’dan Batı’ya süre giden bu jeopolitik kayış süreci Karadeniz’in Doğu ve Batı 

arasındaki tarihsel sıkışmışlığını da yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Doğu-Batı kutuplaşması 

Karadeniz’in yakın geleceğini belirleyecek en önemli unsur olabilecektir. (Koçer,2007:198-

199) 

Karadeniz ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafyanın bir bölge olarak 

ortaya çıkması ve 1990’lı yılların başından itibaren jeopolitik öneminin artmasının birden 

çok nedeni bulunmaktadır. 

1 – Birinci ve en önemli nedeni Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Varşova Paktı ve SSCB’nin 

dağılmasıdır. 

2 – İkinci neden, Rusya’nın eski nüfuz alanına dönme ihtimaline karşın bu coğrafyada yer 

alan ülkelerin NATO ve AB üyeliğini gelecekteki siyasal, askeri ve ekonomik 

güvenliklerinin en önemli güvencesi olarak görmeleridir. 

3 – Üçüncü neden, ABD’nin terörle mücadele stratejisinde Karadeniz’in sahip olduğu özel 

konumdur. 

4 – Dördüncü neden, ABD’nin genel olarak Rusya özel olarak da İran’ın askeri 

hareketliliklerini kontrol altında tutmak ve olası bir askeri harekat (İran’a) için Karadeniz’i 

bir üs olarak düşünmesidir. 

5 – Beşinci neden, Karadeniz ve Hazar bölgelerinin jeopolitik önemleri yanında zengin 

enerji kaynaklarına da sahip olmalarıdır. (Koçer,2007:200) 

Bir başka neden, Karadeniz’in doğal olarak Rusya için jeopolitik önceliği olan bir bölge 

olmasıdır. Soğuk Savaş sonrasında Rusya büyük bir jeopolitik kayba uğramıştır. Rusya 

ulusal sınırları içinde olmayan başka ülkelerdeki sorunları destekleyerek bir başka deyişle 

“dondurulmuş istikrarsızlık” ortamı yaratarak ve bundan yararlanarak bölgeyi kontrol 

altında tutmaya çalışmaktadır. Son bir neden ise, enerji arz güvenliğinin son yıllarda büyük 

önem kazanmış olmasıdır. (Koçer,2007:201) 

Karadeniz Bölgesi’nin göreceli güvenli olmasında uluslararası örgütlerin bölgeye ilişkin 

politikaları, bölgesel örgütlenmeler, bölgesel girişimler ve bu girişimler sayesinde kıyıdaş 

ülkeler arasında gerçekleştirilen işbirlikleri etkili olmuştur. Büyük çoğunluğu Soğuk Savaş 

sonrasının ürünleri olan bu oluşumların bazılarının kuruluşuna Türkiye öncülük etmiştir. 

1992 yılında temelleri atılan KEİ kıyıdaş devletlerin yanı sıra Balkanlar ve Güney 

Kafkasya’nın da içinde yer aldığı geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.  KEİ’nin ekonomik 

bir örgüt olarak ortaya çıkmasına karşın, gelişmiş kurumsal yapısıyla bölgedeki düşük 

yoğunluklu güvenlik sorunlarının çözülmesinde rol oynayabilecek konuma gelmesi bundan 

sonrası için hedef oluşturmalıdır. (Koçer,2007:208-210) 

Karadeniz Bölgesi’ne ilişkin dar ve geniş kapsamlı olmak üzere çeşitli tanımlamalar 

bulunmaktadır. Ancak, bölgenin tanımı konusunda bir görüş birliği bulunduğunu ifade 

edebilmek güçtür. Dar tanımlama Karadeniz’e kıyısı olan altı ülkeyi, buna karşılık geniş 

tanımlama ise üç ülkeyi (Moldova, Ermenistan, Azerbaycan) daha kapsamaktadır. 

(Koçer,2007:197) 11 Eylül sonrası dönemde bölge “ Genişletilmiş Karadeniz “ (Wider 

Blacksea) kavramı ile de tanımlanmaktadır. NATO’nun 2002 yılındaki Prag Zirvesinde ilk 

defa dile getirilen Genişletilmiş Karadeniz tanımı KEİ üyesi ülkelerin bulunduğu coğrafyayı 
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kapsamaktadır. Aynı bölgeye farklı tanımlamalar yapılması uluslararası sisteme bakış 

açısıyla ilgilidir.  Söz konusu kavram Karadeniz Bölgesi’nde RF’nin etkinliğini önlemeyi 

amaçlayan ve bölge devletlerinin kendi aralarındaki iş birliğinden daha çok Batı yanlısı 

bölgesel oluşumları destekleyen ABD’nin bölgeye yönelik politikalarında temel bir bakış 

açısı oluşturmaktadır. (Canar,2012:197) 

Soğuk Savaş döneminde iki blok arasında mücadeleye sahne olan Karadeniz, Soğuk Savaş 

sonrasında çok taraflı bir çekişme ve aynı zamanda iş birliği sahası olmuştur. Rusya’nın 

SSCB’nin dağılmasından hemen sonra izlediği “yakın çevre” ile ilgilenmeme politikasını 

terk etmesiyle güvenlik boyutuyla ön plana çıkan Karadeniz, süreç içerisinde enerji alanında 

da uluslararası düzeyde gündeme gelmiş ve tartışılır olmuştur. (Kasım,2008:172) 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KARADENİZ POLİTİKASI 

Soğuk Savaş dönemi boyunca ABD dış politikası açısından özne konumunda olmayan 

Karadeniz jeopolitiği, SSCB’nin dağılmasının ardından uluslararası sistemle eşgüdümlü bir 

şekilde yeniden yapılanma sürecine girmiştir. (Erol,Çelik,2018:110) Post-Sovyet dönemde 

Karadeniz coğrafyasına ilgisi artan ve bölge stratejisini daha da belirginleştiren ABD, 

bağımsızlıklarını kazanan bölge devletleriyle NATO aracılığıyla ilişki kurmaya çalışmıştır. 

Bölgede Rusya’nın yeniden etkinlik göstermeye başlaması ise dengelerin ve jeopolitik 

hesapların değişmesine neden olmuştur.  

ABD’nin Aralık 2017 tarihli  “Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi” nde (UGSB) Karadeniz 

ifadesi yer almasa da gerek küresel meydan okumalar gerçekleştiren Rusya’nın revizyonist 

(statükoyu/mevcut durumu kabullenmeyen) girişimleri gerek nükleer silah ve balistik 

füzeler, denizlerin serbestliği, enerji güvenliği ve ekonomik güvenlik başlıkları altında 

ABD’nin Karadeniz stratejisine ilişkin perspektifler konulmuştur.  ABD Ulusal Güvenlik 

Strateji Belgelerine hakim olan anlayış; ABD hegemonyasına karşı olası rakiplerin gerçek 

rakip halini alması ve bölgesel ittifakların oluşmasının engellenmesidir. (Bölgesel ittifaklar 

yerine Atlantik İttifakı/NATO) Söz konusu bölgeler arasında KEİ bölgesinin olduğunu da 

ifade etmek gerekmektedir. (Erol,Çelik,2018:110)  

Söz konusu belge (ABD’nin strateji belgesi) üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ilk 

olarak ele alınması gereken husus; ABD’nin Karadeniz politikasında en önemli aktörlerin 

başında gelen Rusya ve Rusya merkezli Karadeniz jeopolitiğini etkileyen gelişmelerdir. 

Rusya’nın yeniden eski büyük gücüne geri dönmeyi arzu ettiği ve bunun için sınırlarına 

yakın bölgelerde nüfuz alanları oluşturmayı amaçladığı ileri sürülmektedir. Rusya’nın 

sınırlarına yakın olanlardan birisi de doğal olarak Karadeniz Bölgesi’dir. ABD, bir yandan 

Rusya’yı tehdit unsuru olarak görmekte ancak diğer yandan çatışma arzusunda olmadığını 

da ifade etmektedir. Dahası ABD, Genişletilmiş Karadeniz Projesiyle enerji güvenliği ve 

serbest ticaretin sürdürülebilir olmasını arzu etmektedir. Özellikle Rusya’ya olan enerji 

bağımlılığını azaltmak amacıyla Hazar havzası enerji kaynaklarının arzı bağlamında tanker 

taşımacılığının ve boru hatlarının güvenceye alınmasına çalışılmaktadır. 

(Erol,Çelik,2018:114-115) 

Kafkaslarda Gürcistan, Doğu Avrupa ve Karadeniz jeopolitiğinde Ukrayna merkezli 

gelişmeler bölgede endişelere kaynaklık edebilecek niteliktedir. Her iki örnekte de 

Rusya’nın sınırları dışında askeri yöntemler kullandığı görülmektedir. 2008 yılında 

Gürcistan’da gerçekleşen savaş sonrası Kafkaslar jeopolitiği önemli oranda değişmiş olup 

Gürcistan’ın egemenlik haklarına darbe vurulmuştur. Ukrayna örneğinde ise Karadeniz 

jeopolitiğinin önemli bir parçası olan Kırım Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Rusya’nın 

Doğu Avrupa’da özellikle Ukrayna üzerinde ciddi bir baskı kurarak Karadeniz Bölgesi’nde 

gerçekleşen jeopolitik değişime karşı önlem almaya çalıştığı görülmektedir. 

(Erol,Çelik,2018:115) 
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ABD’nin UGSB’nde Rusya’nın Atlantik ittifakını zayıflatmak istediği vurgulanmaktadır. 

Dahası Rusya’nın bu amaçla yıkıcı yöntemlere başvurduğu tezi ileri sürülmekte ve buna 

delil olarak Gürcistan ve Ukrayna’yı işgal etmesi gösterilmektedir.  Atlantik ittifakının 

güvenlik boyutunda en önemli kurumsal ve yapısal organizasyonu olan NATO’nun 

Karadeniz bölgesine yönelik politikasında ana hedef bölgede Batı aleyhine bir jeopolitiğin 

engellenmesidir. NATO’nun bu konsepti ile ABD’nin UGSB’nin örtüştüğü görülmektedir. 

Bu bağlamda hem Karadeniz jeopolitiği hem de Türkiye bu sürecin önemli bir parçası 

olacaktır.  Denizlerin serbestliği ilkesini savunan ABD açısından Karadeniz hem deniz 

ticareti hem Kırım başta olmak üzere çeşitli anlaşmazlıkları bünyesinde barındırması 

dolayısıyla önemlidir. (Erol,Çelik,2018:116-117) 

Belgeye ilişkin ayrıntılı bir okuma yapıldığında ABD’nin doğrudan bir Karadeniz 

politikasının olmadığı görülmektedir. Ancak Karadeniz, bir yandan bölgesel stratejiler 

başlığı altında ele alınan Avrupa stratejisinin bir parçası olmakta diğer yandan ise askeri ve 

ekonomik rekabet, nükleer güçlere ilişkin önlem ve içerikler ile denizlere ilişkin 

projeksiyonlar noktasında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Rusya’nın Gürcistan ve 

Ukrayna’daki yayılmacı politikası bir tehdit olarak ele alınmaktadır. Nitekim ABD, 

Rusya’yı hem genelde hem de Karadeniz jeopolitiğinde Batı aleyhine revizyonist bir 

politika izlediği için potansiyel bir tehdit olarak görmektedir. ABD, Karadeniz’e yönelik 

stratejisini Rusya tehdidi üzerinden oluşturmaktadır. (Erol,Çelik,2018:119) 

UGSB’de Türkiye ve Karadeniz’in birincil öneme sahip unsurlar olmadığı dolaylı olarak 

görülmekle birlikte küresel rekabet noktasında her ikisinin de önemli parametreler olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bağlamda, ABD açısından Karadeniz jeopolitiğinde ana 

hedefin Rusya’nın revizyonist eylemlerinin engellenmesi, bölge ülkelerinin ABD’ye yakın 

çizgiye çekilmesi, enerji koridorlarının ve ekonomik güvenliğin tesis edilmesi önem 

göstermektedir.   Bu bağlamda, ABD’nin Karadeniz Bölgesi’ne yönelik stratejisinin ana 

bileşenleri aşağıdaki gibidir; Bölgede NATO’nun genişlemesi, bölgede üs ya da üsler 

kurulması, enerji jeopolitiğinin kontrol edilmesi, ortak transanlantik politikası uygulanması, 

bölge ülkelerinde kamuoyu oluşturulması, yeni inisiyatifler geliştirilmesi ve Rusya’nın 

kontrol edilmesi. (Erol,Çelik,2018:119-120) 

ABD, bölgesel sorunlara yönelik çatışmaların sona ermesi ve enerji güvenliğinin sağlanması 

konularına önem vermektedir. Bölgesel çatışmaların (Dağlık Karabağ, Güney Osetya, 

Abhazya) sona ermesi çağrısı da bu çatışmaları denetimini sürdürmek için bir araç olarak 

kullanan Rusya’nın etkisini sınırlamaya yöneliktir. Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin 

Karadeniz politikası Rusya sorununa ve Batının girişimlerini engelleyebilecek nitelikteki 

bölgesel iş birliği sorununa yöneliktir. Hiçbir oluşumun NATO’nun yerini alamayacağının 

altı çizilmektedir.  ABD “Yeni Dünya Düzeni” ve “Tam ve Özgür Avrupa” söylemleriyle 

Karadeniz Bölgesi’nin uluslararası kapitalist sisteme eklemlenmesini hedeflemektedir. 

NATO bölgenin Batı sistemiyle bütünleşmesinde önemli rol üstlenecektir. (Canar,2012:71-

74)  

RUSYA FEDERASYONU’NUN KARADENİZ POLİTİKASI 

Soğuk Savaş döneminde Karadeniz’e kıyıdaş olan devletlerden Türkiye haricindekilerin 

Doğu Bloğu içinde yer almaları Karadeniz’in büyük bir bölümünün Sovyet denizi haline 

gelmesine neden olmuştur. Ancak 1991’de SSCB’nin dağılması ile söz konusu hakimiyet 

sona ermiş ve bölge farklı bir döneme girmiştir. (Ayhan,2015:1)  Bununla birlikte 21. 

Yüzyıl başında Putin’in başkanlığa gelmesi ile Rusya’nın dış politikasında önemli 

değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Rusya, güvenliği sağlamak, iç işlerine dışarıdan gelen 

müdahaleleri önlemek, Rusya’nın egemen bir devlet ve süper güç olarak dilediği dış siyaseti 
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izleme hakkını vurgulamak, kendi etki bölgesine (Karadeniz gibi) dışarıdan daha fazla 

müdahale edilmesini önlemek ve tekrar küresel bir güç olarak yükselmek şeklinde 

sıralayabileceğimiz beş önemli dış politika hedefi izlemeye başlamıştır. (Ayhan,2015:4) 

Rusya’nın Putin ile değişime uğrayan ve halen süregiden Karadeniz politikası da yukarıda 

sıralanan temel dış politika parametreleri bağlamında değerlendirilmelidir. 

 

Rusya için Karadeniz Çarlık döneminden bu yana kendi bölgesi ve egemenlik alanıdır. 

Karadeniz Rusya’nın bir parçasıdır ve egemenliğinin başladığı noktadır. Karadeniz’in kendi 

etki alanı içinde kalması yaşamsaldır ve özellikle dışarıdan hiçbir oyuncunun bunu 

değiştirmesine izin vermemek niyetindedir. Bu kapsamda Karadeniz’in Rusya için siyasal 

önemine bakıldığında iki devlet ön plana çıkmaktadır; bunlar Ukrayna ve Gürcistan’dır. Adı 

geçen devletlerin izledikleri politikalar Karadeniz’deki ve kendi içindeki dengeleri 

değiştirebilecek potansiyele sahiptir ve bu nedenle kontrol altında tutulmalıdır. 

(Ayhan,2015:7) 

 

Rusya için Karadeniz’in bir enerji koridoru olması çok önemlidir. Ancak daha da önemlisi 

bu petrol ve doğal gaz boru hatlarının kendi kontrolünde olmasıdır. Rusya’nın enerjiyi 

siyasal bir araç olarak kullanabilmesinin tek yolu bu hatların Rusya’nın kontrolünde 

olmasıdır. (Ayhan,2015:9) Rusya enerji nakil hatları üzerindeki hakimiyetini sürdürmeyi 

jeo-stratejik hedefleri için vazgeçilmez görmektedir. Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji 

bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla nakil yollarını çeşitlendirmek istemesi Karadeniz’i 

bu bağlamda önemli kılmıştır. Karadeniz, Avrupa açısından Rusya’ya alternatif olarak 

Hazar ve Orta Asya enerji kaynaklarına ulaşmak için en önemli alternatiftir. Bu nedenle 

Karadeniz bölgesi küresel enerji jeopolitiğinde önemli bir nokta haline gelmiştir. 

Karadeniz’e hakim olanın enerji koridorlarını da kontrol altına alacağı ve bu durumda o 

ülkeye büyük bir jeostratejik avantaj sağlayacağı açıktır. (Ayhan,2015:11) Yapılan 

çalışmalarda 2030’lu yıllarda AB’nin petrolde %90 ve doğal gazda da % 85 oranında 

Rusya’ya bağımlı hale geleceği öngörülmektedir. (Özkan:2010-17) 

 

Bu kapsamda özellikle Gürcistan Doğu-Batı enerji koridorlarının tam ortasında yer alması 

nedeniyle Rusya açısından kesinlikle NATO’dan uzak tutulması gereken bir ülke haline 

gelmiştir. Rusya Gürcistan’da 2008 yılında gerçekleştirdiği operasyonla bu ülkenin 

NATO’ya üyeliğini rafa kaldırmış, böylelikle Karadeniz enerji koridorunu büyük oranda 

kendi kontrolü altında kalmasının devamını sağlamıştır. Karadeniz Rusya’nın güvenliğinin 

başladığı bölgedir. Bu bağlamda Akdeniz’e açılan kapısıdır. Romanya ve Bulgaristan’dan 

sonra Gürcistan ve Ukrayna’nın da NATO üyesi olmalarının gündeme gelmesi ve böylelikle 

Karadeniz’in önemli bir bölümünün NATO denizi haline gelme olasılığı Rusya açısından 

kabul edilebilir değildir. (Ayhan,2015:11-12) 

 

Yeni Rus Deniz Doktrinine göre en öncelikli iki hedef Rusya’nın Kırım Yarımadasında ve 

Kuzey Kutup Bölgesindeki askeri varlığının güçlendirilmesidir. Yeni askeri doktrinin en 

önemli önceliklerinden birisinin Karadeniz Bölgesi olması Rusya’nın bu bölgeye verdiği 

önemi göstermesi açısından önemlidir. Rusya’nın askeri açıdan yoğunlaşacağı iki bölgeden 

birisi Karadeniz Bölgesidir. Rusya, Karadeniz’in barış içinde istikrarlı kalmasının kendi 

çıkarına olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, Karadeniz Uyum Harekatı ve Etkin Çaba 

Harekatı gibi diğer Karadeniz ve NATO devletleri ile uluslararası girişimlere katılması 

politikası ile uyumludur. Rusya’nın en önemli hedeflerinden biri bölge dışından gelen 

oyuncuların bölgeye hakim olmasını ve dengeleri değiştirmesini önlemektir. Askeri bir 

bakış açısıyla Rusya, NATO, Gürcistan ve Ukrayna’yı bölgedeki dengeleri değiştirmeyi 

hedefleyen aktörler olarak görmektedir. Barış ve istikrar içinde bir Karadeniz Rusya’nın 

çıkarınadır. (Ayhan,2015:12-13)  Rusya’nın perspektifinden bakıldığında Akdeniz’e açılım 

açısından Rus deniz gücünün Karadeniz’deki varlığı kritik önem taşımaktadır. Abhazya 
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kıyıları ve Ukrayna’nın Kırım bölgesi bu açıdan stratejik değer taşımaktadırlar. 

(Sarıkaya,2011:8) 

 

Kırım’ın 18 Mart 2014’te imzalanan anlaşma ile otonom bölge olarak Rusya’ya katılması 

Karadeniz Bölgesinde son yıllarda meydana gelen en önemli siyası ve askeri gelişmelerden 

birisidir. Sivastopol’daki askeri deniz üssü Rusya açısından oldukça önemlidir. 

Sivastopol’un sahip olduğu coğrafi avantajlar, doğal bir liman olması ve çok gelişmiş alt 

yapısı onu Karadeniz’deki en iyi donanma üssü haline getirmektedir. Rusya Kırım 

Yarımadasına konuşlandırdığı askeri birlikleri ile Sivastopol’daki donanma üssü ve 

Karadeniz filosuyla bölgedeki konumunu oldukça güçlendirmiştir. Çok kısa süren 2008’deki 

Gürcistan savaşında Rusya’nın Karadeniz’deki söz konusu güçlü konumunun etkisi belirgin 

şekilde gözlenmiştir. (Ayhan,2015:14-15) 

 

Soğuk Savaş sonrası Rusya’nın Karadeniz’de izlediği temel strateji Batılı devletlerin ve 

organizasyonların Rusya’nın kendi güvenlik bölgesi olarak gördüğü bölgedeki dengeleri 

değiştirebilecek stratejileri başarısızlığa uğratmak olarak özetlenebilir.  ABD ve Batının 

NATO’nun genişlemesi perdesi altında ikili güvenlik anlaşmaları imzalayarak ve Rusya 

karşıtı yöneticileri destekleyerek Karadeniz’de askeri ve siyasi üstünlüğü ele geçirmeye 

çalıştığına inanan Rusya, bu bölgedeki genel stratejisini ABD ve NATO’nun 

gerçekleştirmeye çalıştığına inandığı bu çevreleme hareketini önleme üzerine kurmuştur. 

(Ayhan,2015:16) 

 

Rusya’nın ABD, NATO ve bölgedeki diğer rakip devletlere karşı izlediği strateji beş prensip 

üzerine kurulmuştur. Bunlar sırasıyla; bölgedeki ana oyuncu pozisyonunu korumak, kendi 

kontrolü altında olmayan enerji projelerinin gerçekleşmesini engellemek, kendi karşıtı 

koalisyonların oluşumunu engellemek, bölge ülkelerinin NATO’ya üye olmasını önlemek ve 

kendi karşıtı ayrılıkçı ve terörist hareketlere karşı savaşmaktır. (Ayhan,2015:17) Batı Bloğu 

Karadeniz bölgesine nüfuz etmeye çalıştıkça Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna’da olduğu 

gibi karşı önlemler alıp bu girişimleri başarısızlığa uğratmayı hedeflemesi kaçınılmaz 

gözükmektedir. Bununla birlikte, Rusya AB’nin bölgedeki faaliyetlerine izin vermekte ve 

karşı çıkmamaktadır. Çünkü AB’yi bölgede ABD politikalarına karşı bir denge unsuru 

olarak kullanmayı tercih etmektedir. (Ayhan,2015:8) 

 

          AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KARADENİZ POLİTİKASI 

 

Avrupa Birliği’nin (AB) 2004 yılından itibaren komşularıyla sürdürdüğü iyi ilişkiler, gerek 

güvenlik gerek ekonomik ve siyasal çıkar elde etmek amacıyla yürüttüğü “Avrupa 

Komşuluk Politikası” ile şekillenmektedir. Bu açıdan AB, Akdeniz, Orta Doğu, Afrika ve 

Karadeniz’i kendisi için önem arz eden bölgeler olarak belirlemiştir. Özellikle Romanya ve 

Bulgaristan’ın AB’ye tam üyeliği ve Türkiye’nin adaylığı ile birlikte AB’nin Karadeniz 

Bölgesi ile olan sınırı genişlemiş, ekonomik, siyasal ve güvenlik konularında yeni 

stratejilere ve politikalara gereksinim duyulmaya başlanmıştır. (Aydın Yılmaz,2013:1) AB, 

benimsediği komşuluk politikasıyla birlikte Karadeniz Sinerjisinin de temelini atmıştır. 

(Aydın Yılmaz,2013:7) AB bölgesel gelişmeye önem vermekte, özellikle Romanya ve 

Bulgaristan’ın 2007’de AB üyesi olmasıyla birlikte Kuzeydoğu Avrupa ve Kuzeydoğu Asya 

ülkelerini Karadeniz Sinerjisi ile desteklemektedir.  

 

Sinerji, komşuluk politikasının bir gereği olarak Karadeniz’e kıyısı olan Doğu Avrupa, Orta 

Asya ve Güney Kafkasya ülkeleriyle; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, 

Moldova, Ukrayna ve Rusya ile ortak sorunların çözülmesine ve ekonomik, kültürel ve 

siyasal ilişkilerin geliştirilmesine dayanmaktadır. Amaç bu ülkelerde demokrasinin ve 

ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak, istikrarı ve gelişmeyi desteklemek, bölgeye 

yönelik olarak ortak projeler geliştirmek ve barışı teşvik ederek çatışmaları önlemektir. 
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(Aydın Yılmaz,2013:8) AB nezdinde özellikle Gürcistan ile ilgili olarak duyulan temel 

kaygı, bu ülkenin güvenlik sorunsalı olan bir ülke olmaktan çok güvenliğe katkısı olan bir 

ülke haline gelip gelemediğidir. (Özkan,2010:7) 

Karadeniz sinerjisi ile AB Karadeniz Bölgesi’ne yönelik somut bir girişimde bulunmuştur. 

