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8th INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC 

APPROACHES  

8. ULUSLARARASI “19 MAYIS” YENİLİKÇİ BİLİMSEL 

YAKLAŞIMLAR KONGRESİ 
November 23-24, 2022, Samsun 

23-24 Kasım 2022, Samsun 

  

CONGRESS PROGRAM  

 

Meeting ID: 854 3257 4963 

Passcode: 191919 

  



 
 

 

 Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen

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

konferans 

 sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

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

Name” 

 yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

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

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

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

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğini kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait  

ID numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir. 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır. 

 

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

Name”  

and solidify the session. 

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

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

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

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

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

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 

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

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

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

 

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

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

exp. H-5, Mustafa ATEŞ 

 

 

 

 

  



 
 

 

PARTICIPANT COUNTRIES: (17) 

Türkiye, Albania, Algeria, Bulgaria, Romania, Serbia, Belarus, Nigeria, 

Morocco, Saudi Arabia, Tunisia, Kosovo, Northern Cyprus, North Macedonia, 

Bosnia and Herzegovina, China, Kazakhstan 

 

 

 Session 1 Session 2 Session 3 

Türkiye 10.00-12.30 13.00-15.30 16.00-18.30 

Nigeria 08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

Albania 08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

China 15.00-17.30 18.00-20.30 21.00-23.30 

Serbia 09.00-11.30 12.00-14.30 15.00-17.30 

North Macedonia 09.00-11.30 12.00-14.30 15.00-17.30 

Morocco 08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

 Algeria 08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

Bulgaria 09.00-11.30 12.00-14.30 15.00-17.30 

Romania 09.00-11.30 12.00-14.30 15.00-17.30 

Belarus 10.00-12.30 13.00-15.30 16.00-18.30 

Saudi Arabia 10.00-12.30 13.00-15.30 16.00-18.30 

Tunisia 08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

Kosovo 08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

Northern Cyprus 09.00-11.30 12.00-14.30 15.00-17.30 

Bosnia and 

Herzegovina 
08.00-10.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

Kazakhstan 13.00-15.30 16.00-18.30 19.00-21.30 

 

 

 

Zoom Meeting ID: 854 3257 4963 

Zoom Passcode: 191919



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-1, Hall-1

 

Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: PhD Irina-Ana DROBOT 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Sarvenaz Safavi Near East University, Nicosia, KKTC 
ACCESSIBILITY OF  

SIGN-INTERPRETATION 

Assoc. Prof. Gladko A. Maryna Minsk State Linguistic University, Belarus 
DETABUIZATION IN 

COMMUNICATIVE SPACE OF MEDIA 

Lecturer, PhD Irina-Ana DROBOT 
Technical University of Civil Engineering, 

Romania 

THE JAPANESE KIMONO, THE 

EVOLUTION OF A SYMBOL AND 

PRACTICE 

PhD. Cand. Hysni Skura  University College Bedër, Albania 
PEACE EDUCATION IN WESTERN 

BALKANS 

Ananda Majumdar The University of Alberta 

 

SENIOR HOUSING COMMUNITIES IN 

ALBERTA: INDEPENDENT AND 
ASSİSTED LİVİNG 

 

Rakhmetova Mairagul 
Associate Professor Abykanova Bakitgul 

Prof. Dr. Coruh Ali 

Al-Farabi Kazakh National university 

«Atyrau University named after H. 
Dosmukhamedov», 

Kazakhstan 

Sakarya University 

WAYS TO IMPROVE THE 
ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF 

FUTURE TEACHERS 

Sh. Ramankulov  

E. Dosymov  

A.Akhanova  
B.Kurbanbekov  

A.Coruh  

Khoja Ahmet Yassawi International 

Kazakh-Turkish University 
Sakarya University 

DIDACTIC SYSTEM OF TEACHING 

FUTURE PHYSICS TEACHERS IN 
ENGLISH: DIGITAL TECHNOLOGIES 

Dr. Bethel Nnabugwu Uzoma 

Mrs Georginia Ngozi Ugochukwu 

Mrs Olubukola Bosede Foyewa 
Mrs Chidiebere Cordelia Ojemuyide 

Alex Ekwueme Federal University, 

Nigeria 

REPOSITIONING THE TEACHING OF 

ENGLISH LANGUAGE IN NIGERIAN 

SECONDARY SCHOOLS FOR 

QUALITY ASSURANCE USING 
INNOVATIVE TEACHING 

STRATEGIES 



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-1, Hall-2

 

Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: Donald Shuka  
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Marija Boshevska  
Dijana Blazhekovikj - Dimovska 