Güvenlik açısından bakıldığında öncelikle enerjinin AB pazarına girişi, bölgenin SSCB’nin 

dağılmasıyla birlikte demokratikleşerek istikrarlı bir hale gelmesi, daha sonra terör, yasadışı 

göçler, insan kaçakçılığı gibi konular karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, Karadeniz 

havzasında güçlü ve sürdürülebilir kalkınmayı, ayrıca bölgesel işbirliğini ve ortaklığı 

destekleyecek projelere finansal destek vermeye başlamıştır. Bu programla Karadeniz 

havzasında yer alan ülkelerde ve sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal gelişmeye destek 

olunması, ortak sorunlarla başa çıkabilmek için işbirliği ve topluluklar arası ortak çalışma 

hedeflenmiştir. Bu program Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, 

Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan’ı kapsamaktadır. (Aydın Yılmaz,2013:8) 

Soğuk savaş sonrası dönemde AB’nin çevresindeki bölge ve ülkelerin siyasal ve ekonomik 

durumlarındaki dengesizlikler ve ABD’nin bu bölgelerdeki varlığının niteliği AB’yi söz 

konusu bölgelerde daha aktif bir güvenlik politikası arayışına yöneltmiştir. Karadeniz 

havzası çevresinde bulunan ülkeler sadece ekonomik ve siyasal sorunların ortaya çıkardığı 

organize suç, göç, kaçakçılık gibi AB’yi etkileyen sorunlara yol açmamakta, aynı zamanda 

AB’nin önem verdiği enerji konusunda koridor olmaları nedeniyle enerji güvenliği alanında 

da sorunlara yol açmaktadır. Bu bağlamda AB, Avrupa Komşuluk Politikası ve Karadeniz 

Sinerjisi ile Karadeniz Havzası ülkelerine yönelik siyasal ve ekonomik alanda destek ve iş 

birliği politikaları geliştirmiştir. AB’nin Türkiye ile ilişkisinin belirsizliği ve Rusya’nın arka 

bahçesi olarak gördüğü Karadeniz Havzasında AB’ye ancak kendi çıkarları çerçevesinde 

hareket alanı bırakması AB’nin bölgedeki güvenlik politikalarının başarısını etkileyecektir. 

AB’nin Karadeniz güvenlik politikası ancak Türkiye ve Rusya ekseninde AB’nin etkisi 

artırması ile olanaklı gözükmektedir. (Aydın Yılmaz,2013:12-13) 

TÜRKİYE’NİN KARADENİZ POLİTİKASI 

T.C Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında Dış Politika başlığı altında yer alan Bölgeler

alt başlığında Karadeniz yer almamaktadır.  Bir başka alt başlık olan Uluslararası

Kuruluşlarla İlişkiler başlığı altında Karadeniz’le ilgili olarak “Karadeniz Deniz İşbirliği

Görev Grubu (Blackseafor)” ve “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)”

bulunmaktadır. (Koçer,2007:196)  Karadeniz’e kıyısı bulunan devletler  arasında Türkiye

diğerlerine göre en uzun kıyı parçasına sahip durumdadır. Bu coğrafi gerçeklik Türkiye’yi

jeoekonomik açıdan üstün bir konuma getirmektedir. Türkiye Karadeniz sayesinde Doğu ve

Kuzey Avrupa ile Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılma olanağına sahiptir. (Demir,2019:583)

Soğuk Savaş döneminde NATO üyeliğine karşın Türkiye Karadeniz’de Sovyetler Birliği’ni 

rahatsız edecek girişimlerde bulunmamakla birlikte Karadeniz’i Sovyetlerin kontrolüne 

bırakmamıştır. Türkiye her şeye rağmen Karadeniz’de NATO ile Sovyetler Birliği arasında 

bir denge oluşturmaya ve bu dengeyi korumaya özen göstermiştir. Karadeniz’de deniz yetki 

alanlarının paylaşımı konusunda da Türkiye büyük bir diplomatik başarı göstererek sorunsuz 

bir şekilde bu konuda başarı göstermiştir. (Sarıkaya,2014:215) 

Türkiye, Soğuk Savaş döneminde bölgenin tek NATO üyesi ülkesi olarak Karadeniz’de 

Doğu Bloğuna karşı güvenliği sağlamıştır. SSCB’nin dağılmasından sonra bölgesel güç 

olarak Karadeniz’in etkin üyesi olan Türkiye hem ekonomik alanda hem de güvenlik 

alanında bölge ülkeleriyle iş birliği olanaklarını artırıcı öneriler ile ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’nin bu açılımı gerçekleştirmesinde Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte yeni 
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mücadele alanları ve yeni fırsatların çıkmasının da rolü bulunmaktadır. (Kasım,2008:172-

173) 

 

Karadeniz bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin çok etkin olabildiği ve gelişmeleri 

yönlendirebildiği bir bölgedir. Bölgede üye ülkeler arasındaki ilişkilerde ana sorun ise 

politik bloklaşma ve ekonomik ilişkilerin yetersizliğidir. Dondurulmuş çatışmaların varlığı 

ve çatışmaların taraflarının bu sorunları çözme iradesine sahip olamaması her türlü bölgesel 

iş birliğinin önünde engel oluşturmaktadır. Temel sorunların çözümünde bölgesel 

yapılanmalar ve bölgesel güçler inisiyatif almadan ilerleme sağlanması güç gözükmektedir.  

Bölgedeki Abhazya, Güney Osetya, Trans Dinyester ve Karabağ sorunu gibi dondurulmuş 

çatışmaların kısa ve orta vadede çözümü zordur. Bu durum Karadeniz’de ittifakları ve 

gruplaşmaları zorunlu kılmaktadır. (Kasım,2008:178-180) 

 

Türkiye’nin öncülüğünde özellikle kıyıdaş ülkeleri kapsayan çeşitli iş birliği mekanizmaları 

hayata geçirilmiştir. (Sarıkaya,2014:215-216) Karadeniz’e kıyıdaş olan devletler yönünden 

ortak bir zeminde hareket edebilmek hem kolay hem de rekabet gibi uzun süreli faaliyetler 

açısından oldukça güçtür. Söz konusu zorluk Karadeniz’in taşımış olduğu ekonomik değer, 

uluslararası güvenlik konuları ve enerji hatlarının geçiş rotası olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Karadeniz, Asya ve Avrupa devletlerinin ortak birliktelik içine girdiği 

bir noktada konumlanması ve Türkiye’nin jeopolitik konumunun da bununla birlikte 

düşünülmesi durumunda son derece aktif siyaset üreten bir havzadır. Bu gerçeklik göz 

önüne alındığında Türkiye, bu kesişim noktasında tarafları ortak bir zeminde 

buluşturabilecek ve gerektiği durumlarda da ilişkileri kontrol edebilecek olanakları elinde 

bulundurmaktadır. (Demir,2019:582-583) 

 

Karadeniz mevcut haliyle risklerin olduğu ancak tehditlerin olmadığı bir barış denizi 

durumundadır. Türkiye bu durumun devamı için çaba göstermektedir. Ancak uluslararası 

gelişmelerin etkisiyle Karadeniz’deki diğer bir bölgesel güç olan Rusya ile Batı arasındaki 

gerginliğin artması mevcut sakinliği bozabilecektir. (Kasım,2008:179) 

 

Türkiye NATO’nun Aktif Çaba Operasyonu’nun Karadeniz’e taşınması düşüncesine 

mesafeli durmuştur. Bunun nedeni, bu tarz girişimlerin 1936 Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’ni tartışmaya açacak olması ve Türkiye’nin girişimi olan mekanizmaları 

aşındıracak olmasıdır. Türkiye Karadeniz’de etkin bir bölgesel güç olarak bu konumunu 

sürdürmek istemektedir. Bu noktada eğer Karadeniz’de bir güvenlik boşluğu var ise bunu 

doldurabilecek olan ülke de Türkiye’dir. Nitekim Blackseafor ve Karadeniz Uyum Harekatı 

Türkiye’nin girişimleridir. Karadeniz’deki bir diğer bölgesel güç olan Rusya ile Batı 

arasındaki gerginlik Karadeniz’in NATO üyesi bölgesel gücü Türkiye’yi ön plana 

çıkarmaktadır. (Kasım,2008:177-179) 

 

GÜRCİSTAN’IN DIŞ POLİTİKASI 

 

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Gürcistan’ın dış politikasındaki temel öncelikleri ve 

yönelimleri anlayabilmek açısından Ulusal Güvenlik Konsepti bağlamında incelenme 

yapılması yararlı olacaktır. Son olarak ve ikinci defa 2011 yılında yayımlanan konseptin 

2005 yılındaki ilkinden başlıca farklılığı ve karakteristik özelliği Rusya tehdidinin ön planda 

olması ve bu ülkenin düşman olarak değerlendirilmesidir. Yanı sıra AB ve NATO 

bağlamında Avrupa-Atlantik yapısına entegrasyon da bir diğer baskın unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, ulusal güvenlik konseptinin Rusya tehdidi ile AB ve 

NATO bütünleşmesi olarak iki temel konuya odaklandığını söyleyebiliriz.  

 

İkinci konsept karşılıklı egemenliğe saygı ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Rusya ile iyi 

komşuluk ilişkilerini de öngörmektedir. Haziran 2014’de 2011 tarihli Ulusal Güvenlik 
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Konsepti esas alınarak Yeni Ulusal Askeri strateji kabul edilmiştir. Bu bağlamda, Gürcistan 

savunma sisteminin modernizasyonu bir gereklilik olarak değerlendirilmiştir. Gürcistan’ın 

NATO üyeliği çerçevesinde Karadeniz’deki NATO varlığı açısından bu ülkenin deniz filosu 

önem kazanmıştır. NATO ülkeleri Gürcistan’ın katılımıyla Karadeniz’deki varlıklarının 

güçleneceğini ve Karadeniz’deki NATO manevralarına katılım ve desteği ile de bölge 

istikrarına katkıda bulunacağını öngörmektedirler. (Sıprı :2018:1-12) 

 

Bir ülkenin dış politikasının kimlik temeli olmaksızın oluşturulmasına çalışılması güçlükler 

yaratabilecektir. Nitekim bağımsızlıktan sonra Gürcistan açısından Sovyet/Rus kimliklerinin 

etkisinden uzaklaşılması Avrupalı kimliğin benimsenmesinin önünü açmıştır. Son yirmi 

yılda dış politika önceliklerinin oluşturulmasında Avrupalı kimliğin ön planda olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda AB ve NATO üyelikleri gündeme getirilmekte ve AB 

üyeliğinin Avrupa-Atlantik sahasına bütünleşmede anahtar rolde olduğu ifade edilmektedir. 

(Kakachia, Minesashvili, 2015:172-173) 

 

Rusya’nın, Ağustos 2008’deki işgali nedeniyle bütünüyle (toprak bütünlüğü, ekonomik ve 

sosyal gelişmesi, ulusal güvenliği, egemenliği) Gürcistan için bir tehdit unsuru olduğu, 

bağımsız ve demokratik bir Gürcistan’ı ciddi bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle 

Gürcistan’ı güçsüzleştirmek, Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapısına bütünleşmesinin önüne 

geçerek Gürcistan’ı tekrar Rusya’nın etkisi altına almayı amaçladığı ve sadece Gürcistan 

için değil Kafkasya’nın bütünü için tehdit oluşturduğu vurgulanarak Rus tehdidinin niteliği 

ve boyutları ifade edilmektedir. 

 

Ayrıca, Komşu ülkelerdeki çözülmemiş sorunların Gürcistan’ın güvenliğini olumsuz olarak 

etkilediği ve çözülmemiş (dondurulmuş) sorunların Rusya’nın bölgedeki etkisini/etkinliğini 

artırmaya yaramakta olduğu ile Gürcü-Rus çatışmasının çözülmesinin komşu ülkelerdeki 

diğer çatışmaların çözümüne de örnek olacağı üzerinde durulmaktadır. 

 

Gürcistan’ın,  coğrafi, siyasal ve kültürel olarak Avrupa’nın bir parçası olmasının yanı sıra 

Avrupa ve Avrupa-Atlantik sahasının da bir parçası olduğu Bu nedenle, AB ve NATO’nun 

doğuya doğru genişlemesi Gürcistan’ın güvenliği için önemli olduğu ve bu nedenle 

Gürcistan’ın  bir Karadeniz ve Güney Avrupa devleti olarak önceliğinin NATO ve AB’ye 

üyelik olduğu, Gürcistan’ın Avro-Atlantik yapısına entegrasyonunun Kafkaslara istikrar 

getirdiği gibi Rusya’nın güney sınırlarının güvenliğini de artıracağı önemle belirtilmiştir.  

 

Avrupa, Karadeniz ve Kafkaslardaki gelişmelerin Gürcistan’ın ulusal güvenliğini doğrudan 

etkilediği, bir Karadeniz kıyı devleti olarak Gürcistan’ın gerek çok taraflı gerek ikili 

uluslararası oluşumlar konusundaki iş birliğini bölgesel güvenliği güçlendirmek açısından 

desteklediği, NATO üyeliğinin güvenlik ve istikrarı garanti altına alacağı ve bölgedeki 

istikrarı da güçlendireceği, Gürcistan’ın  enerji koridoru olmaktan memnunluk duyduğu ve 

aynı zamanda Karadeniz limanları ile enerjide alternatif bir rota olduğu da ifade edilmiştir. 

 

NATO üyeliği Gürcistan’ın en önemli dış ve güvenlik politikası önceliğidir. Gürcistan 

ülkedeki istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde NATO’ya büyük önem vermektedir. 

Hükümetin NATO tavsiyeleri doğrultusunda yürüttüğü reformların ülkedeki 

demokratikleşme sürecinin güçlendirilmesini destekleyeceğine inanılmaktadır. Dahası 

Gürcistan sadece güvenlik tüketmeyi değil aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenliğinde 

önemli rol oynamayı amaçlamaktadır. (www.mfa.gov.ge, 2020) AB ve NATO üyelikleri 

kilit önemdeki dış politika öncelikleridir. Bu öncelikler kamuoyundan yaygın destek 

görmektedir. Ülke nüfusunun % 77’si hükümetin AB’ye üyelik konusundaki irade beyanını 

onaylarken % 74’ü de NATO üyeliğini desteklemektedir. (www.tr.boell.org/tr/, 2019) 
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Gürcistan’ın dış politikasının bağımsızlık sonrası iş başına gelen yönetimler, liderler 

ekseninde incelenmesinin söz konusu dönemlerin karakteristik özellikleri nedeniyle yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, Sovyet sonrası bağımsızlığın kazanıldığı 1991 

yılından bugüne kadar yönetimde yer alan liderler/partiler (koalisyon); Gamsahurdia, 

Şevardnadze, Saakaşvili ve Gürcü Rüyası dönemleri aşağıda kronolojik sırayla ele 

alınmıştır. 

 

Gamsahurdia Dönemi  

 

Bağımsızlığın kazanılmasından sonraki ilk devlet başkanı olarak yönetime gelen 

Gamsahudia’nın, Gürcistan toprakları sadece Gürcülere aittir şeklindeki aşırı milliyetçi 

söyleminden hem Güney Osetya ve Abhazya hem de Rusya tedirgin olmuşlar ve ilişkiler 

gergin bir hal almıştır. Bağımsızlık sonrasının en kaotik ortamında devlet başkanı olan 

Gamsahurdia, bir türlü kurulamayan siyasi düzen ve sağlanamayan istikrar sonucunda 

muhalefet tarafından verilen ültimatomu takiben Ocak 1992 de ülkede yönetimi ele alan 

Askeri Konsey tarafından görevinden alınmıştır.  Gamsahurdia, bir yılı bile bulmayan kısa 

iktidar döneminde Gürcistan’ın dış politika söylemini, bağımsızlığı güçlendirecek ve toprak 

bütünlüğünü sağlayacak ilişkilerin kurulması hedefi üzerine inşa etmiştir. Bu bağlamda RF 

ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün önündeki en büyük tehlike olarak 

tanımlanmıştır. (Atıcı,2015:10)    

 

Şevardnadze Dönemi        

 

1992 yılında iktidara gelen Şevardnadze ideolojik, dini ve etnik çatışma ortamı nedeniyle 

dağılma aşamasında olan bir ülke devralmıştır. Moskova’nın etkisiyle Acaristan, Abhazya 

ve Güney Osetya’daki ayrılıkçı hareketler kısa zaman içinde Tiflis yönetiminin en önemli 

sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle Tiflis yönetimi Moskova ile ilişkilerini düzeltmeye ve 

ayrılıkçı bölgeler sorununu toprak bütünlüğünü koruyarak çözmeye çalışmıştır. 

(Atıcı,2015:11) Buna rağmen iç savaş patlak vermiş ve ayrılıkçı bölgeler Gürcistan’dan 

ayrıldıklarını ilan etmişlerdir. (Girgin,2011:26) Bu dönemde BDT’ye katılan Gürcistan 

topraklarını Rus üslerine açmak zorunda kalmış ancak aynı zamanda Moskova’ya karşı 

bağımsızlığını koruyabilmek için Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye yönelmiştir. 

(Atıcı,2015:11) 1992 yılında başa gelen Şevardnadze 2003 yılına kadar Rusya ve Batı ile 

denge gözeten bir yönetim göstermiştir.     

 

Saakaşvili Dönemi   

 

2005 ve 2011 tarihli ulusal güvenli konseptlerinin yayımlandığı Saakaşvili yönetiminin Batı 

yanlısı tutumu ve Gürcistan’ın üniter yapıya kavuşturulmasını temel alan milliyetçi 

politikaları Rusya’nın bölgeye ilgisini ve tepkisini artırmıştır. (Atıcı,2015:17) 2008 

savaşından sonra Gürcistan’ın dış ilişkilerinde güvenlik eksenli yaklaşım egemen olmuş, 

buna bağlı olarak NATO üyeliği ve ABD ile askeri ve savunma ilişkileri ağırlık kazanmaya 

başlamıştır. Bu savaş soncunda Gürcistan BDT üyeliğinden ayrılarak daha çok Batı yanlısı 

bir çizgiye geçmiştir.  

 

Savaş sonunda ayrılıkçı bölgelere yönelik çözüm olasılığının daha da karmaşık bir hal 

alması ve beklenen NATO üyeliğinin kısa vadede gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması Gürcü 

siyasal elitini zor durumda bırakmıştır. 2008 savaşı Gürcülerin hem Rus tehdidini 

algılamalarına hem de Batı tarafından Rusya karşısında yalnız bırakılabilecekleri kaygısının 

oluşmasına yol açmıştır. Saakaşvili yönetiminin açıktan yürüttüğü Batı yanlısı strateji ve 

politikalar Moskova’yı bölgeye daha çok çektiği gibi 1992 yılından itibaren genel olarak 

yaşanmakta olan sükunet yerini gittikçe artan bir gerilim, çatışma ve istikrarsızlığa 

bırakmıştır. (Atıcı,2015:12-13) 
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          Gürcistan Rüyası Dönemi  

Rusya ile Batı arasında denge gözetecek bir Gürcistan yaratabilme hedefi ile yola çıkan yeni 

yönetim, (Tüysüzoğlu,2014) Saakaşvili’nin Rusya’yı tamamen dışlayan tutumuna karşılık 

Moskova ile daha pragmatik daha az ideolojik ve dengeli bir çizgi belirlemeye ve  ekonomik 

ve kültürel bağları geliştirmeye çalışmıştır. 7 mart 2013 tarihinde Gürcistan 

Parlamentosu’nda alınan dış politikanın genel ilkeleri kararlarında Gürcistan’ın Batı yanlısı 

bir dış politika izleyeceği ancak RF ile de diyaloğunun devam edeceği ifade edilmiştir. 

(Atıcı,2015:17) 

 

 İlk zamanlarda Batı ile RF arasında yürütülmek istenen denge politikasında güçlükler 

yaşanmış ancak pragmatizm ve ekonomik ilişkilerin politik kaygılardan ve 

değerlendirmelerden uzak tutulması sonucunda Rusya ile ekonomi ve ticaret alanında 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. (Shakarian, 2016) Yeni hükümet tarafından hem Batı hem de 

Rusya ile ilişkileri iyi durumda olan Ermenistan kamuoyuna model olarak gösterilmiştir. 

(Zasztowt,2013:52) 

 

Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi amaçlanmış ancak Abhazya ve Güney Osetya 

bölgeleri  sorunu ilişkilerin düzelmesi önünde önemli engel oluşturmaktadır. (Kakachia, 

Lebanidze, 2019) Yeni yönetimde Abhazya ve Güney Osetya’yı yeniden ülkeye dahil etme 

amacı bulunmaktadır. Bir çok Gürcü topraklarının % 20’sinin halen Rusya tarafından işgal 

altında tutulduğunu düşünmekte ve bu ülkeye karşı olumsuz düşünceye sahip durumdadır. 

(Kakachia,2013:26-30) 

 

GÜRCİSTAN’IN KARADENİZ POLİTİKASI 

  

Gürcistan’ın Karadeniz politikasının AB-NATO üyelikleri ve Avrupa-Atlantik sahası ile 

bütünleşme,  Rusya ile ilişkiler ve enerji olmak üzere üç temel üzerine kurulu olduğu 

söylenebilir. Genel olarak dış politikasında da bu üç unsur ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

 

Gürcistan’ın dış politikası içinde ayrı bir başlık altında düzenlenen kapsamlı bir Karadeniz 

politikasının varlığından söz edilebilmesi zordur. Bununla birlikte, Gürcistan’ın 2019 – 2022 

yılları arasını kapsayan dönem için parlamento tarafından kabul edilen; bağımsızlık ve 

toprak bütünlüğü, AB ve NATO’ya entegrasyon, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, 

bölgesel ve küresel boyutta iki taraflı ve çok taraflı işbirliği ve küresel güvenliğe katkı 

(www.georgiaembassyusa.org,2019) başlıkları altında belirtilen temel öncelik 

stratejilerinden konuyla ilgili çıkarsamalarda bulunmak olanaklıdır. 

 

Bunlardan özellikle AB ve NATO’ya entegrasyon, bölgesel ve küresel boyutta iki taraflı ve 

çok taraflı işbirliği ve küresel güvenliğe katkı başlıkları altında toplanan dış politika 

öncelikleri ülkenin Karadeniz politikasına iz düşüm oluşturabilecek özellik taşımaktadırlar. 

Zaten genel anlamdaki dış politika stratejileri ve önceliklerinin iz düşümleri Karadeniz 

politikasının da kodlarını ve özelliklerini barındırmaktadır. Öncelikler arasında yer alan AB 

ve NATO entegrasyonu, ülkenin AB ve NATO perspektifinden Karadeniz’e bakışı, söz 

konusu bölgedeki küresel ve bölgesel aktörlerin güç mücadelesi bağlamında Gürcistan’ın 

aldığı aksiyonlar Karadeniz politikasının oluşumuna etkide bulunmaktadır. 

 

Küresel güvenliğe katkı başlığı altında ele alınan dış politika önceliği de bir alt sistem olan 

Karadeniz’in güvenliğini ve bu doğrultuda oluşturulan ve oluşturulabilecek politikaları da 

kapsamaktadır. Karadeniz güvenliği hem küresel güvenlik içinde onun bir parçası olarak 

hem de küresel güvenliğe katkı anlamında ele alınmaktadır. Bölgenin enerji nakil yolları 

üzerinde bulunması nedeniyle Karadeniz’in güvenliği önemli ve yine bu anlamda iş birliği 

olanaklarının geliştirilmesi izlenen politikalarda önemli bir yer tutmaktadır. 
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Ek olarak, ikili ve çok taraflı bölgesel ve küresel iş birliği önceliği de Bölge (Karadeniz) 

ülkeleri ile kurulmuş ya da kurulması olası iş birliği örgütlerinin ve olanaklarının yansıması 

bağlamında Karadeniz’de de görülmektedir. KEİ gibi çok taraflı örgütler kanalıyla iş 

birliğini geliştirmek de öncelikler arasında belirtilmiştir. Bölgesel işbirliğinin desteklenmesi 

ve bu konuda girişimlerde bulunulması Gürcistan’ın ulusal güvenliğinde temel yön olup dış 

politikasında da stratejik bir unsurdur. Tecrübeler göstermiştir ki bölgesel iş birliği katılımcı 

her bir ülkenin gelişimine katkı sunmaktadır. (Mgaloblishvili:2019-1-3) 

 

SONUÇ  

 

Soğuk Savaş boyunca “mutedil dalgalı” olan Karadeniz’in göreceli sakinliği Soğuk Savaş 

sonrasında kaybolmuş ve bölge dışı aktörlerin de katılmasıyla bölgedeki güç mücadelesi çok 

taraflı bir nitelik ve boyut kazanmıştır. Bugün için hem iş birliği hem de rekabet açısından 

uluslararası nitelik kazanmış bir Karadeniz söz konusudur. Karadeniz hem uluslararası 

sistemin büyük aktörlerinin ilgi alanlarında hem de yapısında meydana gelen değişiklikler 

nedeniyle uluslararası sistemi etkileyen unsurlardan biri durumundadır. Karadeniz 

uluslararası güç mücadelesinin yeni sahalarından biridir. Karadeniz’in gittikçe bir NATO –

ve göreceli AB- denizine dönüşmesi ve RF’nin Akdeniz’e açılmak amacıyla Karadeniz’de 

güçlenmeye çalışması bunun göstergeleridir. 