OSMU “D-r Jovan Kalauzi” 

University „St. Kliment Ohridski“, 

Macedonia 

IRRADIATION OF FISH AND FISH 

PRODUCTS – OPPORTUNITIES AND 

PERSPECTIVES 

Albana Uka 
University of “St. Kliment Ohridski”, 

North Macedonia 

DETERMINATION OF THE 

ANTIBIOTIC CHLORAMPHENICOL IN 

FISH BY ELISA TEST 

Srdjan Segić  

Gordana Mauna 

The Academy of applied studies Šabac 
Health Center Sremska Mitrovica ,  

Serbia 

THE USE OF CORN FOR OBTAINING 

BIOETHANOL AND USE BY- 

PRODUCTS AFTER 
FERMENTIZATION 

Khaoula Mkhayar  
Souad Elkhattabi  

Samir Chtita  

Kaouakeb El khattabi 

Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fez 

University 

Hassan II University of Casablanca 
Mohammed V University, 

Morocco 

THE 2D-QSAR STUDY, DRUG 

LIKENESS AND IN-SILICO ADMET 

PREDICTION OF CYCLOHEXANE-1,3-
DION DERIVATIVES AS POTENTIAL 

ANTICANCER AGENTS 

Donald Shuka  

Sadik Malo  
Petrit Hoda  

University of Vlorë “Ismail Qemali”                                                     
University “Eqrem Çabej”of Gjirokastra                                                

Research Center of Flora and Fauna, FNS, 

University of Tirana, Albania 

CONSERVATION STATUS OF THE 
ENDEMIC AND NEAR ENDEMIC 

PLANT TAXA OF THE KORÇA 

REGION, ALBANIA 

BAMIGBOYE, T. O  

ADESIDA, O. A  

AGBO-ADEDIRAN, A. O  

Federal College Of Forestry 

ETHNOBOTANICAL SURVEY OF THE 
MEDICINAL VALUES OF SELECTED 

THREATENED TREE SPECIES IN 

SOME LOCAL MARKETS WITHIN 
IBADAN MUNICIPALITY 

Msc Iva SULAJ 

PhD. Ledia SULA 
Logos College University, Albania 

AN INSIGHT OF POTENTIAL AND 
CHALLENGES OF AGRICULTURAL 

SECTOR IN ALBANIA 

  



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-1, Hall-3

 

Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr.  Lemi AKIN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Res. Asst.  Dr. Büşra BİLGİN Artvin Çoruh University  
GAZÂLÎ’DE ZAHİRİ VE BÂTINÎ 
YOLCULUK: RIHLE VE SEFER 

Assoc. Prof.  Dr. Yıldız AYDIN 

Gökselin YAVUZYILMAZ 
Namık Kemal University 

ANALYSIS OF EURIPIDES’ MEDEA 

TRAGEDY ACCORDING TO 

GIRARD’S RIVALRY-VIOLENCE 
MECHANISM 

Asst. Prof. Dr.  Yunus Emre AKBAY Süleyman Demirel University 

A LOGICAL ANALYSIS ON THE 

SOURCE OF FIRST PRINCIPLES IN 
ARISTOTLE AND AL-FARABİ 

Prof. Dr. Dilber ULAŞ 
Leyla KORKMAZ 

Berivan KAVAS 

Duygu Şerife YILDIRIM 

 

Ankara University 

Hacettepe University 
Hacı Bayram Veli University 

 

EVALUATION OF TURKISH AND 
SYRIAN ENTREPRENEURS 

COMPETITIVE CONDITIONS IN THE 

SHOE INDUSTRY 

Dr. Banu ÇETİN ÜNAL ---- 
AN IMMORAL POPE IN THE PAPAL 

SEAT: JOHN XII. 

Asst. Prof. Dr.  Aslı KAHRAMAN 

ÇINAR 
Bozok University 

THE EAGLE IN THE EPIC OF THE 

STEPPE TRIBE 

Merve Esra DALKILIÇ Ondokuz Mayıs University 
A BRIEF REVIEW ON THE GOD-

UNIVERSE RELATIONSHIP IN THE 

CONTEXT OF BEAUTY 

Asst. Prof. Dr.  Lemi AKIN Kırklareli University 
IN SULEYMAN CELEBI’S MEVLIT 

STRUCTURE OF PERSIAN 

PARTICULARS 

İbrahim KUŞ Süleyman Demirel University 

PRESENTATION OF THE BAD 

ACTION USING COLORS IN THE 
QUENTIN TARANTINO FILMS 



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-1, Hall-4

 

Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Ayşe DIŞLI GÜRLER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Selma Mine KARA APAYDIN Kayseri City Hospital 

CHYLOTHORAX AND TREATMENT 

APPROACHES IN THORACIC 

TRAUMA 

Dr. Ayşe DIŞLI GÜRLER Acıbadem Kayseri Hospital 

GEÇİRİLMİŞ ABDOMİNAL CERRAHİ 

ÖYKÜSÜ OLAN HASTALARIN 
LAPAROSKOPİK CERRAHİSİNDE 

GÜVENLİ CERRAHİ TEKNİKLERİ 

Merve KAHRAMAN 

Prof. Dr. Zübeyda AKIN POLAT 
Sivas Cumhuriyet University 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
SOME ANTIMICROBIAL EFFECTIVE 

COMPOUNDS ON IRON SUPEROXIDE 

DISMUTASE (FeSOD) IN 
ACANTHAMOEBA PATHOGENICITY 

BY IN SILICO METHOD 

Res. Asst.  Dr. Nuh YILDIRIM 
Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY 

Ankara University 

PYLORIC TONSIL AS A NOVEL 

REGION IN TURKEYS (MELEAGRIS 
GALLOPAVO): HISTOCHEMICAL 

INVESTIGATIONS 

Spec. Dr. Habibe Selmin ÖZENSOY 

Op. Dr. Nermin Damla OKAY 
Ankara City Hospital 

EVALUATION OF THE CONDITION 

OF PREGNANTS WITH TRAUMA 

Fatih GÜRLER Kayseri City Hospital 
CASES OF HYDATIC CYST WITH 

PLEVRAL PLACEMENT 

Acc. Princip. Res.Fell. Dr. Ivan 
PAVLOVIC 

Prof. Dr. Jovan BOJKOVSKİ 

Res. Assoc. Dr. Nemanja ZDRAVKOVIC 

Scientific Institute of Veterinary Medicine 

of Serbia 
University in Belgrade 

LUNGWORM INFECTION OF SHEEP 

AT SPREAD BELGRADE AREA 



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-1, Hall-5

 

Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof.  Dr Songül ÇERİBAŞI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Spec. Dr. Turgut SEBER Kayseri City Hospital 

SUBEPENDYMAL NODULAR 

HETEROTOPIES IN CHILDREN AND 

ITS CLINICAL FINDINGS 

Assistant Professor Güneş BOLATLI 
Assistant Professor Fatih TAŞ 

Siirt University 

STUDENT OPINIONS ABOUT THE 

TRAINING SET CONSISTS OF SMART 

INTERACTIVE MOCKUPS AND 
APPLICATION PROGRAM USED IN 

ANATOMY AND HISTOLOGY 

EDUCATION 

Ph.D. Student Esin ERBEK 

Assistant Professor Güneş BOLATLI 

Necmettin Erbakan University 

Siirt University 

RESEARCHES ON ANATOMY IN 

TURKEY IN 2021 

Assoc. Prof.  Dr. Songül ÇERİBAŞI 

Prof. Dr. Ali Osman ÇERİBAŞI 

Prof. Dr. Kezban Can ŞAHNA 

Asst. Prof. Dr.  Hasan ABAYLI 

Fırat University 

IMMUNOHISTOCHEMICAL AND 

POLYMERASE CHAIN REACTION 

METHODS INVESTIGATION OF 

RESPIRATORY CORONAVIRUS 

VIRAL ANTIGENS IN CATTLE WITH 

PNEUMONIA IN ELAZIG REGION 

Sultan AĞIRTMIŞ  

Özlem ATEŞ DURU  
İstanbul Nişantaşı University 

STRATEGIC MANAGEMENT 

PRACTICES IN HOSPITALS 

Asst. Prof. Dr.  Çiğdem SEVİM Kastamonu University 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF 
BORON COMPOUNDS ON 

OXIDATIVE STRESS IN CECAL 

LIGATION AND PUNCTURE-
INDUCED SEPSIS MODEL 

Assist. Prof. Yordanka DONKOVA  

PhD, Sen. Assist. Anna NENOVA-
NOGALCHEVA  

PhD, Sen. Assist. Prof. Delyan 

GEORGIEV  

PhD, Assoc. prof. Desislava 

KONSTANTINOVA 

Medical University ”Prof. Dr. Paraskev 
Stoyanov”, Bulgaria 

RARE COMPLICATIONS OCCURRING 

AFTER ENDODONTIC TREATMENT – 

CASE REPORT 

Assist. Prof. Yordanka DONKOVA 

PhD, Sen. Assist. Prof. Delyan 
GEORGIEV 

PhD, Assoc. Prof. Desislava 

KONSTANTINOVA 
PhD, Sen. Assist. Anna NENOVA-

NOGALCHEVA 

Medical University ”Prof. Dr. Paraskev 
Stoyanov”, Bulgaria 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME 
MECHANICAL AND PHYSICAL 