 

Halen bölgede bir denge durumundan söz edebilmek mümkün gözükmektedir. Bu 

bağlamda, gerek bölgesel gerek küresel aktörlerin bölgeye yönelik politikalarında söz 

konusu güç dengesinin sürdürülmesinin gözetilmesi gerekmektedir. Karadeniz uluslararası 

ortamdaki bütün olumsuz gelişmelere karşın, Soğuk Savaş dönemi sonrasında göreceli 

güvenli bir bölge olma özelliğini sürdürmektedir. Zira, Karadeniz, uluslararası güvenlik 

ortamında çağdaş risklerin hepsine sahip olmakla birlikte, tehditlerin varlığı önemli oranda 

potansiyel düzeydedir. Karadeniz’deki mevcut denge durumu risklerin ve tehditlerin 

çatışmaya dönüşmesini engellemektedir.  

 

Gürcistan’ın genel anlamda dış politikası ve özelde de Karadeniz politikasıyla ilgili 

aşağıdaki sorulara verilecek yanıtlar adı geçen ülkenin söz konusu politikalarının geleceği 

hakkında öngörüde bulunabilmemize yardımcı olacaktır. Gürcistan’ın dış politika 

istikametinde bir paradigma değişikliği beklenmekte midir? Kısa ve belki de orta vadede 

Gürcistan’ın dış politikasında radikal ve stratejik değişikliğe gidebilmesi olasılığı oldukça 

düşük gözükmektedir (Rusya faktörü). Bunun anlamı denge durumunun sürdürülmesidir. 

Rusya ile denge politikası Gürcistan’ı Avrupa-Atlantik hedefinden saptırır mı, uzaklaştırır 

mı? Kurumsal reformların akamete uğraması riski taşır mı? Denge politikası da Gürcistan’ın 

AB ve NATO perspektiflerini olumsuz etkilemeyecektir. Aksi durumda, tamamen Batı 

yanlısı/Rusya karşıtı (düşman) bir politikaya tekrar dönülmesi Rusya’nın Gürcistan üzerinde 

oluşturacağı baskı nedeniyle söz konusu süreçler olumsuz etkilenebilecektir. 
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Abstract 

 

Anatolia has attracted the attention of various civilizations throughout history with its 

geographical location, underground and aboveground riches. Since communication was not as 

fast as today in civilizations before Christ, that people can follow the developments in 

different geographies was possible by displacement between regions, such as war, trade, and 

travel. Due to the lack of communication facilities, advances in science and technology in 

different geographies could only be noticed after years. 

Countries dealing with trade had the opportunity to learn and apply scientific developments 

from settlements or trade centers on trade routes. The first traces of settlement in the Malatya 

Aslantepe Mound were seen around 5,000 BC. The Höyük area, which was used as a 

settlement until 5-6 AD. centuries, was later used as a Byzantine cemetery. We also see 

practices similar to accounting practices in the kingdom of Aslantepe in Malatya in those of 

Assyrian merchants during the Assyrian Trade Colonies Period as well. The Assyrians were 

established in Mosul territory in the northern part of today's Iraq in the 2000s BC. The 

Assyrians were destroyed in 612 BC at the end of a tumultuous history. They also used the 

trade route passing through Malatya / Aslantepe while traveling to Kültepe / Kāniš, the center 

of the colonial system they established in Anatolia between 1974-1719 BC in order to make 

the trade which  Assyrian performed  with the local kingdoms of Anatolia systematical and 

organized way. It is thought that the seals found in Aslantepe mound and the broken tablets 

found in Kayseri / Kültepe mound belonging to the Assyrian merchants were used in the 

internal control and inventory work. Again, it is estimated that a tool considered as a 

calculation tool found in Aslantepe mound and another tool belonging to Assyrian merchants 

were used in the calculation processes. 

 

In this study, by examining the relationship between Aslantepe mound and Assyrian 

merchants, it will be tried to reveal whether the Assyrian merchants benefited from the 

scientific developments in Aslantepe or not. It can be said that the accounting system used by 

the Assyrian merchants who established a colonial system in Anatolia between 1974 and 1719 

BC was influenced by the Aslentepe civilization. 

 

Keywords: Aslantepe Mound, Assyrian Trade Colonies, Internal Control, Inventory, 

Calculation Tool 
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Özet 

Anadolu sahip olduğu coğrafi konumu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile tarih boyunca çeşitli 

uygarlıkların ilgisini çekmiştir. Milattan önceki uygarlıklarda iletişim günümüzdeki kadar 

hızlı olmadığından insanların farklı coğrafyalardaki gelişmeleri takip edebilmeleri; savaş, 

ticaret, seyahat gibi bölgeler arası yer değiştirmeyle mümkün olmaktaydı. İletişim 

olanaklarının yetersizliğinden dolayı farklı coğrafyalardaki bilim ve teknoloji alanlarındaki 

ilerlemeler ancak yıllar sonra fark edilebiliyordu.  

Ticaret ile uğraşan ülkeler ticaret yolları üzerindeki yerleşim yerlerinden veya ticaret 

merkezlerinden bilimsel gelişmeleri öğrenme ve uygulama fırsatı yakalamaktaydı. Malatya 

Aslantepe Höyüğünde ki ilk yerleşim izleri MÖ 5.000 yıllarında görülmüştür. MS 5-6. 

Yüzyıllara kadar yerleşim yeri olarak kullanılan Höyük alanı daha sonra Bizans mezarlığı 

olarak kullanılmıştır. Malatya’da bulunan Aslantepe krallığındaki muhasebe uygulamalarına 

benzer uygulamaları Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu tüccarlarda da görmekteyiz. 

Asurlular bugünkü Irak topraklarının kuzey bölgesinde Musul toprakları içinde MÖ 2 binli 

yıllarda kurulmuştur. Asurlular inişli çıkışlı bir tarihin sonunda MÖ 612 tarihinde yıkılmıştır. 

Asurlular Anadolu’nun yerel krallıklarla yaptıkları ticareti sistemli ve organize bir hale 

getirmek için MÖ 1974-1719 tarihleri arasında Anadolu’da kurmuş oldukları koloni 

sisteminin merkezi olan Kültepe/ Kāniš’e seyahat ederken Malatya/Aslantepe’den geçen 

ticaret yolunu da kullanmaktaydılar. Aslantepe höyüğünde bulunan mühürler ile Asurlu 

tüccarlara ait Kayseri/Kültepe höyüğünde bulunan kırılmış tabletler iç kontrol ve envanter 

çıkarma çalışmasında kullanıldığı düşünülmektedir. Yine Aslantepe höyüğünde bulunan bir 

hesaplama aracı olarak düşünülen bir araç ile Asurlu tüccarlara ait bir başka aracın da 

hesaplama işlemlerinde kullanıldığı tahmin edilmektedir. 

Bu çalışmada Aslantepe höyüğü ile Asurlu tüccarların arasındaki ilişki incelenerek Asurlu 

tüccarların Aslantepe’de ki bilimsel gelişmelerden faydalanıp faydalanmadığı ortaya konmaya 

çalışılacaktır. MÖ 1974-1719 yılları arasında Anadolu’da koloni sistemi kuran Asurlu 

tüccarların kullanmış olduğu muhasebe sistemi Aslantepe uygarlığından etkilendiği 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aslantepe Hüyüğü, Asur Ticaret Kolonileri, İç Kontrol, Envanter, 

Hesaplama Aracı 

Giriş  

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Aslantepe Höyüğü sahip olduğu 

coğrafi konum itibariyle ticaret ve ulaşım güzargahı üzerinde bulunmaktadır. MÖ önce 

iletişim araçları gelişmemiş olmasından dolayı ticaret merkezleri ve ticaret yolları üzerinde 

bulunan yerleşim yerleri bu noktada önem arz etmektedir. İnsanlar bu yerlerde teknolojik ve 

bilimsel gelişmelerden haberdar olabilmekte burada öğrendiklerini kendi ülkelerine taşıyarak 

hem uygulamakta hem de oradaki insanların bu gelişmelerde haberdar olmasını 

sağlamaktaydı. Asur Ticaret Kolonileri MÖ 1974 ile MÖ 1719 yılları arasında Asurluların 

Anadolu’ya yapmış oldukları sistemli ve organize ticari faaliyetleri kapsayan döneme 

denmektedir. Bu dönemde Asurlular yapmış oldukları ticari faaliyetleri kilden yapılmış 

tabletlere çivi yazısı ile yazarak günümüze kadar gelen, dönemin aydınlatılmasını sağlayan 

belgeler bırakmışlardır. Asurlular Anadolu ile yapılan ticarette Asur Ticaret Kolonilerinin 

Merkezi olan Kayseri Kültepe/ Kāniš’e Asur’dan farklı ticari yolları kullanarak 

ulaşmaktaydılar. Bu yolardan bir tanesi de Aslantepe Höyüğünün bulunduğu Malatya’dan 

geçmektedir.  
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Aslantepe Höyüğü 

 

Aslantepe Höyüğü Malatya’nın merkezine birkaç km uzaklıkta Orduzu Mahallesi 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Höyüğün kültür dolgusu yüksekliği 30 metredir. Höyükteki 

yerleşim izleri MÖ 5000. ile MS 1100 yılları arasında görülmektedir. MS 5.-6. Yy’da bir 

Roma köyü olarak kullanılan höyük alanı daha sonra Bizans mezarlığı olarak kullanılmıştır. 

Höyükte yapılan kazı çalışmaları sonucunda MÖ 3300-3000 dönemine ait kerpiçten yapılma 

bir saray, MÖ 3600-3500 dönemine ait bir tapınak ve iki binin üzerinde mühür baskısı ve 

metal eserler bulunmuştur (http://www.malatyakulturturizm.gov.tr). 

Asur Ticaret Kolonileri1 

 

MÖ 2000 yıllarında Suriye topraklarının kuzey bölgesinde bugünkü Musul toprakları 

içerisinde yaşayan Asurluların tarihi üç bölüme ayrılmaktadır. MÖ 2000 ile 1600 arasındaki 

dönem Eski Asur Dönemidir. Bu dönemde (MÖ 1974-1719) Anadolu’da yaklaşık 250 yıl 

devam edecek ATK’da kurulmuştur. İkinci dönem MÖ 1600 ile 1100 arasındaki Orta Asur 

dönemidir. Son olarak da MÖ 1000 ile 612 yılları arasındaki Yeni Asur Dönemi’dir (Gökçek, 

2015: 34-35). Anadolu’da kurmuş oldukları kolonin merkezi bugün Kayseri yakınlarında 

bulunan Kültepe/ Kāniš’dir. Asurlular ticaretlerini aksamadan yapabilmek için Anadolu’daki 

yerel krallıklarda küçük ve büyük ticaret merkezleri kurmuşlardır. Bu ticaret merkezlerinin 

büyüklerine Kārum küçüklerine ise Wabartum denmektedir (Şahin, 2004: 85). Yaklaşık 250 

yıl devam eden bu ticarette Asurlular Anaduya kalay, tekstil ve çeşitli süs ürünleri satarken 

karşılığında Anadolu’nun zenginlikleri olan altın ve gümüş gibi değerli madenleri ülkelerine 

götürmüşlerdir. Tüccarlar Mezopotamya’da kullanmış oldukları çivi yazısını beraberlerinde 

Anadolu’ya getirerek Anadolu’da yazılı tarihin başlamasına öncülük etmişlerdir. Tüccarlar 

yaptıkları ticaret ile ilgili bilgileri kilden yapılma tabletlere yazmışlardır. Birçoğu bu işlemlere 

ait yaklaşık 25.000 tablet Kültepe Höyüğünde çıkartılmış ve çok azı tercüme edilmiştir 

(Michel, 2007: 74). Bu tabletlerin içeriğinde; borç alacak senetleri, çekler, faiz uygulamaları, 

alacak listeleri, ortaklık belgeleri, vergiler gibi birçok muhasebe ve finans uygulaması 

bulunmaktadır.  

Asurluların kurmuş oldukları koloni sisteminin nasıl ve neden dolayı son bulduğu 

hakkında net bir bilgi bulunmasa da Anadolu’da uygulamış oldukları ticari sistemden dolayı 

Anadolu halkının veya yerel krallıkların öfkesini üzerlerine çektikleri bu sebepten dolayı 

Anadolu’dan çıkartıldıkları veya Kültepe/Kāniš de çıkan büyük bir yangın dolayısı ile 

Anadolu’yu terk ettikleri düşünülmektedir.  

ATK Döneminde Ticaret Yolları 

 

Asurlu tüccarlar Asur ile Anadolu arasında eşeklerden oluşan yük kervanları ile 

hareket etmekteydiler. Asur’dan Anadolu’ya hareket eden kervanlar iki farklı yol izlemiştir. 

Birincisi güney yolu ki bu yol Dicle, Habur, Şanlıurfa, Birecik, Kahramanmaraş, Göksun, 

Sarız, ve Pınarbaşı üzerinden Kültepe/Kāniš’e varmaktadır. Güney yolunu kullanan tüccarlar 

Kahramanmaraş’a varmadan Pazarcık’tan gölbaşı, Sürgü, Darende, Gürün ya da Gölbaşı, 

Doğanşehir, Darende, Gürün üzerinden Kültepe/ Kāniš’e ulaşırlardı. İkinci yol ise kuzey yolu 

olup bu yol Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Darende, Gürün, Kültepe/ Kāniš’e veya Diyarbakır, 

Samsat, Malatya, Darende, Gürün, Kültepe/ Kāniš’dir (Özgüç, 2005: 24). 

 
1 Bundan sonraki kullanımlarda ATK olarak kısaltılacaktır. 
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Asurlu tüccarlar Asur ile Kültepe/Kāniš arasındaki yaklaşık 1200 km’lik mesafeyi 

eşeklerden oluşan yük kervanlarıyla yaklaşık 6 hafta gidiş 6 hafta dönüş olmak üzere toplam 

12 haftada gidip gelmekteydiler (Michel, 2007: 75). Kervanların yol güzergahları boyunca 

hanlarda kervanlar konaklayarak ihtiyaçlarını buralardan karşılanırdı. Hanların bulunduğu 

yerlerde de ekonomi gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu kervanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için hanın civarında yaşayanların hazırlık yapmış olması gerekmektedir. Kervan 

sahipleri yanlarında taşıdıkları malların bir kısmını da bu hanlarda satmış olabileceği ihtimal 

dahilindedir (Barjamoviç, 2010: 163). Kervanın Anadolu’da ticaret yolu boyunca 

güvenliğinin sağlanması yerel krallıklarca sağlanmaktaydı. Yerel krallıkların yol boyunca 

belli noktalara yerleştirmiş olduğu karakollar bu işi üstlenirdi. Bu işin karşılığında yerel 

krallıklardan karakollar ücret alır bu ücrette kervan sahiplerinden alınan vergilerle karşılanırdı 

(Bayram, 1993: 6). 

Kuzey yolunu kullanan kervanlar Diyarbakır’dan sonra Malatya’dan geçmekteydiler. 

Tüccarların kervanları o dönemlerde Malatya’daki Aslantepe Höyüğüne de uğramış 

olabilirler. Nitekim burada yapılan kazılarda elde edilen bulgular arasında Asurlulardan kalma 

eserlere de rastlanmaktadır. (atıf) 

ATK Dönem’inde ticaret yolları 

 
Kaynak: Michel, C. (2004), The perdum-mule, a mount for distinguished persons in 

Mesopotamia during the first half of the second millennium BC. Man and animal in antiquity. 

Rome: Swedish Institute in Rome, 190. 

Mühür ve Bullalar 

 

Mühür; bir yüzeyine ters bir şekilde bir kişiyi yada bir kurumu göstermek için 

herhangi bir şeklin kazınmasına denmektedir (sozluk.gov.tr). Bulla ise açılması istenmeyen 

mektup zarf gibi nesnelerin üzerinin kapatılıp bir iple bağlanması ve bu ipin mühürlenmesine 

denmektedir. Yazının bulunmadığı dönemlerde insanların ticari yaşamlarını bu mühürlerle 

düzenledikleri düşünülmektedir. Aslantepe Höyüğünde bulunan sarayda birçok oda 

bulunmaktaydı. Bu odaların depo olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu odalarda bulunan 

vazo ve çömleklerin içindeki malların üzeri bir örtü ile kapatılmış ve bir ip marifetiyle 

bağlanarak mühürlenmiştir. Odalarda bulunan mühürler bu vazo ve çömleklere aittir. Ayrıca 

odaların kapılarında da mühür baskılar bulunmuştur. Aslantepe de uygulanan mühür 

sisteminde vazo ve çömleklerin üzerinde bulunan mühürlerin üzerinde bulunan figürler malın 
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kime ait olduğunu göstermektedir. Bazı geometrik desenlere sahip mühürler malın miktarını 

belirtmek için kullanılmış olabilir (Çukacı, 2018: 441). Odalarda bulunan malların 

mühürleri kırılarak orada bulunan çömleklerle mal taksiminin yapıldığı düşünülmekle beraber 

odada bulunan mühürlerle bu taksimatın hesaplandığı da düşünülmektedir. Şöyle ki her 

mühür bir kişiyi ve bir ölçüyü gösteriyor olabilir. İhtiyaç duyulduğunda aynı mühürler 

sayılarak kime ne kadar mal verildiği tespit edilebilir. Bu yazılı tarihin başlamasından önceki 

bir stok kontrol yöntemidir (Erkuş vd, 2018: 333). Asurlular ise mühür mülkiyeti ve bir hakkı 

göstermek, tarafların bir sözleşmeye uyma zorunluluklarını belirtmek, şahitleri ve resmi 

kurumları göstermek için üç farklı şekilde kullanılmıştır (Larsen, 1977: 97). 

Envanter Kontrolü 

 

 Asurluların kilden yapılma tabletlerinin 2x3 cm ile 20x30 cm arasında farklı ebatları 

bulunmaktaydı. Kil çabuk kuruduğundan tabletlerin üzerine yazılması gereken bilgiler bir 

defada soldan sağa doğru yazılarak tamamlanırdı. Bilgileri yazmak için tabletin bütün yüzleri 

kullanıla bilindiği gibi kenarları da kullanıla bilinirdi. Yazılan tabletler güneşte kurutulduktan 

sonra tüccarlar tarafından evlerinin bir bölümünde farklı şekillerde muhafaza edilirlerdi. 

Kültepe’de çıkan bir yangın kilden yapılma tabletlerin günümüze kadar dayanıklı bir şekilde 

gelmesini sağlamıştır (Larsen, 2010: 80). 

 

Tüccarlar alacak verecek işlemlerine ait tabletleri iki adet düzenleyerek bunlardan 

birini kendi evlerinde uygun bir bölümde muhafaza eder diğerini ise borçlu kişiye verirlerdi. 

Borç ödendikten sonra tüccarlar bu borca ait tableti atmazlar kırarak geçersiz hale getirirler ve 

odanın bir bölümünde biriktirirlerdi (Larsen, 2010: 75). Bu durumun varlığı tüccarların yıllık 

cirolarının takibinde ya da alacak-borç ilişkisine dair kontrol amaçla tabletleri atmayarak 

biriktirdikleri anlamına gelebilir.  

Aşağıdaki resimde Aslantepe Höyüğünde bulunan bir hesaplama aracı görünmektedir. 

Bu hesaplama aracını yazının henüz Anadolu’da bulunmadığı bir dönemde Aslantepe’de 

yaşayanların hesaplama işlemlerinde kullandığı düşünülmektedir. 

 

Resim-1: Hesap Makinesi 

 

 
Kaynak: Delikli Tablet ((Frangipane, 2007:149) 
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Resim-2. Asurlular’a Ait Bir Hesaplama Aracı 

 

 
Kaynak: Michel, C. (2010) “Bir Asur Belgesinin Tanıtımı”, Anadolu'nun önsözü: 

Kültepe Kāniš -Kārumu, ed. Kulakoğlu, F., & Kangal, S., Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 

91. 

Kültepe’de bulunan resim-2 de ki kilden yapılmış aletin o dönemde Asurlu tüccarlar 

tarafında hesaplama işlemlerinde kullanıldığı düşünülmektedir (Michel, 2010: 90). 

Resimlerde yer alan iki alet karşılaştırıldığında şekil olarak oldukça birbirine 

bezemektedir. Aslantepe’nin Asurlu tüccarlara ait kervanların geçiş güzergahlarından birinin 

üzerinde olması sebebiyle, söz konusu tüccarların bu hesaplama aracını Aslantepe Höyüğünde 

yaşayanlardan almış olabileceği fikrini oluşturmaktadır. Bu bağlamda ticaret yollarının 

bilimsel gelişmelerin farklı coğrafyalarda yaşayanlara geçişinde aracı olduğu söylenebilir. 

Buradaki araçların muhasebe hesaplarında da kullanılabileceği düşünüldüğünde ticaret 

yollarının muhasebenin gelişimine katkı sağlamıştır diyebiliriz. 

Sonuç 

 

Aslantepe Höyüğünün tarihi MÖ 5000 yıllarına dayanmaktadır. 1930 yıllarında burada 

yapılan kazılar sonucu bir saray bu saraya ait bir avlu ve sarayın giriş kapısının iki tarafında 

iki aslan heykeli bulunmuştur. Kazılar sonucunda ayrıca sarayın içerisindeki odalarda ve 

odalara ait kapıların yanında iki binin üzerinde mühür çıkartılmıştır. Asurlular, MÖ 2000 

yıllarında Suriye’nin kuzeyinde bugünkü Musul topraklarında kurulmuş bir devlettir. MÖ 

1974 ile 1719 yılları arasında Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak Anadolu’nun ihtiyacı olan 

tekstil ve kalayı karşılayarak karşılığında altın ve gümüş almıştır. Asurlu tüccarların 

kolonilere olan yol güzergahlarından biri Diyarbakır üzerinden Malatya, Darende, Gürün ve 

Kayseri/Kāniš’dir. ATK Dönem’ine ait Kültepe/Kāniš Höyüğünde büyük çoğunluğunu 

dönemin borç ve alacak ilişkilerini yansıtan çivi yazısı ile yazılmış yaklaşık 25000 adet kilden 

yapılma tablet çıkartılmıştır. Asurlu tüccarlar yapmış oldukları ticari işlemleri bu tabletlere 

kaydetmişlerdir. Bu tabletlerin büyük çoğunluğu henüz tercüme edilmemiştir. 

Aslantepe de bulunan mühürler ve bulundukları yer incelendiğinde bu mühürler 

muhasebede kullanılan bir iç kontrol sistemine ait olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sarayın 

depo olarak kullanılan bölümlerinde çok sayıda ki mühür buradaki vazo ve çömleklerin üzeri 

kapatıldıktan sonra ağzının mühürlendiğini göstermektedir. Buradan mührün kırılarak malın 

dağıtılması sağlanmış kırılan mühürler atılmayarak bir yerde biriktirilmiş daha sonrada kime 

hangi maldan ne kadar verildiği tespit edilmeye çalışıldığı düşünülmektedir. Bu uygulama 

Asurlu tüccarların borç alacak ilişkilerinde kullandıkları senetlere benzemektedir. Tüccarlar, 
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kilden yapılma senetlere borçları ve alacakları çivi yazısı ile yazmaktadır. Bu sentlerin biri 

borçluda diğeri ise alacaklıda kalmaktadır. Borç ödendiğinde senet kırılmakta ancak tüccarlar 

bu senetleri atmayarak biriktirmekte oldukları yapılan kazılarda bulunan tabletlerden 

anlaşılmaktadır. Bu şekilde bir envanter çalışması yapmaya olanak sağlanmıştır. Belirli bir 

dönemde kimden ne kadar alacak olduğunu ve ne kadar ödendiğini bu şekilde tespit 

etmişlerdir.  

Aslantepe de bulunan bir hesaplama aracı ile ATK Dönem’inde bulunan hesaplama 

aracı şekil olarak oldukça bir birine benzemektedir. Bu iki aracında hesaplamada kullanıldığı 

tahmin edilmektedir. Asurlu tüccarların Kültepe/ Kāniš’e giderken kervan güzergahı üzerinde 

bulunan Aslantepe’ye uğradıkları ve burada gördükleri uygulamaları kendi muhasebe ve 

finans uygulamalarında kullandıkları görülmektedir.  