PROPERTIES OF ELASTOMERS USED 

IN COMPLETE DENTURE 
IMPRESSIONS 

 

  



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-1, Hall-6

 

Ankara Local Time:  

10.00-12.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof.  Dr. Ülker Aslı GÜLER 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

SHAYMAA ALSAADAWI 
Assoc. Prof.  Dr. HÜLYA SAİDE ÖZKOÇ 

Ondokuz Mayıs University 

GLOBAL CLIMATE CHANGE 

IMPACTS ON WATER QUALITY, AND 

QUANTITY 

Ayla Fil 
Assoc. Prof.  Dr. Ülker Aslı GÜLER 

Sivas Cumhuriyet University 

STUDY EXAMPLES FOR THE 

EFFECTS OF MICROPLASTICS ON 
HUMAN AND ENVIRONMENTAL 

HEALTH AND REMOVAL OF WATER 

ÜNZİLE AYDIN 

Assoc. Prof.  Dr. Fuat ÖZYONAR  
Sivas Cumhuriyet University 

TETRACYCLINE REMOVAL BY THE 

ELECTROCOAGULATION PROCESS 
USING IRON ANODE AND GRAPHITE 

CATHODE ELECTRODES 

 

Sena Nur ÖKSÜM 
Assoc. Prof.  Dr. Ülker Aslı GÜLER 

Sivas Cumhuriyet University 

WAYS TO REDUCE CARBON 

FOOTPRINT AND SUSTAINABLE 
PRODUCTION IN THE TEXTILE 

INDUSTRY 

R&D Specialist Tuncay TOYDEMİR Orta Anadolu T.A.Ş 

USE OF CLAY AS NATURAL DYEING 

MATERIALS IN DENIM FABRIC 

DYEING PROCESS, INVESTIGATION 
OF WASHING EFFECTS, FASTNESS 

VALUES AND ANTI-BACTERIAL 

PROPERTIES OF CLAY ON DENIM 
FABRIC 

Lec. Dr. Zeynel Abidin SARI  
Prof. Dr. M. Deniz TURAN  

Hasan NİZAMOĞLU  

Iskenderun Technical University 

Fırat University 

SELECTIVE EVALUATION OF 
COPPER SLAGS IN THE PRESENCE 

OF AMMONIUM SALT SOLUTIONS 

Mohammed Jabbar FOUAD 

Ibrahim INANC 
Ondokuz Mayıs University 

FABRICATION MECHANICAL PARTS 
BY POWDER METALLURGY AL-SI 

ALLOY AND NANO MOS 2 + BN 

Hatice KARA ACAT  

Meltem DOĞAN  
Saliha ÇETİNYOKUŞ KILIÇARSLAN 

Gazi University 

SYNTHESIS AND 

CHARACTERIZATION OF K 2 O-

CrOx/ALUMINA CATALYSTS FOR 
USE IN ISOBUTANE 

DEHYDROGENATION 

Asst. Prof. Dr.  Aybek YİĞİT Iğdır University 

YÜZEYI MODIFIYE EDILMIŞ 

KARBON NANO TÜPLERIN FARKLI 
MIKROORGANIZMALARA KARŞI 

ANTIMIKROBIYAL AKTVITESININ 

BELIRLENMESI 

Dr. Emine Münevver AKDAĞ 

Dr. Ozan AKDAĞ 

MALATYA İL Milli Eğitim Müdürlüğü 
ARGE 

Malatya Enerji Bakanlığı-Teiaş 

A CASE STUDY ON THE 

IMPORTANCE OF HYDROGEN 

ENERGY IN WATER LITERACY 
EDUCATION 



 
 

 

ONLINE  PRESENTATIONS

 23.11.2022 / Session-2, Hall-1

 

Ankara Local Time:  

13.00-15.30 

 
Meeting ID: 854 3257 4963 

 
Passcode: 191919 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Lahcene FELLAH 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

M. Hariss 

A. Gounni 
A. Mourid 

M. El Alami 

Hassan II University 

University of Moulay Ismail,  

Morocco 

NUMERICAL INVESTIGATION OF 

SOLID-LIQUID PHASE-CHANGE 

HEAT TRANSFER USING 

HONEYCOMB STRUCTURE: CASE 
STUDY IN MOROCCO 

Haiek Mohammed  

Lakhal Yassine  

Ben Said Amrani Nabil  
El Ansari Youness  

Sarsri Driss 

National School of Applied Sciences of 

Tangier 

Sultan Moulay Slimane University 
Ibn Zohr University,  

Morocco 

PARAMETRIC ANALYSIS OF A 

STOCHASTIC MODEL AND 

RELIABILITY ESTIMATION OF A 
HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE 