Yukarıda anlatılan bu iki durumun varlığı Aslantepe Höyüğünün muhasebenin 

gelişimi üzerine hem iç kontrol hem de muhasebe araçları yönünden katkı sağladığı ve diğer 

toplumları etkilediği sonucunu çıkarabiliriz. 
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Özet 

İnsanlar yüzyıllar boyunca doğayla uyum içinde yaşadı. Teknolojinin gelişmesi, sanayileşmenin 

artmasıyla insanlar doğaya zarar vermeye başladı. Beşeri uygulamaların artması doğada geri 

dönülemez tahribata neden oldu. Bu geri dönülemez tahribat çevre kadar insan sağlığında da ciddi 

zararlara neden oldu. Bu olumsuzluklar ve ortaya çıkan hastalıklar insanlarda doğaya karşı 

farkındalık yarattı. İnsanlar ilk zamanlarda küçük çaplı koruma yöntemleri geliştirdi. Fakat bunun 

yeterli olmadığının farkına vardılar ve daha büyük çaplı eylemler gerçekleştirmeye başladılar. 

Bunlardan biri de dünyadaki doğal kaynakların tükenmesini önlemek ve doğanın daha fazla 

kirlenmesinin önüne geçmek için geri dönüşüm hareketidir. Geri dönüşüm kullanım ömrü bitmiş 

ürünlerin ve atıkların yeniden değerlendirilmesi için çeşitli yollarla işlenmesidir. Geri dönüşümde 

atıklar genel olarak işletmelerde hammadde olarak yeniden değerlendirilir ve kullanılır, geri 

dönüştürülemeyen atıklar ise işletmelerde enerji kaynağı olarak kullanılır. Böylece doğal 

kaynakların gereksiz yere tüketimi önlenerek tahribi azaltılır. Bu nedenle geri dönüşüm dünyadaki 

canlı yaşamının devam etmesi için son derece büyük bir öneme sahiptir. Geri dönüşüm 

sürdürülebilmesi ve kontrol edilmesi için lojistik sistemlerinin kontrolü önemlidir. Bu nedenle 

yeşil lojistik adımları atılmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada Hatay’ın merkez ilçesi olan 

Antakya’da bulunan bazı devlet kurumlarının geri dönüşüm atıklarının Çöp ve Geri Dönüşüm 

Merkezine taşınmasının yeşil lojistiği için tersine lojistik mantığı kullanılarak en kısa rota analizi 

yapılmaktadır. En kısa rotanın belirlenmesi için coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır. 

Çalışmada optimizasyon problemlerinde en çok kullanılan algoritmalardan olan tabu arama 

algoritması tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulaması olan ArcGIS kullanılmaktadır. Bu şekilde hem 

coğrafi bilgi sistemleriyle gerçek yollar üzerinde çalışma yapılmakta hem de başarılı bir algoritma 

olan tabu arama algoritmasıyla analiz yapılmaktadır. Tabu arama algoritması tabanlı ArcGIS 

yazılımıyla yapılan en kısa rota analizinde sonuç 26 km olarak bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Geri Dönüşüm, Tabu Arama Algoritması, Tersine 

Lojistik, ArcGIS. 
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Abstract 

People have lived in harmony with nature for centuries. With the development of technology and 

the increase in industrialization, people started to harm nature. The increase in human practices 

has caused irreversible damage to nature. This irreversible damage caused serious damage to 

human health as well as the environment. These negativities and the resulting diseases created 

awareness of nature in people. Humans first developed small-scale protection methods. But they 

realized that this was not enough and began to take larger-scale actions. One of them is the 

recycling movement to prevent the depletion of natural resources in the world and to prevent 

further pollution of nature. Recycling is the processing of end-of-life products and wastes in 

various ways to recycle them. In recycling, wastes are generally re-evaluated and used as raw 

materials in enterprises, and non-recyclable wastes are used as energy sources in enterprises. Thus, 

unnecessary consumption of natural resources is prevented and their destruction is reduced. For 

this reason, recycling is of great importance for the continuation of life on earth. Control of 

logistics systems is important to maintain and control recycling. For this reason, green logistics 

steps are taken. In this context, in this study, the shortest route analysis is made by using the reverse 

logistics logic for the green logistics of transporting the recycling wastes of some state institutions 

in Antakya, the central district of Hatay, to the Garbage and Recycling Center. Geographical 

information systems are used to determine the shortest route. ArcGIS, a geographic information 

system application based on the tabu search algorithm, which is one of the most used algorithmsin 

optimization problems, is used in the study. In this way, both geographic information systems work 

on real roads and analyze with the tabu search algorithm, which is a successful algorithm. In the 

shortest route analysis made with the tabu search algorithm-based ArcGIS software, the result is 

26 km. 

Keywords: Geographical information system, Recycling, Tabu search algorithm, Reverse Logistic, 

ArcGIS. 

1. GİRİŞ

İnsanlık doğuşundan itibaren doğal çevrenin bir parçasıdır. Yüzyıllarca uyum içinde gelişen 

dünya, sanayi devriminden sonra zarara uğramaya başladı. Sanayileşmenin büyümesiyle 

makineleşmenin artması insanları şehirleşmeye itti. Bütün bu nedenler ve teknolojinin hızla 

gelişmesiyle doğal çevre zarar görmeye başladı. Beşeri faaliyetlerin artması, doğal enerji 

kaynaklarının gereksiz kullanımı, yapay enerji kaynaklarının kullanımı doğaya doğrudan zarar 

vererek çevre sorunlarını önüne geçilemez bir boyuta getirdi. Doğanın yok oluşunun ve geri 

dönülemez kirliliğinin farkına varan insanlar çevre için çözüm arayışına girdi. Bu arayış geri 

dönüşümü gündeme getirdi. Geri dönüşüm kullanılamaz durumda olan ürünlerin ve atıkların 

yeniden değerlendirilmesi ve kullanılması için belirli işlemlerden geçirilmesi sürecidir. Geri 

dönüşüm doğal kaynakların gereksiz kullanılmasının önüne geçer. Bu nedenle geri dönüşüm 

bilincinin yayılması artması gereklidir. Son zamanlarda geri dönüşümü önemseyen pek çok devlet 

insanların geri dönüşüme için farkındalığının artması amacıyla eğitim vererek kampanyalar 

düzenlemektedir. Bu kampanyalardan biri poşet atıklarının azaltılması ve gereksiz poşet tüketimin 

önüne geçilmesi için yapılan işletmelerin paralı poşet verme uygulamasıdır. Geri dönüşüm bu denli 

önemliyken atıkların geri dönüşüm merkezlerine taşınması da önemlidir. Çünkü geri dönüşüm 

atıkları doğa için yeniden kullanılır duruma getirilirken geri dönüşüm merkezlerine taşınırken 

harcadıkları enerjinin az olmasında gerekmektedir. Aksi takdirde geri dönüşüm amaçları tam 
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olarak gerçekleştirilmiş olmayacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada geri dönüşüm atıkların 

toplanması için bir tersine lojistik ağı kullanılarak en kısa rota optimizasyonu yapılacaktır. Durum 

böyleyken geri dönüşümün sürdürülebilirliği ve kontrolü için lojistik hizmetlerinin denetlenmesi 

gerekir. Bu probleme çözüm olarak yeşil lojistik ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma için 

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan yirmi devlet kurumunun içerisinde bulunan geri dönüşüm 

atıklarının, yeşil lojistiği kapsamında tersine lojistik yöntemi kullanılarak en kısa rota 

optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon işlemleri tabu arama algoritması tabanlı coğrafi bilgi 

sistemleri (CBS) kullanılarak yapılacaktır. 

CBS kullanılarak İstanbul ilinde yapılan bir katı atık toplama sistemini geliştirmek için yapılan bir 

çalışmada toplama maliyetinde %38’lik bir tasarruf sağlanabildiği görülmektedir (Armağan, 

2002). Şanlıurfa ilinin Suruç belediyesinde gerçekleştirmiş bir çok katı  atık toplama sistemindeki 

optimum güzergah belirleme uygulamasının sonucunda %25’lik bir oranda optimizasyon 

sağlandığı belirtilmektedir(Çakır ve arkadaşları, 2019). Şanlıurfa ilinin Haliliye ilçesinde yapılan 

bir optimum güzergah belirleme işleminde iste %31’luk bir tasarruf sağlandığı belirtilmektedir 

(Rızvanoğlu, 2018). Hindistan’ın Mumbai şehrinde CBS kullanılarak yapılan başka bir katı atık 

toplama sisteminde oluşturulan yeni ağın eskisine göre daha kısa olduğu ve tasarrufa yol açtığı 

belirtilmektedir (Rathi, 2007). Trabzon ilinde yapılan katı atık toplama sisteminde yapılan 

optimum güzergah belirleme çalışmasında rota uzunluğunun %18 oranında düşürüldüğü 

belirtilmektedir (Apaydın, 2005). Mersin ili Yenişehir Belediyesinde bulunan 9 mahalle için 

yapılan ambalaj atığı toplama optimizasyon çalışmasında elde edilen güzergahın mevcut 

güzergahtan %9.8 oranında daha kısa olduğu belirtilmektedir (Cingöz ve arkadaşları, 2018). 

İstanbul ilinin Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü ve Şişli ilçelerinde yapılan katı atık toplama sisteminde 

toplama araçlarının rota optimizasyonunda 220 km’lik bir ağ yapılıp yol maliyetinde, yeni 

konteyner yerlerinin belirlenmesi gibi bir çok konuda verimlilik sağlanması hedeflenmektedir 

(Armağan ve Demir, 2010).  

1.1. Geri Dönüşüm 

Ekonomik ve sosyal faaliyetler sonucu kullanım ömrü tükenmiş ürünlerin ve atıkların yeniden 

değerlendirilmesi için fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutulmasıyla hammadde haline 

getirilmesi işlemi geri dönüşümdür. Geri dönüşümün amacı doğal kaynakların gereksiz yere 

kullanılmasını önlemek, atık çöplerin miktarını azaltmak, yenilenebilir atıkların kaynakların 

yarıştırılmasını sağlamaktır. Uzun vadede verimli bir ekonomik yatırım olan geri dönüşüm ülke 

ekonomisine büyük katkı sağlarken ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların korunmasına da büyük 

katı sağlamaktadır. Geri dönüşüm sera gazı emisyonunun düşmesine katkı sağlayarak gelecek 

nesillere temiz çevre bırakmaya yardımcı olur ( https://www.netpakambalaj.com/tr/geri-donusum-

nedir--h-51, 19.03.2021). 

1.2. Yeşil Lojistik 

Çevreye duyarlı ürün, hizmet üretme ve ürün geliştirme stratejilerinin bütünleştiği yeni bir yönetim 

yaklaşımıdır. Ürünlerin çevreye duyarlı olarak oluşturulması, tüketiciye sunulması, satılması, 

dağıtım ve taşıma yapılması, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin geri dönüşümlerinin 

yapılması, geri dönüşüm ürünlerinin üretime yeniden katılması gibi bir çok işlem için yeşil 

lojistiğe gereksinim duyulmaktadır (Yangınlar ve Sarı, 2014). 
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Yeşil lojistik içerisinde çevre duyarlılığıyla lojistik ağında karar verme sürecinde çevre dikkate 

alınarak hareket edilir (Pishvaee ve arkadaşları, 2012). Yeşil lojistiğin amacı tedarik zinciri 

süresince ürünleri tüketicilerin isteklerine uygun ve düşük maliyetle çevreye zarar vermeyecek bir 

şekilde, geri dönüştürülebilir ürünlerle depolama, taşıma gibi faaliyetleri gerçekleştirmektir 

(Abduaziz ve arkadaşları, 2015). 

1.3. Tersine Lojistik 

Lojistik bir ürünü üreticiden tüketiciye ulaştırma süreci ve tedarik zincirinde olan tüm 

faaliyetlerdir. Tersine lojistik, lojistiğin ters yönlü olan sürecidir. Tersine lojistik hatalı bir ürünün 

tüketiciden alınması, geri kazanımı olan ürünlerin toplanması, ürünlerin imha için toplanması gibi 

bir çok faaliyette kullanılır. Tersine lojistiğin uygulanmasında ekolojik, ekonomik ve yasal 

düzenlemeler vardır. Üretilen ürünlerin ve atıkların kimyasal işlem görmeden yeniden 

kullanılması veya fiziksel ve kimyasal işlemler görerek hammadde olarak kullanılması tersine 

lojistiğin ekonomik nedenini, atıkların çevreye atılmaması ve çevre dostu üretim sağlanması 

ekolojik nedenini, yasalar kapsamında ürünlerin toplanması, yok edilmesi, uygun olarak yeniden 

üretilmesinde yasal düzenlemeler kapsamında tersine lojistiğin temel nedenlerine girmektedir.  

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Coğrafi Bilgi Sistemi

Dünyaya ait bilgilerin belli amaçlarla toplanması, bilgisayarlı ortamlarda depolanması, 

güncelleştirilmesi, kontrol edilmesi, analiz edilmesi ve görüntülenmesi işlemlerini sağlayan bir 

sistemdir. CBS kapsamında yapılan ilk çalışmalar 1832 yılında Paris’te 48 ilçede Charles Picquet 

tarafından haritalanan kolera salgınıyla, 1854’te Londra’da John Snow tarafından da koleradan 

dolayı artan ölümleri gösterebilmek için yapılan haritalama çalışmalarıdır 

(https://www.esri.com.tr/tr-tr/cbs-nedir/genel-bakis, 19.03.2021). 

Temelini coğrafyadan alan CBS, haritacılık ve bilgisayarla ilgili disiplinlerin beraber çalışmasıyla 

oluşturulur. Bu nedenle CBS coğrafi veri alt yapısı olan bilgi teknolojileri  olarak anılır. CBS 

görsel alt yapısı olan verilerin gerektiği gibi kullanılmasını sağlar. Akıllı şehir tasarımlarında, şehir 

bölge planlamalarında, araç rotalama problemlerinde, şehirlerin büyüme analizlerinde, sosyo-

ekonomik şehir haritası oluşturmada ve bir çok optimizasyon probleminde kullanılır. 

2.2. Tabu Arama Algoritması 

Tabu arama algoritması kombinatoryal problemlerin çözümü için Glover tarafından önerilen 

sezgisel bir programlama yöntemidir. Tabu arama algoritmaları en kısa yol problemleri, gezgin 

satıcı problemleri, atama ve programlama gibi bir çok optimizasyon probleminde kullanılmaktadır 

(Tosun ve ark., 2012; Kulak ve ark., 2020) 

Tabu arama algoritmasında temel olarak çözümün sonuna götüren adımın tekrarlı hareketler 

yapılmasını engellemek için her bir adımda tekrarlar yasaklanmaktadır. Tabu arama algoritmasının 

bölgesel optimum noktasını atlatmak için, değerlendirme fonksiyonu aracılığıyla her bir iterasyon 

da en etkili değerlendirme değerine sahip davranışın bir sonraki çözümünü oluşturmak için seçim 

yapılmaktadır. Bu durumu sağlamak için tabu listesi oluşturulmaktadır. Şekil 1’de tabu listesi 

oluşturma prensibi bulunmaktadır (Gözüpek ve Genç, 2009; Tosun ve ark., 2012; Kulak ve ark., 

2020). 

802

https://www.esri.com.tr/tr-tr/cbs-nedir/genel-bakis


INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

Şekil 1:Tabu listesi oluşturma prensibi 

Tabu arama algoritmasının akışının (Şekil 2) ilk adımı başlangıç çözümünün oluşturmaktır. 

Başlangıç çözümü genel olarak rastgele şekilde oluşturulmaktadır. Problemlerin çözümünde yeni 

çözümün oluşturulması gerekli ise çözüm hareket mekanizmasıyla yapılmaktadır. Hareket 

mekanizmasındaki hareketler mevcut çözümün komşularını oluşturmaktadır. Tabu arama 

algoritmasının en gerekli bileşenlerden biri komşuluk mekanizmasıdır. Problemin en iyi şekilde 

çözülmesi için amaç fonksiyonun değeri bakımından en yakın devinim seçilmektedir. 

Komşulukların oluşturulmasında kullanılan komşuluk mekanizmasında problem boyutunun n 

olması durumda (n-1) tane komşuluk üretilmektedir. Tabu arama algoritmasının temel 

unsurlarından bir başkası da hafızadır. Hafıza arama süresince meydana çıkan durumların 

kaydedildiği yerdir. Arama süresince engellenen hareketlere de tabu ismi verilmektedir. 

Mekanizmada kaydedilen tabular belli bir süre sonra tabu listesinden alınıp kullanılması olağan 

hale getirilir (Gözüpek ve Genç, 2009). Bu çalışmada tabu arama algoritması, çalışmada kullanılan 

ArcGIS yazılımının yöntemi olarak kullanılmaktır.  

Şekil 2: Tabu arama algoritması akış diyagramı 
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3. BULGULAR VE ARAŞTIRMA

Bu çalışma kapsamında Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan tüm devlet kurumlarından en 

kalabalık ve geri dönüşüm kutularının fazla kullanıldığı yirmi devlet kurumu seçilerek geri 

dönüşüm atıklarının toplanmasında en kısa rota optimizasyonu yapılmaktadır. Optimizasyon için 

CBS yazılımı olan ve tabu algoritması alt yapısı olan ArcGIS kullanılmaktadır.  

ArcGIS yazılımı için gerekli kurum konumları ve koordinatları Google Earth Pro uygulaması 

yardımıyla bulunmaktadır. Tablo 1’de seçilen devlet kurumları ve koordinatları verilmektedir. 

Şekil 3’te seçilen devlet kurumlarının haritadaki yeri belirtilmektedir. 

Tablo 1: Belirlenen kurumların isimleri ve koordinatları 

NUMARALANDIRMA KURUM İSİMLERİ ENLEM BOYLAM

1 Ayşe Fitnat Ortaokulu  36°13'13.80"K  36° 8'14.80"D

2 Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi  36°13'11.17"K  36° 9'13.48"D

3 Küçük Dalyan Belediyesi  36°13'9.28"K  36°10'19.89"D

4 Osman Ötken Anadolu Lisesi  36°12'55.14"K  36° 9'36.84"D

5 Dr.Mustafa Gençay Lisesi  36°12'45.37"K  36° 8'20.91"D

6 Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi  36°12'47.05"K  36° 9'39.83"D

7 Hatay Sevim Demirkol Kız Yetiştirme Yurdu  36°12'43.07"K  36° 9'19.87"D

8 Ptt Baş Müdürlüğü  36°12'39.22"K  36° 9'26.83"D

9 Nizamettin Özkan İlköğretim Okulu  36°12'29.31"K  36° 9'24.52"D

10 Antakya Lisesi  36°12'15.39"K  36° 9'23.09"D

11 Hatay İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü  36°12'11.99"K  36° 9'15.63"D

12 Hatay Müftüğü  36°12'9.76"K  36° 9'24.37"D

13 Arkoloji Müzesi  36°12'9.62"K  36° 9'34.49"D

14 Hatay Büyükşehir Belediyesi  36°12'8.33"K  36° 9'33.67"D

15 İffet Zübeyir Göçmen İlköğretim Okulu  36°12'20.24"K  36°10'15.77"D

16 Antakya Doğum ve Çocuk Bakım Evi  36°11'49.51"K  36° 9'58.90"D

17 Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi  36°11'27.63"K  36° 9'11.52"D

18 Nimet Fahri Öksüz Lisesi  36°11'38.24"K  36° 9'24.09"D

19 Hacı Ali Nurlu Lisesi  36°12'2.79"K  36° 8'51.72"D

20 Hatay Antakya Çöp ve Geri Dönüşüm Merkezi  36°12'20.41"K  36°12'43.28"D
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Şekil 3: Google Earth Pro uygulamasında devlet kurumlarının belirlenmesi 

3.1. ArcGIS Analiz Uygulaması 

Bu çalışmada ArcGIS uygulaması kullanılarak yapılan analiz işlemleri sırasıyla aşağıda 

verilmektedir. 

ArcGIS uygulamasında bulunan ArcMap penceresinde seçilen devlet kurumlarını kapsayacak 

şekilde bir çalışma alanı seçildi (Şekil 4). Çalışma alanı seçildikten sonra devlet kurumları arasında 

bulunan tüm yollar harita üzerine çizildi (Şekil 5). Sonra devlet kurumlarının koordinatları Google 

Earth Pro’dan alınarak haritaya yerleştirildi (Şekil 6). 

Şekil 4: Çalışma alanı belirlenmesi 
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Şekil 5: ArcGIS uygulamasında tüm yolların belirlenmesi 

Şekil 6: Çizilen tüm yollar ve kurumların haritada gösterimi 

Devlet kurumları arasındaki tüm yollar çizildikten ve devlet kurumlarının konumları haritaya 

eklendikten sonra analiz işlemleri yapıldı. Analiz için belirlenen koşul; Hatay Antakya Çöp ve 

Geri Dönüşüm Merkezinden yola çıkan atık toplama aracının tüm devlet kurumlarına uğradıktan 

sonra tekrar Hatay Antakya Çöp ve Geri Dönüşüm Merkezine dönmesini içermektedir. Bu koşulla 

belirlenen en kısa rota 26 km olarak bulundu. Şekil 7’de elde edilen en kısa rota harita üzerinde 

gösterilmektedir. Tablo 2’de belirlenen rota tablo halinde verilmektedir. 
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Şekil 7: En kısa rota gösterimi 

Tablo 2: En kısa rota analizinde ortaya çıkan kurum sıralaması 

Sıralama Kurumlar

1 Hatay Antakya Çöp ve Geri Dönüşüm Merkezi

2 İffet Zübeyir Göçmen İÖO

3 Antakya Doğum ve Çocuk Bakım Evi

4 Nimet Fahri Öksüz Lisesi

5 Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi

6 Hacı Ali Nurlu Lisesi

7 Hatay İl Halk Kütüphanesi Müd.

8 Hatay Müftüğü

9 Hatay Büyükşehir Belediyesi

10 Arkoloji Müzesi

11 Antakya Lisesi

12 Nizamettin Özkan İ.Ö.O

13 Ptt Baş Müd.

14 Hatay Sevim Demirkol Kız Yetiştirme Yurdu

15 Dr.Mustafa Gençay Lisesi

16 Ayşe Fitnat İ.Ö.O

17 Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi

18 Osman Ötken Anadolu Lisesi

19 Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi

20 Küçük Dalyan Belediyesi

21 Hatay Antakya Çöp ve Geri Dönüşüm Merkezi
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4. SONUÇ

Optimizasyon problemlerinin CBS tabanlı ArcGIS programında çözümlenmesi, gerçekliği 

bağlamında önemlidir. Çünkü analizler gerçek haritalar üzerinde yapılmaktadır. Bu şekilde gerçek 

yollar üzerinde çalışmalar yapmak bu uygulamanın gerçek hayatta kullanılabilirliği açısından 

önemlidir.  

Yeşil lojistiğin tersine lojistik yöntemiyle değerlendirilmesi geri dönüşümün sürdürebilirliği için 

önemi büyüktür. Bu şekilde geri dönüşümle amaçlanan çöp atıklarının azaltılması ve doğal 

kaynakların tüketiminin azaltılması gerçekleştirilmiş olacak ve dahası geri dönüşüm atıklarının 

taşınmasında en kısa rota optimizasyonu yapılarak çevreye zarar verme ve yakıt harcamaları 

minimum seviye indirilmekte ve en kısa sürede geri dönüşüm atıklarının ulaşımı sağlanmaktadır. 

Bu şekilde hayati bir çok etmenden tasarruf sağlanmaktadır. 

Tabu arama algoritması tabanlı ArcGIS yazılımı kullanılarak yapılan en kısa rota analizinin 

sonucunda en kısa yol 26 km olarak belirlenmektedir. 
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Резюме 

Доклад посвящен изучению вопросов азербайджано-российского сотрудничества в 

международных энергетических проектах на Каспии. Отмечается, что российские 

компании являются участниками ряда крупных нефтегазовых соглашений в Азербайджане 

с первых лет реализации совместных проектов с иностранными инвесторами. «ЛУКОЙЛ» 

был среди соучредителей первого консорциума по проекту «Контракта века» в 1994 году. 

Несмотря на то, что, продав в 2002 году свою долю он вышел из этого соглашения, 

сегодня продолжает совместную деятельность в другом крупном контракте по разработке 

газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». В то же время еще одна российская 

компания - «РуссНефть»  ведет успешное  сотрудничество с SOCAR на нефтяных 

месторождениях на суше. 

Рассмотрен также вопрос разработки и осуществления транспортировки каспийской 

нефти по северному трубопроводу Баку-Новороссийск. Выбор маршрута и строительство 

экспортного нефтепровода с месторождений азербайджанского сектора Каспийского моря 

имело стратегическое значение для стран региона. Поэтому решение Азербайджана о 

транзите нефти по территории России было направлено не только на защиту общих 

экономических интересов, а также на сохранение добрососедских и дружественных 

отношений. Начиная с 1997 года азербайджанская нефть по этому маршруту доставляется 

на мировые рынки через Черное море. Подчеркивается, что сотрудничество в 

энергетической сфере способствует развитию экономических и политических связей 

между двумя странами. Тесное взаимодействие создало более благоприятные условия для 

урегулирования спорного в течение длительного периода вопроса правового статуса 

Каспийского моря. После долгих и напряженных обсуждений, наконец, 12 августа 2018 

года прикаспийские государства подписали «Конвенцию о правовом статусе Каспийского 

моря». А это решение открывает новые перспективы для расширения плодотворных 

взаимоотношений не только в экономической, но и в политической и гуманитарной 

сферах.  

Ключевые слова: энергетические проекты на Каспии, SOCAR-«ЛУКОЙЛ», трубопровод 

Баку-Новороссийск, северный экспортный нефтепровод, «РуссНефть» в Азербайджане. 

Abstract 

The report is devoted to the examination of the issues of Azerbaijani-Russian cooperation in 

international energy projects on the Caspian. It is noted that Russian companies have been 

participants in a number of major oil and gas agreements in Azerbaijan from the early years of 

implementation of joint projects with foreign investors. “LUKOIL” was among the co-founders 

of the first consortium within “the Contract of the Century” project in 1994. Even though having 

sold its share in 2002, the company renounced the agreement, today “LUKOIL” continues joint 
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activities in another large contract in the exploration of the “Shah Deniz” gas condensate field. 

At the same time, another Russian company, “RussNeft”, is successfully collaborating with 

SOCAR in onshore oil fields.  

In the report it is also considered the issue of development and implementation of Caspian oil 

transportation through the northern pipeline Baku-Novorossiysk. From 1997 onwards, 

Azerbaijani oil has been delivered via this route to the world markets through the Black Sea. It is 

emphasized that cooperation in the energy sector contributes to the development of economic 

and political ties between the two countries. Close interaction has created more favorable 

conditions for the settlement of the disputed for a long period issue of the Caspian Sea legal 

status. After long and arduous discussions, eventually, on August 12, 2018, the Caspian states 

signed the "Convention on the Legal Status of the Caspian Sea." And this decision creates new 

prospects for broadening the fruitful relationships. 

 

Keywords: energy projects on the Caspian, SOCAR – “LUKOIL”, Baku-Novorossiysk pipeline, 

northern export pipeline, “RussNeft” in Azerbaijan 
 

Введение. После провозглашения государственной независимости в 1991 году 

Азербайджанской  Республике предстояло решение трудной задачи выхода из глубокого 

социально-экономического кризиса. Одним из эффективных путей  успешного 

преодоления сложившейся сложной ситуации и возрождения экономики  в тот период 

могла стать совместная разработка каспийских нефтяных ресурсов страны, с 

привлечением иностранных инвестиций.  С этой целью азербайджанское правительство 

вело переговоры с известными западными нефтяными компаниями, среди которых были 

«БП» (Великобритания), «Статойл» (Норвегия), «Амоко» и «Юнокол» (США). 

  Россия, занимавшая ведущие позиции в мировой добыче и экспорте нефти 

стремилась защитить свои стратегические интересы в регионе и внимательно следила за 

ходом переговоров по разработке каспийских энергоресурсов в Азербайджане. Президент 

Гейдар Алиев, придававший большое значение развитию исторически тесных культурно - 

экономических связей  с соседней Россией в новых политических условиях, адекватно 

оценил положение и пригласил российские компании к сотрудничеству.  

Начало и развитие сотрудничества. Документы, подписанные Государственной 

нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и «ЛУКОЙЛ»ом в ноябре 

1993 года, заложили основу нового сотрудничества между двумя странами в этой области 

[2, с. 154]. 

На долю, основанной в апреле того же года, нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 

приходилось 15% российской нефтедобычи [1, с.189]. В результате переговоров с одной 

из крупных российских компаний, наконец, 22 марта 1994 года SOCAR официально 

объявил своим западным партнерам, что «ЛУКОЙЛ» присоединился к международному 

нефтяному консорциуму с 10%-ной долей участия [7].  

20 сентября 1994 года в Баку SOCAR и десять нефтяных компаний, представляющих 

США, Великобританию, Норвегию, Россию, Турцию и Саудовскую Аравию – «Амоко», 

«Пеннзойл», «Юнокал», «МакДермотт», «Ремко», «БП», «Статойл», «ЛУКОЙЛ», 

«ТПАО» и «Дельта-Нимир» подписали  соглашение о совместной разработке и долевом 

разделе добычи нефти в месторождениях «Азери», «Чираг» и глубоководной части 

«Гюнешли» [11, с. 30-43].  

Нефтяные компании распределили акции между собой следующим образом: SOCAR - 
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20%, «БП» - 17,1267%, «Амоко» - 17,01%, «ЛУКОЙЛ» - 10%, «Пеннзойл» - 9,8175 %, 

«Юнокал» - 9,52%, «Статойл» - 8,5633%, «МакДермотт» - 2,45%, «Ремко» - 2,08%, 

«ТПАО» - 1,75%, «Дельта-Нимир» - 1,68% [2, с. 176]. 

В соответствии с коммерческими интересами членов консорциума, впоследствии 

произошел ряд изменений в распределении акций и к проекту присоединились новые 

компании. Некоторые из этих изменений даже вызвали определенный резонанс. 

Например, в 2002 году «ЛУКОЙЛ» неожиданно покинул консорциум, продав всю долю 

акций японскому «Инпекс» [17]. В то время высказывались предположения, что решение 

ведущей российской нефтяной компании является политически мотивированном. Однако 

эта сделка, скорее всего, была обусловлена  коммерческими интересами, потому что 

«ЛУКОЙЛ» заработал в несколько раз больше своих первоначальных инвестиций, продав 

собственный пакет акций за 1,2 миллиарда  долларов. С другой стороны, российская 

компания продолжала участвовать в других проектах в Азербайджане, включая контракт 

на разработку гигантского газокоденсатного месторождения «Шах-Дениз», в котором 

владеет 10% -ной долей [12, с.254-255]. Этот проект в настоящее время реализуется с 

большим успехом.  

Кроме того, «ЛУКОЙЛ» был более широко представлен в следующем соглашении, 

подписанном 10 ноября 1995 года с иностранными нефтяными компаниями о разработке 

перспективной структуры «Карабах» в азербайджанском секторе Каспия. Так, в этом 

втором консорциуме «ЛУКОЙЛ» получил 12,5%, «Аджип» (Италия) - 5%, «ЛУК-Аджип» 

(Россия-Италия) -45%, «Пеннзойл» (США) - 30%, SOCAR – 7,5% акций [12, с.191-217]. 

Азербайджан был заинтересован в расширении политических и экономических 

отношений с Россией, проведении конструктивной, последовательной линии 

сотрудничества в регулировании всех процессов регионального развития. Проявлением 

этой политики явилось и подписание 3 июля 1997 года в московском Кремле с участием 

президента Гейдара Алиева и президента Бориса Ельцина соглашения между SOCAR и 

«ЛУКОЙЛ»ом о разведке, разработке и долевом разделе добычи в перспективной 

структуре D-222 («Ялама») в Каспийском море [13, c.197]. 

Днем позже, 4 июля в Москве был подписан еще один нефтяной контракт. 

Государственная Нефтяная Компания Азербайджана (SOCAR), с одной стороны, и 

российские нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» – с другой, подписали 

соглашение об основных коммерческих принципах и положениях договора о разведке, 

разработке и разделе продукции на азербайджанской части шельфа, включая 

месторождения «Кяпаз» в Каспийском море [13 с. 213]. Следует отметить, что участок, 

охватываемый этим соглашением, в отличие от предыдущих, был не «перспективной 

структурой», а нефтяным месторождением, открытым в 1988 году в результате 

геологоразведочных работ азербайджанских нефтяников. 

Однако нерешенные вопросы правового статуса Каспийского моря создавали новые 

проблемы в использовании его энергетических ресурсов. Так, по данным российских 

СМИ, 1 августа  1997 года «Роснефть» вышла из российско-азербайджанского проекта на 

месторождении «Кяпаз». Причиной этому послужили протесты Туркменистана, который 

претендовал на указонное месторождение (Туркменистан называет его «Сардар»). Вице-

премьер России В. Серов проинформировал президента Туркменистана С. Ниязова о 

расторжении соглашения [4]. 
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Тем не менее, правительство Азербайджана следуя намеченной нефтяной стратегии, 

продолжало работу над привлечением иностранных инвестиций, включая российский 

капитал, в энергетический сектор. В 2001 году «ЛУКОЙЛ» и SOCAR подписали 

соглашение о равной долевой эксплуатации месторождений «Зых-Говсан». Хотя 

«ЛУКОЙЛ» в 2005 году вышел из контракта, партнером SOCAR  в этом проекте в 

следующем году стала другая российская компания - «РуссНефть» [16, с.83]. В настоящее 

время она тесно сотрудничает с SOCAR по разработке ряда месторождений на суше в 

Азербайджане. 

Одним из важных направлений азербайджано-российского сотрудничества в 

энергетической сфере является доставка сырой нефти на мировые рынки по транзитному 

трубопроводу. Отсутствие прямого выхода Азербайджана к международным рынкам 

обусловило необходимость создания обширной экспортной инфраструктуры, 

соединяющей каспийские месторождения углеводородов с этими пунктами. 

Строительство экспортных трубопроводов наряду с экономическими факторами было 

непосредственно связано с решением сложных политических и геостратегических 

вопросов. Интересы США, Турции, России и Ирана в регионе сильно влияли на принятие 

решения по созданию  инфраструктуры транспортировки энергоресурсов. 

Россия, имеющая большие возможности в регионе, выдвинула ряд предложений по 

обеспечению транспортировки азербайджанской нефти через свою территорию [15].  

В заседании руководящего комитета консорциума иностранных компаний в июне 

1995 г. было обсуждено три маршрута экспортного нефтепровода- через территорию 

России, Грузии и Ирана [12, c.112-113]. 

Геополитические проблемы не позволяли реализовать иранский маршрут. Поэтому в 

последующий период в центре внимания оставались только российское и грузинское 

направления. Начались переговоры с правительствами этих стран.  

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), созданная 

консорциумом, 9 октября 1995 года приняла окончательное решение о транспортировке 

ранней нефти в двух направлениях – по территории России и Грузии в черноморские 

порты [12, с. 57].  

Характеризуя экспортные маршруты, глава АМОК Т. Адамс сказал, что 200 млн 

долларов будут потрачены на реконструкцию нефтепровода через Грузию, а 50 млн 

долларов - на ремонт азербайджанской части трубопровода Баку-Новороссийск. Несмотря 

на более высокие расходы ремонта трубопровода в направлении Грузии, из-за низких 

транспортных тарифов стоимость транспортировки нефти по обоим трубопроводам 

оценивалась примерно одинакова [8].  

Решение консорциума соответствовало экономическим и политическим интересам 

Азербайджана. Поэтому президент Гейдар Алиев одобрил решение АМОК об  

использовании двух трубопроводов, отметив, что это важный шаг в реализации проекта 

по экспорту ранней нефти [12, с.60].  

Исходя из возможности быстрого ремонта северного трубопровода с меньшими 

затратами было решено транспортировать раннюю нефть сначала в порт Новороссийск. 

Поэтому переговоры с Россией активизировались. Наконец, 18 января 1996 года в Москве 

было подписано соглашение между Азербайджанской Республикой и Российской 

Федерацией о транзите азербайджанской нефти через Россию. Документ подписали 
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президент Азербайджана Гейдар Алиев и премьер-министр Российской Федерации 

Виктор Черномырдин [11, с. 94; 13]. 

Вскоре после этого обе стороны подготовили и представили ряд важных документов, 

необходимых для реализации проекта. 16 февраля того же года в Баку было подписано 

соглашение между российской компанией «Транснефть», SOCAR и АМОК о 

транспортировке азербайджанской нефти по территории России [11, с. 94-97].  

Таким образом, строительство экспортного трубопровода Баку-Новороссийск через 

Россию вступило в практическую фазу. 

Правительство Азербайджана пристально следило за строительством северного 

трубопровода. Потому что начало добычи ранней нефти с месторождения «Чираг» в 

Каспийском море в соответствии с утвержденным графиком зависело от своевременного 

ввода в эксплуатацию экспортного нефтепровода. 

По предварительным данным, длина северного маршрута от Сангачальского 

терминала Азербайджана до российского порта Новороссийск на Черноморском 

побережье составляла 1411 км. Благодаря ускоренной работе азербайджанская часть 

трубопровода была построена, как и планировалось, в декабре 1996 года,. Его пропускная 

способность с максимальной 6 миллионов тонн в год могла быть увеличена до 17 

миллионов тонн в случае необходимости. На реставрацию и строительство было 

потрачено 51 миллионов долларов. Транспортные тарифы были установлены на уровне 

15,67 долларов за тонну нефти в России и 1,013 доллар в Азербайджане [2, с. 426].  

28 декабря 1996 года была введена в эксплуатацию азербайджанская часть северного 

трубопровода. Уже в феврале 1997 года нефть достигла российской границы. Однако из-за 

незавершенности работ на чеченском участке экспорт азербайджанской нефти был 

отложен до мая [12, с. 176-179].  

Только после окончания ремонтных работ в России 25 октября 1997 г. началась 

транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск [9]. 

Но часто возникающие  простои в связи с различными проблемами на территории 

Чеченской Республики в те годы, не позволяли консорциуму иностранных компаний 

экспортировать по этому маршруту нефть в соответствии с собственными 

производственными мощностями. Поэтому после ввода в эксплуатацию трубопровода 

Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)  АМОК продолжал исполнять функции в качестве 

оператора трубопровода Баку-Новороссийск в течение короткого времени - до конца 2007 

года. В 2008 году трубопровод был передан в SOCAR, который начал экспортировать 

через порт Новороссийск свою, а также нефть, добытую совместными предприятиями и 

операционными компаниями на месторождениях на суше. 

Следует отметить, что, несмотря на смешивание с низкокачественной сибирской 

нефтью и более высокие транзитные тарифы, Азербайджан сохранял стабильный уровень 

экспорта нефти через Россию - более 2 миллионов тонн в год. 

Однако в начале 2011 года оператор российского участка северного трубопровода  

«Транснефть» выразила  недовольство тем, что Азербайджан не обеспечил 

предусмотренного объема транспортируемой нефти (5 миллионов тонн в год) и призвал 

пересмотреть условия соглашения о транзите. По мнению «Транснефти», она  теряла 50 

миллионов долларов в год из-за небольшого объема транзитной азербайджанской нефти 

[6]. 
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Хотя SOCAR также терял 3-4 доллара за баррель из-за низкого качества смешанной 

нефти и имел дополнительные аргументы, заявил о своей приверженности к 

коммерческим переговорам с «Транснефтью».  

Поскольку продолжение сотрудничества с целью эксплуатации нефтепровода 

отвечало интересам обеих сторон, компании достигли согласия. В феврале 2014 года 

SOCAR и «Транснефть» подписали годичное коммерческое соглашение о 

транспортировке азербайджанской нефти по северному маршруту [3].  

Детали соглашения не были раскрыты, однако не было никаких сомнений, что 

транзитный тариф будет несколько выше прежнего (15,67 долл.). По словам 

представителя SOCAR, в течение года планировалось транспортировать 1,02 миллиона 

тонн нефти в этом направлении и 530 тысяч тонн по БТД [3]. 

Следует отметить, что обновленное соглашение отвечало взаимным интересам. 

Российская сторона получала дополнительный доход за счет функционирования 

трубопровода  на новой коммерческой основе, а Азербайджан сохранял 

диверсифицированную систему экспортных маршрутов, созданную для обеспечения 

энергетической безопасности. Договоренность также способствовала развитию 

экономических и политических отношений с Россией. 

Урегулирование транзитных вопросов создало условия для продолжения работы 

северного экспортного трубопровода. Однако из-за определенных простоев объем 

транспортируемой нефти был относительно низким. Таким образом, в 2016 году было 

экспортировано 1,2 млн тонн, а в 2018 году - 1,3 млн тонн нефти [18; 19; 21]. 

В связи с ремонтно-профилактическими работами  SOCAR с января 2020 года не 

транспортировал нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск. Отправка возобновилась в 

июле и до конца 2020 года по этому маршруту было экспортировано 613 тыс. тонн нефти. 

А на 2021 год запланирована прокачка более 1 млн тонн [20; 22].  

Заключение. Таким образом, Азербайджан наладил взаимовыгодное сотрудничество 

с Россией в разработке каспийских энергоресурсов с ранних этапов международной 

деятельности в этой сфере. Российские компании вместе с другими иностранными 

инвесторами стали участниками ряда  соглашений о совместной разработке нефтяных и 

газовых месторождений в Азербайджане или же вступили в прямое партнерство с SOCAR. 

В то же время было принято и реализовано решение о строительстве северного 

трубопровода (Баку-Новороссийск) через территорию России в рамках стратегии 

диверсификации экспортных нефтепроводов. Первый нефтепровод, который продолжает 

функционировать и сегодня, сыграл важную роль в реализации нефтяной стратегии 

Азербайджана и дальнейшем укреплении глубоких экономических и политических связей 

с Россией. 

Следует отметить, что сотрудничество между Азербайджаном  и Россией в разработке 

энергетических ресурсов Каспийского моря, наряду с развитием двусторонних 

политических и экономических отношений, создало более благоприятные условия для 

урегулирования спорного в течение длительного периода вопроса правового статуса 

Каспийского моря. Нефтяная стратегия Азербайджана способствовала сдвинуть с мертвой 

точки решения этой проблемы, ставшей серьезным препятствием освоения 

углеводородных ресурсов и открыла путь к принятию всеми прикаспийскими 

государствами принципа секторального разделения морского дна. Хотя окончательное 
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соглашение о разделе дна Каспийского моря между Азербайджаном, Россией и 

Казахстаном было достигнуто в 2002-2003 гг. [5, с.70-72], дискуссии о правовом статусе 

моря, в целом, продолжались еще 15 лет. Наконец, 12 августа 2018 года на 5-м саммите 

президентов прикаспийских государств в Казахстанском городе Актау  была подписана 

«Конвенция о правовом статусе Каспийского моря» [10].  

Динамика российско-азербайджанских отношений открывает новые возможности для 

более эффективного использования потенциала сотрудничества в энергетической сфере. 
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Introduction 

Let { }: 0x x= Î ³¥ ¢  and ¢ be integers set. Sf ¹ Í ¥ , S is called a numerical 

semigroup if it satisfied following conditions 

1) 0 SÎ ,  

2) 1 2 1 2, ,a a S for all a a S+ Î Î ,    

3) ( \ )Card S < ¥¥ ( this condition is  equivalent to ( )gcd 1S =  , ( )gcd S = greatest 

common divisor the element of S ) .  

For a numerical semigroup S ,we define the  following integers: 

{ }( ) max :F S x x S= Î Ï¢ ; 

{ }( ) min : 0m S a S a= Î ¹ ; 

{ }( )( ) 0,1,2,..., ( )n S Card F S S= Ç . 

( )F S is called the Frobenius number of S , ( )m S the multiplicity of S , and ( )n S the number 

determine of S . If  ( )F S u S- Î  then S is called symmetric numerical semigroup, for all 

\u SÎ ¢ . It is known that ,S x y= < > is symmetric numerical semigroup and 

( )F S xy x y= - - . If S is a symmetric numerical semigroup then
( ) 1

( ) ( )
2

F S
n S G S

+
= =

( for details see [1], [7] ). 

If  S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., nS k k k= < > , then we observe that 

{ }1 2 0 , 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...n n nS k k k s s s s s F S-= < > = = = + ® where 1 , ( )i is s n n S+< = , 

and the arrow means that every integer greater than ( ) 1F S +  belongs to S , for 

1,2,..., ( )i n n S= = .  

          If g Î ¥ and g SÏ , then g  is called gap of  S . We denote the set of gaps of S , by 

{ }( ) :H S x x S= Î Ï¥ ,and the ( ) ( ( ))G S Card H S=  is called the genus of  S . Also, It is 

know that ( ) ( ) ( ) 1F S G S n S= + - .   
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1 2 3, ,S k k k= < > is a triply-generated telescopic numerical semigroup if 

1 2
3 ,

k k
k

d d
Î < > where 1 2gcd( , )d k k=  ( for details see [2],[3],[4] ). If  S  is a numerical 

semigroup such that 1 2 3, , ,..., nS k k k k= < > , then 1 2 1 3 1 1( ) , , ,..., nL S k k k k k k k= − − −  is called 

Lipman numerical semigroup of S , and  it is known that 

0 1 0 2 1 1( ) ( ) ( ( )) ( ( )) ... ( ( )) ...u uL S S L S L L S L L L S L L L S−=  =  =   =   . 

         A numerical semigroup S  is Arf  if 1 2 3k k k S+ - Î , for all 1 2 3, ,k k k SÎ such that 

1 2 3k k k³ ³ . The intersection of any family of Arf numerical semigroups is again an Arf

numerical semigroup. Thus, since ¥  is an Arf numerical semigroup, one can consider the 

smallest Arf numerical semigroup containing a given numerical semigroup. The smallest Arf 

numerical semigroup containing a numerical semigroup S  is called the Arf closure of S , and 

it is denoted by ( )Arf S . However, the Arf closure of S  can also be expressed with Lipman 

numerical semigroup of S  ( for details see [6],[7] ). 

       In this paper, we will give some results about Frobenius number, gaps, and determine 

number of triply-generated telescopic numerical semigroup kS and Arf closure of kS such 

that 8,8 6,8 19kS k k= + +  where 1,k k  . Here, kS is symmetric numerical 

semigroup,where 1,k k  . But, any telescopic numerical semigroup is not symmetric. For 

example, { }6,9,25 0,6,9,12,15,18,21,24,25,27,30,31,33,34,36,37,39, ...S = = ®  is 

telescopic numerical semigroup but it is not symmetric since ( ) 38F S =  and 

( ) 38 3 35F S a S- = - = Ï  for 3 \a S= Î ¢ .  

Main Results 

Proposition 1. ([5])   8,8 6,kS k z= + is a telescopic numerical semigroups , where 

1,k k³ Î ¢ and  8 6 (2 1), 1,3,5,...,2 1z k i i k= + + +  −  is  integer number. 

Proposition 2. ([8]) Let 1 2, ,..., nS u u u=  be a numerical semigroup and 

 1 2 1gcd , ,..., nd u u u −= . If 11 2, ,..., nuu u
T

d d d

−=  numerical semigroup then 

1. ( ) . ( ) ( 1). nF S d F T d u= + −

2.  
( 1)( 1)

( ) . ( )
2

nd u
G S d G T

− −
= +  . 
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Proposition 3. Let 8,8 6,8 19kS k k= + + be a telescopic numerical semigroup, where 

1,k k³ Î ¢ . Then, we have 

         ( a )  ( ) 32 29kF S k= +

         ( b )  ( ) 16 15kn S k= +

         ( c )  ( ) 16 15kG S k= + . 

Proof.   (a) We find that ( ) 4(4 3) 4 4 3 12 5F T k k k= + − − − = +  since  gcd 8,8 6 2d k= + =  and  

8 8 6
, 4,4 3

2 2

k
T k

+
= = +  , where 1,k k³ Î ¢ . In this case, we obtain that  

( ) 2(12 5) (2 1).(8 19) 32 29F S k k k= + + − + = + from  Proposition 2/(1). 

(b)-(c) It is trivial 
( ) 1 32 30

( ) ( ) 16 15
2 2

F S k
n S G S k

+ +
= = = = + from kS is symmetric

numerical semigroup. 

Theorem 1. Let 8,8 6,8 19kS k k= + + be a telescopic numerical semigroup, where

1,k k³ Î ¢ .Then, 

{ }( ) 0,8,16,24,...,8 ,8 6,8 8,8 10,8 12,8 14,8 16,8 18, ...kArf S k k k k k k k k= + + + + + + + ® . 

 Proof.  It is trivial  0 8m =  since 0 ( )k kL S S= . Thus, we  write 1( ) 8,8 2,8 11kL S k k= < - + > .

In this case,  

(1) If 8 2 8k - < ( if 1k = )  then 1 8,14,27S = ,

1 1 1( ) 8,6,19 6,8,19 , 6L S m= < > = < > = , 2 1 2( ) 6,2,13 2,13 , 2,L S m= < > = < > =

3 1 3( ) 2,11 , 2,L S m= < > = 4 1 4( ) 2,9 , 2,L S m= < > = 5 1 5( ) 2,7 , 2,L S m= < > =

6 1 6( ) 2,5 , 2,L S m= < > = 7 1 7( ) 2,3 , 2,L S m= < > = and 

8 1 8( ) 2,1 1 , 1.L S m= < > = < > = =¥ Thus, we obtain that 

{ }1( ) 0,8,14,16,18,20,22,24,26, ...Arf S = ® . 

    ( 2 ) If 8 2 8k - >  ( if  2k ³   ) then 1( ) 8,8 2,8 11kL S k k= < - + > and 1 8.m =  In this case, 

we write 2 ( ) 8,8 10,8 3kL S k k= < - + > . 