BLADE 

Oudaoui Kenza  

Faraji Mustapha  
Berra Mehdi  

Benkaddour Ayman 

Hassan II University of Casablanca, 
Morocco 

NUMERICAL STUDY OF A SOLAR 
HEAT STORAGE UNIT USING THREE 

PHASE CHANGE MATERIALS 

S. HARISS  

D.SAIFAOUI  

K.HILMI  

A.SOUKTANI  

A.LILANE 

Hassan II University 
National Institute for Fisheries Research, 

Morocco 

USE OF MOROCCAN MARITIME 

TIDAL ENERGY POTENTIAL 

Mohamed Zakaria MERAD 

Dr. Lahcene FELLAH 
Dr. Yazid HELAL 

Kasdi Merbah University of Ouargla, 

Algeria 

EFFECT OF COBALT CO-DOPİNG ON 

FLUORINE-DOPED ZNO THIN FILMS 

Akka Ali  

Bouzidi Ali  

Higher Normal School of Boussada 

University of M’sila,  
Algeria 

FUZZY LOGIC CONTROLLER 
OPTIMIZED BY GA FOR 

DECENTRALIZED SOURCE BASED 

ON A SOFC 

Akka Ali  

Bouzidi Ali  

Higher Normal School of Boussada 

University of M’sila,  
Algeria 

PID CONTROLLER OPTIMIZATION 

BASED ON PSO AND BBO FOR 
QUADRUPLE TANK SYSTEM 

Leila NACERI 

Mousaab BELARBI  
Nabila OUDJEDI DAMERDJI 

LaMiN, National Polytechnic School of 

Oran, Algeria 

SOLVE THE SCHRÖDINGER 

EQUATION FOR COMPLEX PT-
SYMMETRIC POTENTIAL 
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HEAD OF SESSION: Imane Yamari 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Usungurua Enefiok Okon 

Aniekan Essienubong Ikpe 
Emmanuel Okon Wilson 

Akwa Ibom State Polytechnics, 

Nigeria 

REDESIGN AND ASSEMBLY OF A B-

PILLAR FOR ADEQUATE 

STRUCTURAL INTEGRITY IN 

VEHICULAR BODY FRAMEWORK 

Oussama Moussa  

Lallouani Hellali  

Aboubaker Essadiq Mazouz  

Department of Automatics and 
Electromechanical                                   

University of M’sila                                                                       

University of Tiaret, 
Algeria 

HYBRID BACKSTEPPING CONTROL 

OF A DOUBLY FED INDUCTION 

GENERATOR BASED ON WIND 

ENERGY CONVERSION SYSTEM 

ZHAO Mingkai  

WANG Huihui 

Chang’an University,  

China 

EFFECT OF EPOXY FLUIDITY ON 

MECHANICAL PROPERTIES OF 
ALUMINUM FOAM SANDWICH 

Ayoub Lahmidi 

Samir Chtita 

Mhammed El Kouali 

Mohammed Talbi 

Abdelkbir Errougui 

Hassan II University of Casablanca, 

Morocco 

 

STRUCTURAL ANALYSIS OF NAF 

AQUEOUS SOLUTION AT DIFFERENT 

CONCENTRATIONS BY PROTON 

NMR SPECTROSCOPY AND 

MOLECULAR DYNAMICS 
SIMULATIONS 

Mohammed Hachemaoui                                                   

Adel Mokhtar                                                                  
Bouhadjar Boukoussa                                                       

Farouk Zaoui 

Université Oran1                                                                             

Université de Ahmed Zabana Relizane                                                 

Université des Sciences et de la 
Technologie Mohamed Boudiaf                 

Centre Universitaire ElCherif Bouchoucha 

-Afou 

AgNPs@Mil-53(Fe) COMPOSITES 

USED FOR CATALYTIC REDUCTION 

OF TOXIC ORGANIC DYES 

Imane Yamari 

Oussama Abchir 
Hassan Nour 

M’Hammed El Kouali 

Samir Chtita 

Hassan II University of Casablanca, 

Morocco 

 

DESIGN OF NOVEL CYCLIC 

SULFONAMIDE DERIVATIVES AS 
POTENT INHIBITORS OF SARS-CoV-2 

USING 2D-QSAR, MOLECULAR 

DOCKING, AND PHARMACOKINETIC 
DIAGNOSIS 

Oussama ABCHIR                                                           

Hassan NOUR                                                               
Ossama DAOUI                                                                

Souad EL KHATTABI                                                    

Samir CHTITA 

Hassan II University of Casablanca                                                      
Sidi Mohamed Ben Abdellah-Fez 

University 

CANNABIS CONSTITUENTS AS 
POTENTIAL CANDIDATES OF ALPHA 

AMYLASE INHIBITOR 

Yousra Taoudi                                                                    
Mohamed Akouibaa                                                          

Hicham Oudghiri Hassani                                                 

Souad Rakass                                                                 
Mostafa Abboudi                                                             

Brahim El Bali                                                               

Mohammed Lachkar 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University                                             

Taibah University 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION 

AND CATALYTIC PERFORMANCE OF 
COPPER MOLYBDATE CUMOO 4 

Farouk Zaoui  

Mohammed Aymen Zorgani  

Mohammed Hachemaoui  
Bouhadjar Boukoussa 

Université Oran1  

Centre Universitaire ElCherif Bouchoucha 

Université de Ahmed ZABANA 
Algeria 

ADSORPTION OF Ni(II) and Zn(II) 

HEAVY METAL IONS BY NEW 

ALGINIC ACID-ESTER DERIVATIVES 
POLYMERS 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Sertaç İŞGÜZAR 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TIKIZ 
Kocaeli University  

INVESTIGATION OF APPLICABILITY 

OF SOLAR ENERGY (PHOTOVOLTAIC 

PANELS) IN TURKEY AND IN 

INDUSTRY 

Alperen Kürşat BALTA 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMAĞAN 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yıldıran AVCU 

Doç. Dr. Egemen AVCU 

Kocaeli University  
Medeniyet University 

OBTAINING MICRO SURFACE 

PATTERNS IN Ti6Al4V ALLOY BY 
ELECTRICAL DISCHARGE 

MACHINING 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami ATA 

Oktay GÜN 
Amasya University 

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

FAN PROTECTION PLATE DESIGN 
ON ENERGY EFFICIENCY AND 

COOKING IN BUILT-IN OVENS 

Prof. Dr. Mehmet Burak BİLGİN 
Mustafa Türker YILMAZER 

Amasya University 

INVESTIGATION OF SURFACE 

ENERGY IN BONDING PLASTIC 

MATERIALS 

Mustafa YILDIRIM 

Prof. Dr. İlhami YİĞİT 
Yozgat Bozok University 

DEVELOPMENT OF A 
MICROPROCESSOR BASED 

CONTROLLER USING 
MODEL FREE SLIDING MODE 

CONTROL TECHNIQUES 

Mert GÖKÇEALP 
Prof. Dr. İlhami YİĞİT 

Yozgat Bozok University 

POSITION AND VIBRATION 

SUPPRESSION CONTROL OF A 
FLEXIBLE BEAM CLAMPED TO THE 

TABLE OF A SCREW DRIVE SYSTEM 

Arş. Gör. Muhammed Emin TOPAL 
Hüseyin GEZER 

Recep Tayyip Erdoğan University  
Bursa Technical University 

THERMODYNAMIC INVESTIGATION 
OF A MULTIGENERATION SYSTEM 

USED FOR RESIDENTIAL 

APPLICATIONS AND HYDROGEN 
PRODUCTION 

Furkan GÖĞER 

Prof.  Dr. Recai KUŞ 
Selçuk University 

EFFECT OF WELDING METHOD AND 

DYNAMIC ANALYSIS OF SHEET 

WISHBONE’S SUPPORT SHEET 
MATERIALS 

Meral Bayar FAKHRULDDIN 

Mustafa ÖZBEY 
Ondokuz Mayıs University 

GİZLİ ISI DEPOLAMA 

YÖNTEMLERİNİN SIVI-KATI 
DÖNÜŞÜMÜ İÇİN GEREKLİ FAZ 

DEĞİŞİM MATERYALLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Emine ÇIKMAN 
Fatma Gül KONYALI 

Harran University 

INVESTIGATION OF THE 

ATRACTANT AND REPELLANT 

EFFECTS OF THE TWO DIFFERENT 

EXTRACTS APPLIED TO BEAN 
[Phaseolus vulgaris Linnaeus (Fabales: 

Fabaceae) PLANT ON THE ADULT 

Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari: 
Tetranychidae) 