(a) If 2k = then 2 2 2( ) 8,6,19 6,8,19 , 6L S m= < > = < > = , 

3 2 3( ) 6,2,13 2,13 , 2,L S m= < > = < > = 4 2 4( ) 2,11 , 2,L S m= < > =

5 2 5( ) 2,9 , 2,L S m= < > = 6 2 6( ) 2,7 , 2,L S m= < > = 7 2 7( ) 2,5 , 2,L S m= < > =

8 2 8( ) 2,3 , 2,L S m= < > = and 9 2 9( ) 2,1 1 , 1.L S m= < > = < > = =¥ Thus, we obtain 

that { }2( ) 0,8,16,22,24,26,28,30,32,34, ...Arf S = ® . 

. 
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(b) If 2k > then 2 ( ) 8,8 10,8 3kL S k k= < - + > , 2 8m = and 

3( ) 8,8 18,8 5kL S k k= < - - > . In this case,

 ( i ) if  3k =  then 3 3 3( ) 8,6,19 6,8,19 , 6L S m= < > = < > = , 

4 3 4( ) 6,2,13 2,13 , 2,L S m= < > = < > = 5 3 5( ) 2,11 , 2,L S m= < > =

6 3 6( ) 2,9 , 2,L S m= < > = 7 3 7( ) 2,7 , 2,L S m= < > = 8 3 8( ) 2,5 , 2,L S m= < > =

9 3 9( ) 2,3 , 2,L S m= < > = and 10 3 10( ) 2,1 1 , 1.L S m= < > = < > = =¥ Thus we obtain 

that { }3( ) 0,8,16,24,30,32,34,36,38,40,42, ...Arf S = ® . 

(ii) If 3k > then 3( ) 8,8 18,8 5kL S k k= < - - > , 3 8m = and 

4 ( ) 8,8 26,8 13kL S k k= < - - > . In this case,

      (1) if  4k =  then 4 4 4( ) 8,6,19 6,8,19 , 6L S m= < > = < > = , 

5 4 5( ) 6,2,13 2,13 , 2,L S m= < > = < > = 6 4 6( ) 2,11 , 2,L S m= < > =

7 4 7( ) 2,9 , 2,L S m= < > = 8 4 8( ) 2,7 , 2,L S m= < > = 9 4 9( ) 2,5 , 2,L S m= < > =

10 4 10( ) 2,3 , 2,L S m= < > = and 11 4 11( ) 2,1 1 , 1.L S m= < > = < > = =¥ Thus we find 

{ }4( ) 0,8,16,24,32,38,40,42,44,46,48,50, ...Arf S = ® . 

(2) If 4k > then 4 ( ) 8,8 26,8 13kL S k k= < - - > , 4 8m = and we write

5( ) 8,8 34,8 21kL S k k= < - - > . If we continue the operations then we obtain Arf

closure of  ( )kArf S  as follows 

{ }( ) 0,8,16,24,...,8 ,8 6,8 8,8 10,8 12,8 14,8 16,8 18, ...kArf S k k k k k k k k= + + + + + + + ® . 

 Thus, the proof is completed. 

Corollary 1 .  Let 8,8 6,8 19kS k k= + + be a telescopic numerical semigroup, where 

1,k k³ Î ¢ . Then, we have  

( a )  ( ( )) 8 17kF Arf S k= +

( b ) ( ( )) 7kn Arf S k= +

( c )  ( ( )) 7 11kG Arf S k= + . 

Proof.  (a)  It is clear. 

 (b)  Let t  and  r  be the cardinalities of the subsets { }8,16,24,...,8k  and  

{ }8 6,8 8,8 10,8 12,8 14,8 16,8 18k k k k k k k+ + + + + + + of  

{ }( ) 0,8,16,24,...,8 ,8 6,8 8,8 10,8 12,8 14,8 16,8 18, ...kArf S k k k k k k k k= + + + + + + + ® , 

respectively. In this case, we have  ( ( )) 7kn Arf S t r k= + = + . 

 (c)  ( ( )) ( ( )) 1 ( ( )) 8 17 1 ( 7) 7 11k k kG Arf S F Arf S n Arf S k k k= + - = + + - + = + . 

Corollary 2.   Let 8,8 6,8 19kS k k= + + be a telescopic numerical semigroup, where 

1,k k³ Î ¢ . Then, we have   

         ( a )  ( ) ( ( )) 3(8 4)k kF S F Arf S k= + +
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         ( b )  ( ) ( ( )) 3(5 2) 2k kn S n Arf S k= + + +  

         ( c )  ( ) ( ( )) 3(3 1) 1k kG S G Arf S k= + + +  

Proof.  It is trivial from Proposition 3 and Corollary 1.  

The following corollaries are satisfied from Propositions 3 and Corollary 1: 

Corollary 3.  Let 8,8 6,8 19kS k k= + + be a telescopic numerical semigroup, where 

1,k k³ Î ¢ . Then, it satisfies following equalities:

( a ) 1( ) ( ) 32k kF S F S+ = +

( b )  1( ) ( ) 16k kn S n S+ = +  

( c )  1( ) ( ) 16k kG S G S+ = + .  

Corollary 4.   Let 8,8 6,8 19kS k k= + + be a telescopic numerical semigroup, where 

1,k k³ Î ¢ . Then, we have  

( a )  1( ( )) ( ( )) 8k kF Arf S F Arf S+ = +  

( b )  1( ( )) ( ( )) 1k kn Arf S n Arf S+ = +  

( c )  1( ( )) ( ( )) 7k kG Arf S G Arf S+ = + . 

Example. We put  1k =  in 8,8 6,8 19kS k k= + +  triply-generated telescopic  numerical 

semigroups. Then we have 

{ }1 8,14,27 0,8,14,16,22,24,27,28,30,32,35,36,38,40,41,...,44,46,48,...,52,54,...,60,62, ... .S = < > = ®

 In this case, we obtain  1 1( ) 61, ( ) 31,F S n S= =

{ }1( ) 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23,25,26,29,31,33,34,37,39,45,47,53,61 ,H S =

1 1( ) ( ( )) 31G S Card H S= = , { }1( ) 0,8,14,16,18,20,22,24,26, ...Arf S = ® ,  

1( ( )) 25,F Arf S = { }1( ( )) 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23,25H Arf S =

1 1( ( )) ( ( ( )) 18G Arf S Card H Arf S= = and  1( ( )) 8n Arf S = . 

If 2k =  then we write in 8,8 6,8 19kS k k= + + triply-generated telescopic  numerical 

semigroups. Then we  write 

{ }2 8,22,35 0,8,16,22,24,30,32,35,38,40,43,...,92,94, ... .S = < > = ® Thus, we have 

2 2( ) 93, ( ) 47,F S n S= = 2( ) 47G S = , { }2( ) 0,8,16,22,24,26,28,30,32,34, ...Arf S = ® ,  

2( ( )) 33F Arf S = , 2( ( )) 9n Arf S = and  2( ( )) 25G Arf S = .  

 So, we obtain 

1 1( ( )) 3(8.1 4) 25 36 61 ( )F Arf S F S+ + = + = =
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1 1( ( )) 3(3.1 1) 1 18 13 31 ( )G Arf S G S+ + + = + = = , 

1 1( ( )) 3(5.1 2) 2 8 23 31 ( )n Arf S n S+ + + = + = = , 

1 2( ) 32 61 32 93 ( )F S F S+ = + = = , 

1 2( ) 16 31 16 47 ( )n S n S+ = + = = , 

1 2( ) 16 31 16 47 ( )G S G S+ = + = =

and 

1 2( ( )) 8 25 8 33 ( ( ))F Arf S F Arf S+ = + = = , 

1 2( ( )) 1 8 1 9 ( ( ))n Arf S n Arf S+ = + = = , 

1 2( ( )) 7 18 7 25 ( ( ))G Arf S G Arf S+ = + = = . 
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1. Introduction

Let  { }0,1,2,..., ,...=¥ n  and  ¢  be  integer set. S  is called  a numerical semigroup if 

(i) 1 2 ,a a S+ Î for 1 2,a a SÎ

(ii) ( )gcd 1S =

(iii) 0 SÎ

where S Í ¥  ( Here, ( )gcd S = greatest common divisor the elements of  S  ). 

A numerical semigroup S  can be written that 

1 2

1

, ,..., :
n

n i i i

i

S a a a k a k
=

ì üï ïï ï= < > = Îí ı
ï ïï ïî ş
å ¥ ( for detail see [4] ).

U Ì ¥ is minimal system of generators of S if  U S< > =  and there isn’t any subset V UÌ

such that V S< > = .Also, { }( ) min : 0m S x S x= Î >  is called as multiplicity of S  (See [3]). 

Let S be a numerical semigroup, then ( )( ) max \F S S= ¢  is called as Frobenius number of S . 

{ }( )( ) 0,1,2,..., ( )n S Card F S S= Ç is called as the determine number  of S ( see [5] ). 

If  S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,...,= < >nS a a a , then we observe that 

{ }1 2 0 1 2 1, ,..., 0, , ,..., , ( ) 1, ...-= < > = = = + ®n n nS a a a s s s s s F S , where 1 , ( )i is s n n S+< =

and the arrow means that every integer greater than ( ) 1F S + belongs to S  for 

1,2,..., ( )i n n S= =  ( see [6] ). 
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If b Î ¥ and b SÏ , then b  is called gap of S . We denote the set of gaps of S , by 

( )H S , i.e, ( ) \H S S= ¥ . The ( ) #( ( ))G S H S=  is called the genus of S . It known that 

( ) ( ) ( ) 1G S n S F S+ = +  ( see [4] ) .  

         S  is called symmetric numerical semigroup if  ( )F S t-  belongs to S , for \t SÎ ¢ . It is 

know  the numerical semigroup 1 2,= < >S a a  is symmetric and  1 2 1 2( ) = - -F S a a a a  . In 

this case, we write 
( ) 1

( )
2

+
=

F S
n S  ( see [1] ). 

           A numerical semigroup S  is called Arf  if 1 2 3a a a S+ - Î , for all 1 2 3, ,a a a SÎ  such 

that  1 2 3a a a³ ³ . The smallest Arf numerical semigroup containing a numerical semigroup 

S  is called the Arf closure of S , and it is denoted by ( )Arf S  ( for detail see [ 2, 3 ] ).  If S  is 

a numerical semigroup such that 1 2, ,...,= < >nS a a a , then 

1 2 1 3 1 1( ) , , ,..., nL S a a a a v a v= − − −   is called  Lipman numerical semigroup of S , and  it is 

known that 

 

0 1 0 2 1 1( ) ( ) ( ( )) ( ( )) ... ( ( )) ...m mL S S L S L L S L L L S L L L S−=  =  =   =    ( see [7] ). 

 

 

2. Main results 

Theorem 1.  Let 7,7 2kS k= < + >  be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .   Then, 

we have  

 

                 ( a ) ( ) 42 5kF S k= +   

 

                 ( b )  ( ) 21 3kn S k= +   

 

                 ( c )  ( ) 21 3kG S k= + .  

 

Proof.  Let 7,7 2kS k= < + >  be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .   Then, kS  is 

symmetric and we find that  

 (a) ( ) 7(7 2) 7 7 2 42 5kF S k k k= + - - - = + . 

 (b) 
( ) 1 42 5 1

( ) 21 3
2 2

k
k

F S k
n S k

+ + +
= = = + .  

(c) ( ) 42 5 1 21 3 21 3kG S k k k= + + - - = +  from ( ) ( ) 1 ( )k k kG S F S n S= + - . 

                  

 

 

Theorem 2.  Let 7,7 2kS k= < + >  be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ . Then, 

{ }( ) 0,7,14,21,...,7 ,7 2,7 4,7 6, ...kArf S k k k k= + + + ® . 
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Proof. 

It is trivial  0 7m =  since 0 ( )k kL S S= . Thus, we  write  1( ) 7,7 5kL S k= < - > . In this case,  

(1) If 7 5 7k - < ( if 1k =   )  then 1 7,9S = , 1 1( ) 7,2 2,7L S = < > = < > , 1 2,m =

2 1 2( ) 2,5 , 2,L S m= < > = 3 1 3( ) 2,3 , 2L S m= < > = and 

4 1 4( ) 2,1 1 , 1L S m= < > = < > = =¥ . 

 Thus, we obtain that { }1( ) 0,7,9,11,13, ...Arf S = ® . 

    ( 2 ) If 7 5 7k - > ( if 2k ³   ) then 1( ) 7,7 5kL S k= < - > and 1 7m = . In this case, we 

write 2 ( ) 7,7 12kL S k= < - > .

(a) If 2k =   then 2 2( ) 7,2 2,7L S = < > = < > , 2 2m = , 3 2 3( ) 2,5 , 2,L S m= < > =

4 2 4( ) 2,3 , 2L S m= < > = and 5 2 5( ) 2,1 1 , 1L S m= < > = < > = =¥ . So, we have 

{ }2( ) 0,7,14,16,18,20, ...Arf S = ® .  

(b) If 2k >   then 2 ( ) 7,7 12kL S k= < - > , 2 7m = and 3( ) 7,7 19kL S k= < - > . In this

case, 

(a) ( i ) if  3k =  then 3 3( ) 7,2 2,7L S = < > = < > , 3 2m = , 4 3 4( ) 2,5 , 2,L S m= < > =

5 3 5( ) 2,3 , 2L S m= < > = and 6 3 6( ) 2,1 1 , 1L S m= < > = < > = =¥ . Thus we obtain 

that { }3( ) 0,7,14,21,23,25,27, ...Arf S = ® .  

(ii) If 3k > then 3( ) 7,7 19kL S k= < - > , 3 7m =  and 4 ( ) 7,7 26kL S k= < - > . In this

case, 

(1) if  4k =  then 4 4( ) 7,2 2,7L S = < > = < > , 4 2m = , 5 4 5( ) 2,5 , 2,L S m= < > =

6 4 6( ) 2,3 , 2L S m= < > = and 7 4 7( ) 2,1 1 , 1L S m= < > = < > = =¥ . So, we have 

{ }4( ) 0,7,14,21,28,30,32,34, ...Arf S = ® .  

(2) If 4k > then 4 ( ) 7,7 26kL S k= < - > , 4 7m = and we write

5( ) 7,7 33kL S k= < - > . If we continue the operations then we obtain Arf closure of

( )kArf S as follows 

{ }( ) 0,7,14,21,...,7 ,7 2,7 4,7 6, ...kArf S k k k k= + + + ® . 

 Thus, the proof is completed. 

Corollary 3 .  Let 7,7 2kS k= < + > be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .  Then, 

we have  

 ( a ) ( ( )) 7 5kF Arf S k= +

( b ) ( ( )) 3kn Arf S k= +

  ( c ) ( ( )) 6 3kG Arf S k= + .  

Proof.   Let 7,7 2kS k= < + > be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ . Then, 
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 we write that ( ( )) 7 5kF Arf S k= +  from Theorem 2. On the other hand, we find that 

{ } { }( ( )) #( 0,1,2,...,7 5 ( )) #( 0,7,14,...,7 ,7 2,7 4 ) 3kn Arf S k Arf S k k k k= + Ç = + + = + and 

we obtain ( ( )) 7 5 1 3 6 3kG Arf S k k k= + + - - = + since 

( ( )) ( ( )) 1 ( ( ))k k kG Arf S F Arf S n Arf S= + - . 

Corollary 4 .  Let 7,7 2kS k= < + > be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .  Then, 

we have  

 ( a ) ( ) ( ( )) 35k kF S F Arf S k= +

  ( b ) ( ) ( ( )) 20k kn S n Arf S k= +

  ( c ) ( ) ( ( )) 15k kG S G Arf S k= + .  

Proof.  Let 7,7 2kS k= < + > be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .  We write that  

(a) ( ( )) 35 7 5 42 5 ( ).k kF Arf S k k k F S+ = + = + =  However,  we find that 

(b) ( ( )) 20 ( 3) 20 21 3 ( )k kn Arf S k k k k n S+ = + + = + = , 

 ( c ) ( ( )) 15 6 3 21 3 ( )k kG Arf S k k k G S+ = + = + = . 

Corollary 5.  Let 7,7 2kS k= < + > be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .  Then, it 

satisfies following conditions: 

( a ) 1( ) ( ) 42k kF S F S+ = +

  ( b )  1( ) ( ) 21k kn S n S+ = +

  ( c )  1( ) ( ) 21k kG S G S+ = + .   

Corollary 6.  Let 7,7 2kS k= < + > be numerical semigroups , where 1,k k³ Î ¢ .  Then, it 

satisfies following conditions: 

 ( a ) 1( ( )) ( ( ) ) 7k kF Arf S F Arf S+ = +

( b ) 1( ( )) ( ( )) 1k kn Arf S n Arf S+ = +

  ( c )  1( ( ) ) ( ( )) 6k kG Arf S G Arf S+ = + .   
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Example 7. We put  1k =  in 7,7 2kS k= < + > symmetric numerical semigroups. Then we 

have { }1 7,9 0,7,9,14,16,18,21,23,25,27,28,30,32,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,48, ...S = < > = ® . In 

this case, we obtain  

1 1( ) 47, ( ) 24,F S n S= =

{ }1( ) 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17,19,20,22,24,26,29,31,33,38,40,47H S = , 

1 1( ) #( ( )) 24G S H S= = , { }1( ) 0,7,9,11,13, ...Arf S = ® , 1( ( )) 12,F Arf S = 1( ( )) 4,n Arf S =

and  1( ( )) 9G Arf S = . Thus, we find that 

1 1( ( )) 35 12 35 47 ( )F Arf S F S+ = + = = , 1 1( ( )) 20 4 20 24 ( )n Arf S n S+ = + = =

 and 1 1( ( )) 15 9 15 24 ( )G Arf S G S+ = + = = . 

        If 2k = then we write 

{ }2 7,16 0,7,14,16,21,23,28,30,32,...,87,88,90, ...S = < > = ® .  

Thus, we have 2 2( ) 89, ( ) 45,F S n S= = 2( ) 45G S = , { }2( ) 0,7,14,16,18,20, ...Arf S = ® , 

2( ( )) 19,F Arf S = 2( ( )) 5n Arf S = and 2( ( )) 15G Arf S = .  

       So, we write that 1 2( ) 42 47 42 89 ( )F S F S+ = + = = ,  

1 2( ) 21 24 21 45 ( )n S n S+ = + = = and 1 2( ) 21 24 21 45 ( )G S G S+ = + = = . Also, we obtain 

that 1 2( ( )) 7 12 7 19 ( ( ))F Arf S F Arf S+ = + = = , 1 2( ( )) 1 4 1 5 ( ( ))n Arf S n Arf S+ = + = =

and 1 2( ( )) 6 9 6 15 ( ( ))G Arf S G Arf S+ = + = = . 

REFERENCES 

[1] J.C. Rosales, Fundamental gaps of numerical semigroups generated by two elements,

Linear Algebra and its Applications, 405,(2005), 200-208.

[2] J.C. Rosales, P.A.Garcia-Sanchez, J.I.Garcia-Garcia and M.B.Branco, Arf numerical

semigroups, J.Algebra, 276,(2004),3-12.

[3] S. İlhan and H.İ. Karakaş, Arf numerical semigroups, Turkish journal of Mathematics, 41,

(2017),1448-1457.

[4] J.C. Rosales and P.A. Garcia-Sanchez, Numerical semigroups. New York: Springer 181,

2009.

[5] R. Froberg, C. Gotlieb, and R. Haggkvist, On numerical semigroups. Semigroup Forum,

35, (1987),  63-68.

[6] M.D’anna,, Type Sequences of Numerical Semigroups, Semigroup Forum 56 ( 1998 ),

1-31 .

[7] J. Lipman, Stable ideals and Arf rings, Amer. J. Math.,93, (1971),649-685.

828



INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI 

THE EFFECT OF EASE OF DOING BUSINESS, MARKET SIZE AND POLITICAL 

STABILITY ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTHEAST ASIA 

Larasati Purwaningrum 

Universitas Negeri Jakarta, Faculty of Economics, 

Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, SE, MSE 

Universitas Negeri Jakarta, Faculty of Economics, 

Aditya Pratama, S.Pd, M.Pd 

Universitas Negeri Jakarta, Faculty of Economics, 

Abstract 

This study aims to determine the effect of ease of doing business, market size and political 

stability on foreign investment as a potential capital flow to achieve the success of economic 

development in Southeast Asia.. Research data were obtained from the World Bank and ASEAN 

Secretariat data. For the 2010-2019 data period with five Southeast Asia countries. Panel data 

multiple regression analysis technique is used to analyze the effect of ease of doing business, 

market size and political stability on foreign direct investment. By using the random effect model 

(REM) which is the best model, all the factors studied have a significant effect on FDI. These 

results imply that if the ease of doing business, market size and political stability are conducive, 

the flow of FDI will increase. Therefore, it is necessary to improve a conducive investment 

climate to encourage increased FDI inflows.  

Keywords: foreign direct investment, ease of doing business, market size, political stability, 

investment policy 

INTRODUCTION 

Economic growth is a continuous change in the economic conditions of a country which 

leads to better conditions for a certain period of time (Sukirno 2012). In achieving good 

economic growth in the country, quality development is needed in order to create a good 

economy. Good economic development is the main key in a country's economy. With the 

creation of good development, it will provide social approval and improve the welfare of the 

community. Economic development is unlikely to create wide employment opportunities, 

thereby reducing the unemployment rate and directly reducing poverty levels and a good 

educational climate in order to produce quality human resources. 

Southeast Asia as a country region in Asia with developing countries, namely Cambodia, 

Vietnam, Myanmar, Laos, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Thailand, Brunei 

Darussalam, and Singapore as the only developed countries seeks to improve the sustainability of 

economic growth by increasing components. components in economic development. Among 

them are natural resources, human resources and capital resources. Efforts to increase this 

component are the main focus for achieving economic development, especially in developing 

countries. 
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Randi and Riant (2007) state that in the theoretical framework of Rostow and Harrod-

Domar, the economic growth or development of a country is achieved by several factors, one of 

the main factors being investment or savings. Suleman et al. (2020) also argues in the Harrod-

Domar theory that investment is a factor in the economic development of a country that can 

increase in the aggregate. If investment has been made in the present, it will have an impact on 

the future, where the commitment to increase commodity capital goods in a country's economy. 

Economic growth is supported by investment that can increase the country's productivity. 

Investment or investment itself is divided into two ways, namely domestic investment 

and foreign investment (Igamo 2015). The long term sustainable single direct investment (FDI) 

is required to be one of the reasons for economic growth in Southeast Asia, especially in 

developing countries that lack the capital for economic development. FDI is a flow of foreign 

direct investment that is invested by the home country in the host country. The existence of this 

kind of capital flow can advance the national economy through input from investment activities 

carried out by foreign investors (Frisdiantara & Mukhlis 2016). With a large area and a large 

population, foreign investment (FDI) flowing into Southeast Asia is mainly carried out by 

investment countries seeking greater market potential. The rapid economic growth in Southeast 

Asia has stimulated an increase in the flow of foreign direct investment to it (Anwar, 

Kuswantoro, and Dewi 2016). 

Foreign investment which acts as a flow of funds to under-funded sectors. In addition, by 

increasing state income through taxes, direct investment also creates many new jobs so that it 

cannot reduce the unemployment rate. Direct investment itself is felt to be able to create higher 

productivity where the entry of technology transfer replaces outdated technology with newer 

technology (Jhingan 2014). 

Problems related to investment in Southeast Asia are evident from the tendency for the 

amount of FDI to be reduced or low or not in each country in Southeast Asia. In several 

countries, geopolitical risk-oriented trade policies have not guaranteed uncertainty on world 

financial markets and hampered global economic growth in 2019. Based on the Indonesian 

Economic Report issued by Bank Indonesia in 2019, the global economy only grew 2.9%, 

slowing down. from a growth rate of 3.6% in 2018 which was the lowest level since the global 

financial crisis (Hartanti et al., 2019). Where the growth rates of developed and developing 

countries in 2019 were 1.7% and 3.7%, respectively, lower than the 2.2% and 4.5% in 2018 

(Pusparisa 2020). 

According to Nopirin (2012), there are two things that play an important role in 

investment, namely the instability of investment volatility that will lead to recession and 

prosperity, and investment is very important for economic growth and labor productivity. 

Therefore, foreign direct investment in Southeast Asia needs to be encouraged in order to correct 

the slowdown in economic growth through global investment. 
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Figure 1. Development of Southeast Asian Country FDI 2015-2019 

  

Source: World Bank (processed data)  

 Based on Figure 1, it can be seen that the development of foreign direct investment (FDI) 

in 11 Southeast Asian countries from 2015-2019 has generally fluctuated, which means that the 

data is volatile, where there is instability of foreign direct capital funds received in Southeast 

Asian countries. Fluctuations in the development of FDI flows can occur in parts of the world, 

especially in developing countries such as Brunei Darussalam, Indonesia, Cambodia, Laos, 

Myanmar, Malaysia, the Philippines, Thailand and even developed countries like Singapore in 

the Southeast Asia region. This is because the capital flows received are funds from investors in 

various countries in the world. The stability of a country's economic growth is the main key in 

receiving FDI capital flows itself, and the instability in it is also a determinant for investors to 

invest. This is not only seen from the perspective of the destination country but also from the 

country that is the investor. 

 Overall, the problem can be seen in the difference in FDI flows in the Southeast Asian 

region, where Singapore is the country with the highest average foreign direct investment growth 

rate, while Timor Leste is the country with the lowest average foreign direct investment growth 

rate in 2019. Meanwhile, Cambodia and Vietnam were countries with an average growth in 

foreign direct investment that did not decline from 2015 to 2019, but the percentage increase in 

foreign direct investment was still very small compared to previous years or with other Southeast 

Asian countries. 

 If business conditions are relatively poor, government institutions are inefficient, 

education levels are low, and infrastructure is poor, the inflow of foreign direct investment will 

be hampered. (Lipsey & Sjöholm, 2011). This makes each country strive to improve policies in 

order to attract investors to invest, where this is a major challenge for countries in Southeast 

Asia, especially developing countries to increase attractiveness and competitiveness to become 

hosts. a friendly home for investors in an effort to increase foreign direct investment (FDI). 

 There are many factors that influence the entry of FDI in a country. The ease of making 

investments is an important factor seen by investors. This is because if there are fewer obstacles 

and the amount of ease in investing, it will increase the interest of investors to invest. The 

difference in the ease of doing investment has stimulated the birth of the ease of doing business 

index. The ease of doing business index is a parameter for investors in making investments. The 
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development of the high ease of doing business index will attract investors to invest in the 

country (Asmara, Ikhwansyah, and Afriana 2019)  

Dewi and Cahyono (2016) state that the essential macroeconomic conditions of each 

country are one of the most influential factors in increasing FDI inflows in a country. One of the 

economic variables that affect the development of foreign direct investment in a country is the 

market size. By far, market size is the most widely accepted determinant of foreign direct 

investment flows. Seeing the importance of market size as the basis for FDI inflows. There is a 

long tradition of market size in the literature on FDI (Chakrabarti, 2001). The market size 

proxied by per capita income has increased, high growth and increased exports will increasingly 

attract foreign investors to invest in Southeast Asian countries (Adi, 2016). High per capita 

income reflects the high quantity of goods and services produced, which means that the level of 

social welfare is relatively high. 

The next factor that can influence the development of foreign direct investment in a 

country is political stability (Abdella 2018). In his theory, Alan M. Rugman argues that the non-

economic variables that motivate the entry of foreign capital are the overall political, legal and 

socio-cultural conditions inherent in a country, there are several observers who also include the 

factor of clean and authoritative governance (Rugman 1985). 

LITERATURE REVIEW 

Investment is an investment activity that is expected to improve the economy of a 

country. Samuelson and Nordhaus (2004) say that what is included in investment is an effort to 

increase the inventory in the form of capital or commodities such as production factors or other 

commodities that will be used for a long period of time or one year. Investment is a step to 

sacrifice current consumption for future consumption. Investment can be interpreted as a 

commitment to a number of funds or other resources that are carried out at this time (present 

time) with the hope of obtaining benefits in the future (in future) (Ilham, Fachrudin, Sinurat, & 

Khaddafi, 2020). Griffin and Pustay (2015) say that foreign direct investment is an investment 

that aims to actively control property, assets or companies located in the host country. According 

to Krugman and Obstfeld (2003) Foreign Direct Investment (FDI) is an international flow of 

capital where companies from one country establish or expand their companies in other 

countries. Similarly, according to Madura (2008) foreign direct investment (FDI) is an 

international flow of capital where companies from one country establish or expand their 

companies in another country, not only transfer of resources but also the imposition of control 

over companies abroad. Based on some of the explanations of the research above, the researcher 

tries to classify the factors that affect the receipt of foreign direct investment in a country as 

follows: 

Ease of Doing Business (EODB): ease of doing business is a business assessment indicator 

published by the world bank which is seen by investors as a country's business climate so that it 

becomes a reference in investing. Sivagnanam (2014) states that doing business report (DB) is a 

delaboration study by the world bank group 2003 each year which aims to measure the costs 

incurred by business regulation companies in 189 countries 212. This study presents each year a 

detailed analysis of costs, the requirements, and procedures, of certain types of private 

companies that are the subject of all countries, and then create a ranking for each country. The 

study is also supported by extensive communications efforts and to the point of ranking it 
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highlights countries and leaders promoting reform. EODB is one of the indicator factors that 

influence the business climate. Haryotejo and Rayadiani (2009) state that a bad business climate 

is influenced by bad institutions. Meanwhile, Aziz (2018) said that EODB was used as a 

substitute for the institution itself. Therefore, the business climate of a country is represented by 

the EODB itself. 

Market Size (GDPP): GDP per capita is a measure of economic output in a country in the form 

of the level of people's purchasing power for goods and services as a reflection of the prosperity 

and level of development of a country. According to Mankiw (2006) gross domestic product 

(GDP) per capita is the average income of the population of a country in a certain period of time. 

GDP per capita reflects the level of consumption or purchasing power of people for goods and 

services. GDP per capita is used to measure the value of all goods and services produced by 

national economic activity, and to measure the economic health of all countries. GDP per capita 

is a real form of economic growth. In short, GDP per capita is reported as a form of real 

economic growth. An increase in per capita income may reflect that a country, or more 

specifically its population, is richer than residents of other countries (Marunung & Rizky 2009). 

Political Stability (PSI): Political discussion cannot be separated from the role of a country in 

which there is a group of people who work together to achieve a common goal, namely to 

achieve a just and prosperous community life and can live with a safe and peaceful feeling. 

Related to this, there is the view of a political scientist who puts forward a theory related to this 

cooperation (Djuyandi, 2017). Political stability is an index that measures the stable political 

status of a government or country with policies that have been planned beforehand to achieve the 

goal of government effectiveness. Political stability can be understood as the attitudes and 

behavior patterns of all components of the political system, which form the structure of power 

and the reservation of power relations, thereby ensuring the effectiveness of government (Sanit, 

1982). According to Crouch (1982), political stability is characterized by two things. In the first 

place, in a sense, there is a stable government which can rule for years or can carry out its plans 

according to predetermined limits. Second, a stable government system, in the sense that the 

system can accept changes in society without changing the existing government system. 

METHODS 

The research objects chosen were Ease of Doing Business, Market Size, Political 

Stability and Foreign Direct Investment in 5 Southeast Asian countries. The data used in this 

research is secondary data. Each variable uses data spanning 10 years, from 2010 to 2019. The 

scope of this study is to examine the effect of ease of doing business, market size and political 

stability on foreign direct investment. The area studied is a country in the Southeast Asia region. 

Researchers only limit 5 developing countries in Southeast Asia (Philippines, Indonesia, 

Vietnam, Thailand and Malaysia) to find out how the influence of independent variables on the 

dependent variable. Researchers examined these 5 countries because they are developing 

countries with almost the same economic potential and demographic conditions.  

The analysis technique in this research is panel data regression using E-Views 11.0. This 

study has three variables which are the object of research where foreign direct investment is the 

dependent variable (Y). While the independent variables are Ease of Doing Business (X1), 

Market Size (X2), and Political Stability (X3). The type of data in the research model is 

secondary data that is quantitative in nature. Quantitative data is data that is tangible in a 
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collection of numbers. To determine the quantitative relationship of the four or more variables, 

namely the ease of doing business, market size, and political stability to foreign direct investment 

with the equation: 

FDI𝒊𝒕 = α + 𝜷𝟏EODB𝒊𝒕+ 𝜷𝟐GDPP𝒊𝒕+ 𝜷𝟑IR𝒊𝒕+𝒆𝒊𝒕 

Information : 

FDI = Foreign Direct Investment 

EODB = Ease of Doing Business 

GDPP = Market Size (GDP Per Capita) 

PSI = Political Stability Index 

e = error 

RESULTS 

The following is an overview of the variables used in this study in Southeast Asian 

countries which consist of 5 countries in the 2010-2019 period. It seems that Indonesia is a 

country with the highest average foreign direct investment revenue, followed by Malaysia and 

Vietnam, where Vietnam only had a decline in 2011, especially since it experienced an upward 

trend until 2019. Meanwhile, the Philippines had the lowest amount of foreign direct investment 

in 2010. The description of the factors that influence foreign direct investment in this study is 

presented below. 

➢ Foreign Direct Investment (FDI)

The development of foreign direct investment in the 5 Southeast Asian countries above in

2010-2019 seems to have fluctuated. This is due to the fact that it is in line with the state

of the world economy. Foreign direct investment as the dependent variable in this study

illustrates the amount of investment capital flows invested by the home country which

enter countries in Southeast Asia as the host country for the period of 2010-2019 by

showing an average - an average of 10738.0 billion US dollars, the median of 9674.3

billion US dollars, the minimum value of 1298.0 billion US dollars, the maximum value

of 23943.2 billion US dollars, and a standard deviation of 5546.0 billion US dollars.

➢ Ease of Doing Business Index (EODB)

The ease of doing business index as an independent variable in this study illustrates the

score of investor parameters in investing that applies in some Southeast Asian countries

during the period 2010-2019 by showing an average of 67.5, a median of 65.0, a

minimum value of 55.2, a maximum value. of 81.3, and the standard deviation of 9.1.

The index of ease of doing business in the 5 Southeast Asian countries above in 2010-

2019 seems to have fluctuated slightly but tends to increase. Although in some countries

there was a decline in 2016, Vietnam continues to move, experiencing an increase every

year. The largest number of scores on the ease of doing business index was obtained by

Malaysia in 2019 at 81.3, which indicates that Malaysia has fewer barriers than the other

4 countries. Where Malaysia is ranked 12th among the 190 countries listed. In the same
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year the second highest score among 4 other countries was also obtained by Thailand, 

which was ranked 21st 

➢ Mareket Size (GDPP)

Per capita income as the independent variable in this study illustrates the GDPP value in

US dollars measured in some Southeast Asian countries during the period 2010-2019 by

showing an average of 5066.5 thousand US dollars, the median of 3633.5 US dollars, the

minimum value of 1317.9 US Dollars, the maximum value is 11414.8 US Dollars, and

the standard deviation is 3149.2 US Dollars. Income per capita in the 5 Southeast Asian

countries above in 2010-2019 fluctuated slightly but tended to increase. The largest per

capita income value was obtained by Malaysia in 2019 amounting to 11414.8 US dollars.

Then followed by Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam. Even though

Vietnam is in the last position, it is stable, it has an increase in the value of per capita

income every year.

➢ Political Stability Index (PSI)

The political stability index as an independent variable in this study illustrates the scale

prevailing in some Southeast Asian countries during the period 2010-2019 by showing an

average of 32.1, a median of 27.9, a minimum value of 5.2, a maximum value of 57.6,

and a standard deviation of 17.7. The political stability index in the 5 Southeast Asian

countries above in 2010-2019 seems to have fluctuated. All countries experienced an

increase and decrease in their political stability index score every year. The score decline

began to occur in 2015 and 2016, but was then successfully increased again in each

country. In 2019 the highest score was owned by Vietnam, then Malaysia ranked second,

then Indonesia, Thailand and the Philippines in the last rank. 3 other Southeast Asian

countries are still unable to score above 50, this indicates that the level of political

stability is still relatively low. The political instability that occurs will result in a loss of

investment opportunities for investors, thus hindering economic growth. This is because a

country with relatively stable political conditions will create a favorable market

environment, and production and consumption households will run the economy safely

without being disturbed. This condition is expected to encourage the flow of foreign

direct investment.

Based on the results of the t-test, all independent variables (Ease of Doing Business, 

Market Size and Political Stability) partially affect import demand in 5 Southeast Asian 

countries, with different levels of significance. Meanwhile, simultaneously all independent 

variables have a significant effect on direct foreign investment. These results also indicate that 

foreign direct investment is negative or close to zero if it is not influenced by other variables. 

Meanwhile, EODB, GDPP and PSI have a positive effect. If EODB, GDPP and PSI increase, 

FDI will increase. Based on the value of the regression coefficient, EODB has the greatest 

influence on foreign direct investment, followed by GDPP, and political stability. Thus, the three 

variables, namely ease of doing business, market size and political stability greatly influence 

foreign direct investment in Southeast Asia. This result is in line with the hypothesis that EODB, 

GDPP and PSI affect foreign direct investment in 5 Southeast Asian countries in 2010-2019. 
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Tabel 1. Hypothesis Test-T with REM equation 

Note: significant at 5% and 20% level 

Source: Eviews11 Output (own study) 

The results of this study reinforce the theory that if a country increases its government 

regulations in order to improve the business climate, it will increase the index of ease of doing 

business in that country. With the high index of business ease in a country, it will become a 

measuring tool for investors to open international capital flows where companies from a country 

will establish or expand their companies in the destination country. This is in line with research 

conducted by Djankov, Mcliesh and Ramalho (2006) which shows that countries with better 

regulations experience faster growth. The effects of regulatory improvements have been 

profound. Likewise, Busse and Groizard (2008) emphasize that regulation can have a beneficial 

effect on FDI, leading to economic development in FDI recipient countries. Meanwhile, 

Corcoran and Gillanders (2015), with a purely cross-sectional approach, also found that a better 

business regulatory environment leads to more FDI inflows on average. Thus, the government 

needs to address the institutional environment and regulatory framework to enjoy the potential 

positive effects of FDI inflows. 

Then the size of the investment is strongly influenced by the level of income per capita. If 

per capita income increases, the demand for goods and services will also increase, in this case 

investors see the country in a prosperous state because it has high purchasing power potential, 

which is then considered to be able to provide benefits to their business. In line with Petrović-

Ranđelović, Janković-Milić, & Kostadinović (2017) it also shows that a statistically significant 

impact on foreign direct investment inflows is recorded for market size and market growth 

(significance ˂0.001 and ˂0.015, respectively) where market size occupies a very important 

place among the determinants of foreign direct investment inflows. 

With regard to foreign direct investment political stability allows governments to 

maintain a low risk of expropriation of private property for public use and transform their 

resources to support financial markets to access internalization gains through increased FDI 

inflows. This is because stability will increase the confidence of foreign investors in bringing 

more capital to the host country (Sharmin & Khandaker, 2015). Compared to other factors, 

political stability has the greatest impact on FDI inflows in most competitive Asia Pacific 

countries (Rashid, Looi, & Wong, 2017). Moreover, a study covering OECD countries has 

supported a large part of the literature as it was found that political instability deters foreign 

direct investment into the country (Goswami & Haider, 2014). 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Based on the description of the results and discussion of the research it can be concluded 

that partially the ease of doing business, market size and political stability have a significant 

Dependent Variable: FDI

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 04/07/21   Time: 16:09

Sample: 2010 2019

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -8.012801 3.195169 -2.507786 0.0157

EODB 3.144607 0.851624 3.692483 0.0006

GDPP 0.330889 0.124554 2.656602 0.0108

PSI 0.347541 0.219792 1.581226 0.1207

Effects Specification

S.D.  Rho 

Cross-section random 0.651815 0.7562

Idiosyncratic random 0.370054 0.2438

Weighted Statistics

Root MSE 0.349697  R-squared 0.501273

Mean dependent var 1.610525    Adjusted R-squared 0.468747

S.D. dependent var 0.500204  S.E. of regression 0.364584

Sum squared resid 6.114389  F-statistic 15.41161

Durbin-Watson stat 1.617741    Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.169267     Mean dependent var 9.114136

Sum squared resid 16.97767     Durbin-Watson stat 0.582618
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positive effect on foreign direct investment in 5 Southeast Asian countries in 2010-2019 with 

different levels of significance. The significant influence of the three independent variables 

explains that in order to increase foreign direct investment, countries in Southeast Asia need to 

improve existing investment policies in order to attract investors to invest. To increase the ease 

of doing business, countries in Southeast Asia need to improve regulations in various sectors to 

carry out effective dissemination of these regulations in order to demonstrate the government's 

efforts to create a conducive business climate so that it can attract investors to invest. In legal and 

regulatory investment policies to promote investment, governments can consult with interested 

parties, simplify and modify laws, use simple language drafting, develop registers of existing and 

proposed regulations, disseminate electronic regulatory materials, and publish and review 

administrative decisions . Then the market size, which is the proxy for the value of per capita 

income of countries in Southeast Asia, must be increased either through increasing the level of 

education, expanding employment by the government and reducing population growth. That way 

a large per capita income value will be more attractive to investors. The government should also 

be able to encourage and spur an increase in the country's political stability index by taking into 

account the strengthening of democratic institutions to creating safe and responsive conditions so 

that the absorption of foreign direct investment flows can increase. 
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Özet 

Telomerler (TLs) insan kromozomlarının uçlarında yer alan, tekrar eden non-coding 

(kodlanmayan) DNA dizileridir.   İlk olarak 1938'de Drosophila melanogaster (sirke sineği) 

üzerinde çalışan Hermann J. Muller’in, kromozomların uçlarının mutajenik X-ışınlarına dirençli 

olduğunu ve uç noktaları örten kapak benzeri yapıların varlığından dolayı silme veya inversiyona 

uğramadığını gözlemlemesi ile tanındı. Hücrelerin devamlı bölünememesi araştırmacıları 

telomerlerin yaşlanma ile ilişkili olup olmadığının araştırılmasına yönlendirdi ve 1971 yılında 

Olovnikov adında bir araştırmacı, somatik hücre kromozomlarının uç bölgelerinde, yani TL 

(telomer)'lerde DNA dizilerinin kaybı ile bağlantılı olarak sınırlı sayıda bölünmeye sahip olduğunu 

ve bu sınırın aşılmasıyla hücrelerin yaşlanmaya başladığını ileriye sürmüştür. Araştırmacılar 

telomerlerin görevlerinin ne olduğunu araştırmaya devam ederken, DNA tamir mekanizmaları için 

büyük önem taşıdıklarını, hücre bölünmelerinin sayısını (replikasyon potansiyeli olan) kontrol 

ederek DNA'yı koruduğunu ve stabilize ettiğini göstermişlerdir. Telomer replikasyonunda görevli 

olan enzimlerdeki farklılıklara Telomer Biyoloji Bozuklukları (TBD) ya da Telomeropatiler adı 

verilmektedir. Telomeropatiler, telomeraz enziminin çalışma mekanizmasındaki veya DNA hasar 

yanıtı (DDR) sistemindeki genetik kusurların neden olduğu çok sayıda nadir hastalıkları içerir. 

Telomer bakımında yer alan çekirdek genlerdeki kusurlar (çoğunlukla mutasyonlar) ile sonuçlanan 

semptomlar ile karakterize edilen telomeropatiler primer (birincil) telomeropatiler (Diskeratoz 

Konjenita), telomer bakımından sorumlu genlerdeki bir kusuru değil de DNA onarımından 

sorumlu genin kodladığı protein mutasyonundan kaynaklı bozuklukları ifade eden telomeropatiler 

ise sekonder (ikincil) telomeropatiler (Fankoni Anemi) olarak sınıflandırılır. Primer 

telomeropatilerde genellikle aynı mutasyona sahip aynı aile içindeki bireylerin farklı fenotiplerle 

ortaya çıkabileceği şekilde eksik penetrans fenotiplere sahipken, sekonder telomeropatilerde 

hastalar tipik olarak kısa telomerlere sahiptir ve hücreler erken yaşlanmaya maruz kalmaktadır. Bu 

çalışmada, telomeropatilerin tanımlanması, sınıflandırılması, hastalıklarla ilişkisi ve gelecekte 

yapılacak çalışmalar için katkı sağlamak amaçlanmıştır 

Anahtar kelimeler: DDR, TBD, Telomer, Telomeropati. 
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Abstract 

Telomeres (TLs) are repetitive non-coding DNA sequences located at the ends of human 

chromosomes. Hermann J. Muller, who was first working on Drosophila melanogaster (vinegar 

fly) in 1938, was recognized by observing that the ends of the chromosomes were resistant to 

mutagenic X-rays and were not erased or inverted due to the presence of cap-like structures 

covering the endpoints. The inability of cells to divide permanently led researchers to investigate 

whether telomeres are associated with aging, and in 1971, a researcher named Olovnikov found 

that somatic cell chromosomes have a limited number of divisions associated with the loss of DNA 

sequences in the extremities of the TL (telomeres), and that the cells age by crossing this limit 

claimed that it started. As researchers continue to investigate the roles of telomeres, they have 

shown that they are of great importance for DNA repair mechanisms, protecting and stabilizing 

DNA by controlling the number of cell divisions (with replication potential). Differences in 

enzymes involved in telomere replication are called Telomer Biology Disorders (TBD) or 

Telomeropathies. Telomeropathies include numerous rare diseases caused by genetic defects in 

the mechanism of telomerase enzyme or DNA Damage Response (DDR) system. Telomeropathies 

that are characterized by symptoms resulting in defects (mostly mutations) in the core genes 

involved in telomere care are classified as primary telomeropathies (Dyskeratosis Congenita), 

while telomeropathies that express disorders caused by a protein mutation encoded by the gene 

responsible for DNA repair, not a defect in the genes responsible for telomere maintenance, are 

classified as secondary telomeropathies (Fanconi Anemia). Primary telomeropathies usually have 

incomplete penetrance phenotypes such that individuals in the same family with the same mutation 

can present with different phenotypes, whereas in secondary telomeropathies patients typically 

have short telomeres and the cells undergo premature aging. This study aims to contribute to the 

definition and classification of telomeropathies, their relationship with diseases and future studies 

 

Keywords: DDR, TBD, Telomeres, Telomeropathy. 

 

 

 

Telomerler (TLs) kromozom uçlarında yer alan, tekrar eden non-coding (kodlanmayan) 

DNA dizileridir (Maxime ve ark., 2019). Telomerlerin varlığı ilk olarak 1938'de Drosophila 

melanogaster (Sirke sineği) üzerinde çalışan Hermann J. M¨vller’in, kromozomların uçlarının 

mutajenik X-ışınlarına dirençli olduğunu ve uç noktaları örten kapak benzeri yapıların varlığından 

dolayı silme veya inversiyona uğramadığını gözlemlemesi ile tanındı (Muller, 1938). Bu bilgi 

ışığında araştırmacı Weismann’ın hücrelerin kendilerini “sonsuzluğa” ayıramadığı varsayımı da 

desteklenmiş olmaktadır (Weismann, 1889). Hücrelerin sonsuz bölünememesinin anlaşılması 

araştırmacıları telomerlerin yaşlanma ile ilişkili olup olmadığının araştırılmasına itti.  1971 yılında 

Olovnikov adında bir araştırmacı, somatik hücre kromozomlarının uç bölgelerinde, yani TLs’de 

DNA dizilerinin kaybı ile bağlantılı olarak sınırlı sayıda bölünmeye sahip olduğunu ve bu sınırın 

aşılmasıyla hücrelerin yaşlanmaya başladığını ileriye sürmüştür (Olovnikov, 1971). Araştırmacılar 

TLs görevlerinin ne olduğunu araştırmaya devam ederken, DNA tamir mekanizmaları için büyük 

önem taşıdıklarını tespit etmiştir (Maxime ve ark., 2019). Yapılan çalışmalar gösteriyor ki  TLs 

esas olarak kromozomları bozunmadan (uçtan uca füzyon ve erozyon etkisinden) koruyarak, kırık 

kromozom uçlarını stabilize ederek, çift iplik kopması (DSB) hasarının DNA onarım 

mekanizmalarını homolog olmayan uç birleştirme (NHEJ) ile modüle ederek, mitotik ve mayotik 

kromozom segregasyonuna ve kromozomların nükleer zarfa bağlanmasına katılarak,  hücre 

bölünmelerinin sayısını (replikasyon potansiyeli olan) kontrol ederek DNA'yı koruduğu ve 

stabilize ettiği bilinmektedir (Haber, 1999; de Lange, 2005; Oeseburg ve ark., 2010; Grach, 2013). 

TLs bu önemli görevlerinden yola çıkarak araştırmacılar, TLs’de ve görevleri ile ilişkili olan 
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enzimlerde yapısal ya da fonksiyonel bir hasarın ortaya çıkmasıyla ne gibi durumların ortaya 

çıkacağını araştırmaya başladı. Telomeropatiler adı verilen bu hastalıklar, telomer biyoloji 

bozuklukları (TBD) olarak da adlandırılmaktadır. TLs’in çalışmasıyla ilişkili enzim olan 

telomerazların çalışma mekanizmalarındaki veya DNA hasar yanıt sistemindeki (DDR) genetik 

kusurların neden olduğu çok çeşitli nadir hastalıkları içerir (Holohan ve ark., 2014). 

TLs, DNA ve shelterin protein komplekslerinden oluşan özel nükleoprotein yapılarıdır 

(Lansdorp ve ark.,1996).  Memelilerde telomerik DNA, 3 tek sarmallı bir çıkıntı ile sonlanan DNA 

dizisinin (5’-TTAGGG-3’) tandem (ardada olan) tekrarlarından oluşur. İnsanda yaklaşık 10-15 kb 

uzunluğunda olan bu tekrarlar her hücre bölünmesiyle azalır, çünkü DNA polimerazlar doğrusal 

kromozomların uçlarını tam olarak çoğaltamaz (Alessandro ve ark., 2017; Patricia ve Jerry, 2017).  