Fulya ÖZAYDIN 

Assoc. Prof.  Dr.  Aslıhan KURT 

KIZILDOĞAN 

Ondokuz Mayıs University 

ISOLATION AND 

CHARACTERIZATION OF 
PSYCHROPHILE AND 

PSYCROTOLERANT 

MICROORGANISMS FROM POLAR 
FRESH WATER AND SEA WATER 

SAMPLES 

Dur Sameer JASIM 

İbrahim ÖZKOÇ 
Ondokuz Mayıs University 

ENDOPHYTES OF ROSEMARY PLANT 

(Rosmarinus officinalis L.), THEIR 
CONTRIBUTION TO PLANT LIFE AND 

POTENTIAL USES OF THIS 

RELATIONSHIP 

Dr. Duygu ÖZELÇİ                                                          
Spec, Mehmet ÖZELÇİ                                               

Spec, Selçuk AVCI                                                       

Dr. Feyza İNCEOĞLU                                                       
Dr. Rukiye YAMAN 

Apricot Researh Institute                                                
Malatya Turgut Özal University 

EFFECT OF VERMICOMPOST ON 
APRICOT SAPLING PRODUCTION 

Dr. Duygu ÖZELÇİ Apricot Researh Institute                                                 
PLUM ROOTSTOCK SELECTION 

SUITABLE FOR APRICOT 

Esra KOÇAK 

Prof. Dr. Cevat NİSBET 
Ondokuz Mayıs University 

TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN FARKLI 

EKOFİZYOLOJİK GRUPLARA AİT 
SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM L.) 

ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN 

 AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Esra PALABIYIK 

Prof. Dr. Hakan ASKIN 
Ataturk University 

WALNUT (Juglans regia L.) SEED-

COAT: PHYTOCHEMICAL CONTENTS 

AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES 
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HEAD OF SESSION: Dr. Yeliz BOLAT 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU 

Birce BAŞTUĞ 
Gazi University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 

TEACHING LEADERSHIP 

BEHAVIOURS OF THE MANAGERS 

OF A SPECIAL EDUCATION SCHOOL 
AND A LEARNER SCHOOL AND 

EXAMINATION ACCORDING TO 

SOME VARIABLES 

Demet DEMİREL 

Erkan AKDEMİR 
Millî Eğitim Bakanlığı 

WHAT WE’RE CURIOUS ABOUT AND 

THE COVID-19 PROCESS 

Tolga POLAT                                                            

Serkan AYKAR                                                                  
Öznur POLAT                                                                

Demet ÜNALMIŞ AYKAR                                                  

Turan ŞİMŞEK                                                            
Nurgül ŞİMŞEK                                                               

Mahmut ALTUNBULAK 

Mahzemin Primary School                                                                

Mehmet Tarman Primary School                                                           

Zekiye Has Secondary School                                                              
Kastamonu University                                                                        

Çetin Şen Science and Art Center                                                          

Refika Küçükçalık Secondary School 

MY SCHOOL IS WITH ME 
EVERYWHERE 

Tolga POLAT                                                                 

Serkan AYKAR                                                          

Öznur POLAT                                                              

Demet ÜNALMIŞ AYKAR                                                 

Turan ŞİMŞEK                                                             
Nurgül ŞİMŞEK                                                              

Hilal Gülperi ÇELİK 

Mahzemin Primary School                                                                

Mehmet Tarman Primary School                                                           
Zekiye Has Secondary School                                                              

Kastamonu University                                                                       

Çetin Şen Science and Art Center                                                          
Refika Küçükçalık Secondary School                                                    

Kayseri Doğa College 

OUR RETURN TO THE NATURE 

Dr. Yeliz BOLAT Hitit University 

EXAMINATION OF OUTCOMES IN 
PRE-SCHOOL CURRICULUM 

ACCORDING TO BLOOM 

TAXONOMY 

Sevcan ALKAYA 

Asst. Prof. Dr.  Cevdet ŞANLI 
Yıldız Technical University 

A STUDY ON THE EXAMINATION OF 
CLASS TEACHERS’ ATTITUDES AND 

SELF-EFFICIENCIES TOWARDS 

INCLUSIVE EDUCATION 

Assoc. Prof.  Dr. Gonca KEÇECİ 

Pelin YILDIRIM 

Burcu ALAN 
Selin YILDIZ 

Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 

Fırat University 

SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS ON 
TUBITAK 4005 PROJECT ACTIVITIES 

WHICH ARE USING INNOVATIVE 

TEACHING TECHNOLOGY TOOLS 

Assoc. Prof.  Dr. Gonca KEÇECİ 

Selin YILDIZ 

Pelin YILDIRIM 
Burcu ALAN 

Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 

Fırat University 

THE EFFECT OF THE PROJECT 
PREPARED THE COURSE CONTENTS 

BY USING INNOVATIVE 

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY 
TOOLS IN THE FIELDS OF CLIMATE 