Genomun yaklaşık 1/6000' ini oluşturan TLs, kromozomal uçları koruma işlevini gerçekleştirir.  

 

 
Şekil 1. Telomerik uçların korunması gerektiğinde, korunma seviyelerini arttırmak için nadir görülen DNA 

yapıları oluşur. 3′ çıkıntılı G-zengin iplikçik, G-dörtlü adı verilen karmaşık yapılar, “telomer döngüsü” (T-

döngü) ve “yer değiştirme döngüsü” (D-döngü) gibi ikincil yapılar oluşturabilir.  Böylece kromozomun 

terminal bölgesi korunmuş olur. (Patricia ve Jerry, 2017; Hansel ve ark., 2011; Zvereva ve ark., 2010; 

Romina ve ark., 2019). 

 

1. Telomer yapısı ve organizasyonu 

 

TLs özel nükleoprotein yapıları olup hem telomer ile ilişkili proteinler öncelikle telomer 

uzunluğunun kararlılığı ve düzenlenmesi hem de DNA tamir mekanizmalarında telomeri 

korumakla görevlidir (Lansdorp ve ark.,1996). Telomer ilişkili proteinlerden en önemlisi shelterin 

adı verilen altı alt üniteden oluşan kompleks bir proteindir. TLs’de shelterin yoksa, telomerlerin 

ucu “homolog rekombinasyon” (HR) ve “homolog olmayan uç birleştirme” (NHEJ) ile çift iplik 

kırılması (DSB) gibi DNA hasarı olarak kabul edilebilir (Alessandro ve ark., 2017; Martinez ve 

Blasco, 2010) (Şekil 1).  

Shelterin proteini TRF1, TRF2, POT1, hRAP1, TIN2 ve TPP1 olarak bilinen alt birimlerden 

oluşur ve Üç alt birim telomerlere doğrudan bağlanır (Doksani ve ark.,2013) (Şekil 2). TRF1 

(telomerik tekrar bağlama faktörü 1), TTAGGG olarak bilinen tandem telomerik DNA tekrarlarına 

bağlanır ve bunu TIN2 (TRF1 ile ilişkili faktör 2) ile etkileşime girerek yapar. Ayrıca TRF1, 

telomerik DNA'nın kopyalanmasını kontrol etmeye yardımcı olan birimdir (Shay, 2016; Shay ve 

ark., 1991; Sfeir ve ark., 2009). Diğer bir alt birim, çift sarmallı telomerik tekrarlara bağlanan ve 

RAP1 (baskılayıcı / aktivatör proteini 1) ile etkileşime giren TRF2'dir.  Telomere doğrudan 

bağlanan son alt birimde POT1 (telomerler 1'in koruması) tek sarmallı TTAGGG tekrarlarına 

bağlanır ve aynı zamanda başka bir bağlayıcı olan TPP1 ile TRF1 ve TRF2'ye bağlanarak 
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telomerazın telomere bağlanmasını engeler ve telomeraz inhibitörü gibi davranır (Shay ve 

Bacchetti, 1997; Kim ve ark., 1994; Tong ve ark., 2015). Shelterin proteinin alt birimleri aynı 

zamanda DNA hasar mekanizmalarında görevli elemanların telomerik DNA'yı kromozom kopma 

alanlarından ayırt etmesini ve TLs’deki uygunsuz DNA hasar onarım yollarını en üst düzeye 

çıkarmasını sağlayan bir kompleks oluşturur. Bu kompleksin üyeleri TIN2, TPP1 ve RAP1’dir. 

Ayrıca shelterin protein kompleksinin elemanları, telomer stabilitesini sağlamak için önemli bazı 

işlevleri de yerine getirir. Örneğin, T-Döngüsü oluşumu / stabilitesi ve homolog rekombinasyonun 

(HR) ATM aracılı aktivasyonunun yanı sıra kromozom kırılma onarımının homolog olmayan uç 

birleştirme (NHEJ) yolları için TRF2 gereklidir (Doksani ve ark.,2013; Sfeir ve de Lange, 2012).  

 

 
Şekil 2. Telomerle ilişkili shelterin proteininin altı alt ünitesi ve telomerik DNA’ya bağlanma yerleri 

(Romina ve ark., 2019). 

 

2. Telomer uzunluğunun ölçümü 

 

TLs ve telomerler ile ilişkili hastalıkların belirlenmesinde telomer uzunluğunun bilinmesi 

oldukça önemlidir. İnsan örneklerinde telomer uzunluğunu ölçmek için çeşitli sistemler 

kullanılmıştır (Montpetit ve ark., 2014). Southern blot yöntemi bu uzunluğun ölçülmesinde altın 

standart olarak görülmektedir. Bu teknikte, telomerik terminal kısıtlama fragmanları (TRF'ler) jel 

elektroforezi ile yoğun şekilde kısıtlanmış genomik DNA'dan ayrılır ve a-telomerik prob 

hibridizasyonu ile tespit edilir, bu da ortalama TRF uzunluklarının rapor edilmesiyle sonuçlanır. 

Bunun dışında, telomer floresan in situ hibridizasyon (FISH) veya telomer kantitatif polimeraz 

zincir reaksiyonuna (Q-PCR) dayalı ölçümlerde telomer uzunluğu hesaplama da 

kullanılabilmektedir (Gutierrez-Rodriguez ve ark., 2014). 

 

3. Telomeraz 

 

1985 yılında Blackburn ve Greider, telomerik DNA dizilerini uzatabilen enzimatik aktivite 

gösteren bir protein belirledi ve  bugün telomeraz olarak bilinen enzime terminal telomer 

transferaz adını verdiler (Greider ve Blackburn, 1985). Telomeraz, bir ana katalitik alt-birimden 

(hTERT) ve DNA’nın 3’ ucuna telomerik dizileri eklemesi için primer olarak görev yapan bir 

RNA'dan (hTR) oluşan bir ribo-nükleoproteindir. Katalitik alt birim (hTERT) üyeleri diskerin 

(DKC1), NHP2, NOP10, Pontin / Reptin, TCAB1 ve GAR1'dir (Nguyen ve ark., 2018; Lim ve 

ark., 2017). DKC1, NHP2 ve NOP10 proteinleri, insanda telomerlerine özgü telomerazın doğru 

konformasyonunu sağlamak için çoğunlukla gerekli olan heterotrimer yapıyı oluşturur (Fu ve 

Collins, 2007). Telomerazın fonksiyonel olabilmesi için GAR1'in heterotrimer yapıya katılması 

gerekir. TCAB1, telomerazın Cajal gövdelere taşınmasındaki hücre içi trafiğini düzenlemekte 

önemli bir role sahiptir (Schmidt ve Cech, 2015).  Pontin ve Reptin, diskerin (DKC1) ve primer 

görevi yapan RNA (hTR)’nın stabilitesi ve telomere bağlanmalarında gerekli olan enerjinin 

sağlanması için görev yapan iki ATP’azdır (Venteicher ve ark., 2008). hTERT'in, shelterin 

kompleksinin TPP1 ve POT1 alt birimlerine bağlanarak aktive olmasıyla primer görevi yapan 

RNA (hTR) telomerin de novo sentezini başlatır (Sandin ve Rhodes, 2014; Moye ve ark.,2015). 
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Ayrıca p23 ve bir ışı şok proteini olan Hsp90 da hTERT'ye bağlanan ve telomerazın 

konformasyonel olgunlaşmasını, aktivasyonunu ve bütünlüğünü düzenleyen proteinler olarak 

telomeraz fonksiyonu için büyük önem taşımaktadır (Holt ve ark., 1999). Telomeraz seviyeleri ve 

fonksiyonu yalnızca telomer uzaması ve korunmasında değil hücrede meydana gelen her adımda 

oldukça iyi düzenlenir (Gomez ve ark., 2013). Örneğin; yapılan çalışmalar sonucunda telomeraz 

pozitif hücrelerde mitoz sonrası telomerik sekansların siklik bağlama mekanizması iyi 

tanımlanmış ve literatürlerce desteklenmiştir (Blasco ve ark., 1999).   

 

4. Telomerapatiler 

 

İnsan genomu, bütünlüğünü tehdit eden çok sayıda etkene  (hem eksojen-dış hem de endojen-

iç) maruz kalmaktadır. DNA hasarının yol açtığı tehditlere karşı hücreler, DNA lezyonlarını 

tarayabilen ve onarımlarını kolaylaştırabilen “DNA hasar yanıtı” (DDR) adlı karmaşık 

mekanizmalar geliştirmiştir (Jackson ve Bartek, 2009). Telomer biyoloji bozuklukları (TBD) 

olarak da adlandırılan Telomeropatiler, telomeraz enziminin çalışma mekanizmasındaki veya 

DNA hasar yanıtı (DDR) sistemindeki genetik kusurların neden olduğu çok sayıda nadir 

hastalıkları içerir (Romina ve ark., 2019).   

Telomerik DNA ve telomerik olmayan DNA'nın yapısına bakacak olursak hem yapısal hem de 

dizilişleriyle birbirlerinden farklılık gösterirler. Ancak, her ikisi de yapısal bütünlüklerini korumak 

için üst düzey bir koruma gereksinimindedir. Telomerik DNA, shelterin adı verilen ve DNA’yı  

korumak için işlev gören bir grup protein bulundurur. Bu üst düzey koruma başarısız olduğunda, 

kromozom uçtan uca füzyonlar üretilebilir; bu tür füzyonlar içeren hücreler eğer yaşlanma veya 

apoptoz mekanizmalarından kaçarsa, kromozomun dengesiz bir biçimde yeniden düzenlenmesi 

meydana gelir (Jacobs, 2013). Bunun aksine, telomerik olmayan DNA mutasyonları genellikle 

DDR tarafından onarılır. DDR veya telomerlerin korunmasında yer alan bazı proteinler hasar 

görürse, telomer ile ilişkili hastalıklar yani telomeropatiler ortaya çıkabilir (Rossiello ve ark., 

2014). Telomeropatiler; kendi içlerinde primer (birincil) ve sekonder (ikincil) telomeropatiler 

olarak 2 gruba ayrılmaktadır. 

 

4.1.Primer (birincil) Telomeropatiler 

 

     Primer telomeropatilere, bozulmuş telomer semptomları veya basitçe telomer bozuklukları 

denir. Telomer bakımında yer alan çekirdek genlerdeki kusurlar (çoğunlukla mutasyonlar) ile 

sonuçlanan semptomlar ile karakterizedir (Patricia ve Jerry, 2017). Hastalığa neden olan 

semptomlar oldukça geniştir ve bu semptomların ortaya çıkma yaşı da oldukça değişiklik gösterir. 

Çok çeşitli semptomlar gözlemlense de bozukluklar altta yatan benzer moleküler mekanizmaları 

paylaşır. Bozukluklar genellikle aynı mutasyona sahip aynı aile içindeki bireylerin farklı 

fenotiplerle ortaya çıkabileceği şekilde eksik penetrans gösteren fenotiplere de sahip olabilir 

(Armanios ve ark., 2007; Walne ve ark., 2013). Bazı durumlarda aynı genlerin aynı bölgelerindeki 

mutasyonlar farklı sunum bozukluklarına neden olabilir (Carroll ve Ly, 2009). Telomeropatilerin 

tümünde bu durumun yaygın olduğu görülmektedir. Bu nedenle, kalıtsal primer telomeropatileri 

olan bireyler, kalıtsal olarak normal telomer uzunluklarına sahip bireylerden çok daha erken 

yaşlarda hastalık riski taşırlar (Patricia ve Jerry, 2017). Çeşitli genlerdeki bozulmalar sonucunda 

çok sayıda primer telomeropati gösterilmiştir. Bunlardan en önemlisi olan Diskeratoz konjenita 

(DC) hastalığıdır. 

Diskeratoz konjenita (DC) 

  Diskeratoz konjenita (DC) ilk tanımlanan Primer Telomeropati’dir. Bugüne kadar yapılan 

çalışmalar ile mutasyona uğramış on genin DC'ye neden olduğu bulunmuştur. Böyle çeşitli 

sayıdaki mutasyonlar DC belirtilerinin ve semptomlarının karmaşıklığını da bize yansıtır (Romina 

ve ark., 2019).  Hastalar doğumda asemptomatiktir ve yaşamın ilk on yılında muko-kutanöz 

özellikleri (“cildin retiküler pigmentasyonu, oral lökoplaki ve tırnak distrofisi”) geliştirirler. 
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Yirmili yaşlarda, kemik iliği yetmezliği (BMF) yaygındır ve bu durum DC hastalarında ana ölüm 

nedeni olarak gösterilmektedir. Otuzlu yaşlarda ise, hasta semptomları kötüleşebilir, akciğer ve 

karaciğer fibrozu gibi diğer organlarda oluşan komplikasyonlar nedeni ile ölebilirler. Ayrıca, 

hastalarda malignitelerin gelişimine yatkınlık gösterirler. DC'nin değişken ekspresyonu veya eksik 

penetrasyonu olan pleiotropik bir genetik bozukluk olduğu düşünüldüğünde, belirtilerin erken 

teşhis edilmesi ve ilişkili komplikasyonların araştırılması büyük önem taşımaktadır.  

DC için üç kalıtım paterni tanımlanmıştır. İlki şiddetli klinik bulgulara sahip X'e bağlı resesif 

bir kalıtım; bu grubun çoğu DKC1 geni missense (yanlış anlamlı) mutasyonuna sahiptir ve 

mutasyonlu genler telomerler için önemli olan shelterin proteini alt birimlerinden diskerinlerin 

PUA alanına kümelenmiştir. İkinci olarak yine bir kısmı shelterin alt birimleri olan HTR, TERT, 

TINF2, DKC1 veya ACD genlerindeki mutasyonlara bağlı DC'nin otozomal dominant kalıtımı da 

vardır. Son olarak (üçüncü), TERT, NHP2, NOP10, WRAP53, NOLA3, TCB1, RTEL1, CTC1 ve 

PARN genlerinde mutasyonların bulunabileceği otozomal resesif bir DC tipi tanımlanmıştır 

(Bertuch, 2016). 

 

4.2.Sekonder (ikincil) Telomeropatiler 

 

Sekonder (ikincil) telomeropatiler, telomer bakımından sorumlu genlerdeki bir kusur değilde 

DNA onarımından sorumlu genin kodladığı protein mutasyonundan kaynaklı bozuklukları ifade 

eder. Hastalar tipik olarak kısa telomerlere sahiplerdir. Bununla beraber, bu hastalardan elde edilen 

hücrelerin, erken yaşlanmaya maruz kaldığı ve DKC'deki gibi genel bir telomer kısalmasının 

hızlanmasından ziyade, kardeş kromatidlerde telomer sapmalarında bir artış sergilemektedir. Çoğu 

normal insan hücresi telomeraz eksprese etmediğinden, ikincil telomeropatilerdeki telomerlerdeki 

DNA hasarı etkili bir şekilde onarılamayabilir, bu da erken telomer erozyonuna yol açar (Kaul ve 

ark., 2012). Birçok ikincil telomeropatide, telomeraz ekspresyonunun aktive edilmesi ile hücresel 

erken yaşlanma (hücre kültüründe sağlandığında) ortadan kaldırılabilir (Ouellette ve ark., 2000). 

Son zamanlarda, yapılan bazı çalışmalar açıkça göstermiştir ki laminlerdeki değişikliklerin neden 

olduğu sendromlarda ikincil telomeropatiler olarak düşünülmelidir (Romina ve ark., 2019). 

Buradan yola çıkarak çok sayıda ikincil telomeropati olarak bilinen hastalık gösterilmiştir. 

 

Fankoni Anemi (FA) 

 

     Fankoni Anemisi, periferik kanda panitopeniye neden olan ilerleyici medullar kemik yetmezliği 

ile karakterize edilir. Anoreksi, asteni, enfeksiyonlar ve kanama gibi semptomlardan sorumludur. 

FA doğumları etkileyen otozomal resesif bir hastalıktır. Nüfusun %0,5'i heterozigot olarak kabul 

edilmektedir. FA, DNA hasar mekanizmalarında sorumlu bir protein kümesindeki genetik bir 

kusurun sonucunda oluşur. Hastaların çoğunda kanser (akut miyeloid lösemi gibi) ve kemik iliği 

yetmezliği gelişir.  Hastalığa neden olduğu düşünülen 17 farklı mutasyona uğramış gen 

tanımlanmıştır. Bu genlerden BRCA2, FANCA, FANCG, FANCC genleri %80-90’lık FA 

oluşumunda yatkınlık gösterir. FANCD1, FANCF, FANCB, FANCE, FANCI, FANCS, FANCL, 

RAD51C, FANCM, XPF, FANCP, FANCS, FANCN ve FANCD2 genleri ise diğer dört gen kadar 

yaygın olarak bulunmasa da hastalık oluşumunda büyük öneme sahiptir (Dong ve ark., 2015). 

Yapılan çalışmalar sonucunda gösterilmiştir ki fankoni anemi hastalarında etkilenmiş olan telomer 

bölgesi oldukça büyüktür (Romina ve ark., 2019).  

 

 Sonuç olarak; Telomerapatiler karmaşık bozuklukların ardındaki genetik etiyoloji 

araştırılırken unutulmaması gereken bir hastalık grubu olarak hayatımıza girmiştir. Geliştirilen 

yeni yöntemler ile analizi giderek kolaylaşmaktadır. Telomerapati oluşum ve tedavi 

mekanizmalarını araştırmak, hem karmaşık hastalıkların mekanizmalarını anlamaya, hem 

özellikle yaşlanma karşıtı mekanizmaların geliştirilmesine, hem de teşhis ve tedavi geliştirmeye 

yardımcı olacaktır. 
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Abstract  

 

Kidney damage in premature infants is a pressing issue in modern neonatology, since the 

symptoms of nephropathy are often  disguised as symptoms of other diseases of premature 

infants, such as RDS, heart failure. We had compared the severity of the kidney injury in SGA 

and AGA preterm newborns with ischemic nephropathy using KIM-1, NGAL and Cystatin C 

biomarkers. The ELISA method was performed to detect these biomarkers in the urine and the 

serum. The results showed that the level of KIM-1 in the urine was higher in SGA newborns 

than in AGA newborns in all 3 degrees of IN, uNGAL – was higher in SGA subgroups with II 

and III degrees of IN, and Cystatin C was higher in SGA infants with III degree of IN. Thus, 

SGA newborns constitute a risk group for the development of AKI, which must be taken into 

account when managing this group of children. 

 

Keywords: premature infant, SGA infant, AGA infant, AKI, Ischemic Nephropathy, KIM-1, 

NGAL, Cystatin C 

 

Background. As it is well known, SGA newborns, are in a state of chronic intrauterine hypoxia, 

due to the influence of various pathological factors. This means that the hypoxia factor affects 

them for a longer period, and at birth they have a smaller number of nephrons, which leads to the 

hypertrophy and the hyperfiltration of the residual nephrons. A kidney operating in the 

hyperfiltration mode, against the background of other pathological conditions, coupled with 

chronic hypoxia and asphyxia, is more vulnerable to the actions of various pathological factors 

[1]. 

In newborns, especially premature SGA infants, who have undergone perinatal asphyxia, there is 

a high incidence of ischemic nephropathy (IN), a pathology that is a manifestation of kidney 

damage [2]. 

The early diagnosis of this condition in newborns causes certain difficulties due to the fact that 

the changes occurring in the kidneys are often "disguised" as symptoms of another pathology [3]. 

The generally accepted criteria for kidney damage based on the indicators of urinary syndrome 

do not allow for an early detection of the localization and the severity of glomerular or tubular 

lesions [4,5]. 

The search for new and improved methods of diagnosing hypoxic kidney damage is related to 

the discovery of biomarkers associated with the early stage of nephropathy and that are 

independent of the filtration capacity of the kidneys. 

Currently, the most promising biomarkers of ischemic nephropathy are KIM-1 (Kidney Injury 

Molekule-1)[6,7] and NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipokalin) [7,8],  as well as 

Cystatin C, a marker of damage of the glomerular tissue[9]. 

 

Aim. To compare the functional status of kidneys in SGA and AGA newborns with ischemic 

nephropathy (IN) using novel biomarkers of kidney injury.  

 

Materials and Methods.  

72 newborns were included in the investigation. 33 of them were SGA (small for gestational age) 
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newborns, and 39 were AGA (appropriate for gestational age) newborns. They were divided into 

3 groups according to the severity of IN (children with IN of I, II, III degrees), and each of these 

groups was divided into 2 subgroups. These subgroups constituted of newborns with I degree IN 

( N=36) which were further divided into smaller subgroups of SGA (N=16) and AGA ( N=20); 

with II degree IN ( N=20) which were divided into SGA ( N=9) and AGA (N=11); and infants 

with III degree IN (N=16) that were also divided into SGA ( N=8) and AGA (N=8) subgroups.  

Blood and urine samples were collected on days 1-3 and 7-10 of the patient’s life to determine 

the levels of KIM-1 and NGAL in the urine, and Cystatin C in the blood serum. They were 

quantified by the ELISA method. The results were compared using the Mann-Whitney test.  

 

Results  

The values of KIM-1 in SGA newborns significantly exceeded the values of this marker in 

relation to the AGA subgroup, both in the I and II degrees of nephropathy. III degree IN was 

characterized by the highest concentrations of KIM-1 with almost identical values in the 

subgroups of this group.  

The levels of NGAL in the urine on days 1-3 with II degree IN and days 7-10 with III degree IN 

significantly prevailed in the subgroup with SGA newborns. 

. When assessing the glomerular renal function, it was found that the level of Cystatin C, both in 

the first and in the second measurement, in SGA newborns, with I and II degrees of IN, does not 

significantly exceed the indicators of the children with AGA. At the same time, as among low 

birth weight infants with III degree IN, the statistically significant values of Cystatin C prevailed 

in newborns with a developmental delay both on the 1st-3rd days of life and on the 7th-10th days of 

life (Table 1).      

 

Disscussion. Thus, the kidneys of newborns with intrauterine growth retardation demonstrate a 

greater vulnerability of the tubular apparatus of the kidneys compared to premature infants with 

a weight corresponding to their gestational age. This confirms the high sensitivity of the kidneys 

to unfavorable factors of the antenatal period, which reduce the intrauterine growth of the fetus. 

High KIM-1 values, reflecting the histotoxic hypoxia of the kidney tissues from the first days of 

life to the end of the early neonatal period, indicate the severity of tubular disorders in SGA 

newborns already at the I degree of IN. 

 

  

 

     SGA 

Newborns  

      IN I 

n = 16 

Premature  

AGA 

newborn 

 IN  I 

n = 20 

SGA 

Newborns  

 IN II  

n = 9 

Premature 

AGA 

newborns 

IN II  

n = 11 

SGA 

Newborns  

IN III 

n = 8 

Premature 

AGA 

newborns 

IN III 

n = 8 

KIM-1, ng / 

dL 

1-3rd days 

1.12 ± 0.03 

* 

0.74-1.36 

0.4 ± 0.9 

0.59-1.28 

1.15 ± 0.04 

* 

0.93-1.37 

0.6 ± 0.04 

0.36-1.54 

1.14 ± 0.04 

0.59-1.44 

1.14 ± 0.04 

0.85-1.76 

KIM-1, ng / 

dL 

7-10th days 

1.08 ± 0.04 

* 

0.63-1.24 

0.8 ± 0.09 

0.42-1.22 

1.3 ± 0.04 * 

1.03-1.52 

0.53 ± 0.06 

1.21-1.7 

1.3 ± 0.03 

0.8-1.57 

1.3 ± 0.05 

0.9-2.06 

NGAL, ng / 171 ± 6.08 121 ± 13.7 180 ± 6.5 * 109 ± 6.4 183.0 ± 6.6 175.0 ± 7.8 
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Note: * - difference within one subgroup, in relation to AGA newborns 

at p <0.05. 

Table 1. The comparative analysis of biomarkers characterizing the severity of the kidney 

damage in low birth weight SGA and AGA infants with IN. 

 

Despite the absence of a significant difference in the levels of creatinine between subgroups with 

III degree of IN, the level of NGAL in newborns with a developmental delay was statistically 

significantly higher than in AGA newborns, which indicates a possibility of developing the 

terminal stage of AKI for this category of newborns. An increase in the concentration of Cystatin 

C by the end of the early neonatal period in SGA newborns with IN III tells us about a violation 

of the restoration of glomerular filtration against the background of both anatomical and 

functional immaturity of the glomerular apparatus. 

Conclusion. Based on the obtained results, it can be assumed that SGA newborns   constitute a 

risk group for the development of AKI, which must be taken into account when treating this 

group of children. The prevention of impaired water-salt metabolism, and polypragmasia, 

especially with the use of nephrotoxic drugs, is an important issue that needs to be addressed in 

modern neonatology. The assessment of renal functions only on the basis of creatinine does not 

allow for an objective evaluation of the degree of damage to the tubular apparatus, which 

requires the use of more sensitive markers in order to prevent severe AKI. 
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