CHANGE, BIODIVERSITY AND 

ENVIRONMENT, ON THE 
COMPETENCIES OF THE USE OF WEB 

2.0 TOOLS OF THE SCIENCE 

TEACHERS 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Ender ALTUN 

Assoc. Prof.  Dr.  Emine DIRAMAN 

Dr. Fatma Gönül SEZGIN 

Ondokuz Mayıs University CELLULAR STRESS BIOMARKERS 

Dr. Fatma Gönül SEZGIN 

Emine İncilay TORUNOĞLU 

Assoc. Prof.  Dr.  Emine DIRAMAN 

Ondokuz Mayıs University  
Necmettin Erbakan University 

ALFA-LIPOLIC ACIDS ON 
POLYPHENOL OXIDASE ACTIVITY 

OF SMALL INTESTINE TISSUE OF 

RATS TREATED WITH ACITRETIN - 
METHOTREXATE COMBINATION 

Kübra PİRÇEK Ondokuz Mayıs University MYIASIS FLIES 

Mehtap BOYRAZ 
Dr. Alper DURMAZ 

Prof. Dr. Hasan KORKMAZ 

Ondokuz Mayıs University 
SOME TECHNIQUES USED FOR 

REPRODUCTION OF PLANTS BY 

EMBRYO CULTURE METHODS 

Mehtap BOYRAZ 

Dr. Alper DURMAZ 

Prof. Dr. Hasan KORKMAZ 

Ondokuz Mayıs University 

USAGE AREAS OF PSAMMOPHITE 

PLANTS WHICH NATURALLY 

DISTRIBUTION ON CENTRAL BLACK 
SEA COAST DUNES 

Melak Kamal HUSSEIN 
İbrahim ÖZKOÇ 

Ondokuz Mayıs University 

ENDOPHYTIC RELATIONSHIPS IN 

CANNABIS (Cannabis sativa L.) and THE 
POTENTIAL CONSEQUENCES OF 

THESE RELATIONSHIPS 

Assoc. Prof.  Dr.  Dr. Banu EREN 
Dr. Gönül SEZGİN 

Assoc. Prof.  Dr.  Dilek SAĞIR 

Prof. Dr. Zafer EREN 

Ondokuz Mayıs University 

Sinop University 

CANCER AND THE ROLE OF THE 

CYTOSKELETON 
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HEAD OF SESSION: Ph.D. Renata Kau 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Zineb Lazrek 
Chakib Hamadi 

Cadi Ayyad University 

AUGMENTED REALITY RESEARCH 

IN MARKETING: EVOLUTION 

ANALYSIS 

Marija Lasić 
Mirela Mabić 

University of Mostar, 
Bosnia and Herzegovina 

FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ 
MOTIVATION IN FBIH COMPANIES 

Assoc. Prof. Dr. Mona Bouzari 

Dr. Homayoun Pasha Safavi 

European University of Lefke 
Cyprus International University, 

North Cyprus 

THE IMPACTS OF HIGH-QUALITY 

RELATIONSHIPS, EVIDENCE FROM 

HOTEL FRONTLINE EMPLOYEES IN 
IRAN 

Nebojša Zorić 

Vijoleta Vrhovac 
Stevan Milisavljević 

Dejan Ilić 

University of Novi Sad, 
Serbia 

THE IMPORTANCE OF LOGISTICS 

INFORMATION SYSTEMS FOR THE 
IMPROVEMENT OF BUSINESS 

PROCESSES 

Ph.D. Renata Kau 

Prof. Asoc. Dr. Juelda Lamçe 
European University of Tirana 

AUTHORS’ RIGHT IN ALBANIA IN 

THE LIGHT OF THE ACQUIS 
COPYRIGHT TRANSFORMATION 

Dejan Ilić  
Vijoleta Vrhovac  

Stevan Milisavljević  

Nebojša Zorić  
Kristina Ristić  

University of Novi Sad, 
Serbia 

TYPES OF TRANSPORT WITHIN 
INTERMODAL TRANSPORT 

Prof. Assoc. phd Elisabeta OSMANAJ 

Msc. Nadire KREKA 

University of Elbasan "Aleksander 

Xhuvani" 

CASE MANAGEMENT PROCESS AND 

LOCAL REFERRAL MECHANISMS 
WITH A FOCUS ON HEALTH AND 

PROTECTIVE MEASURES IN THE 

CONTEXT OF COVID-19 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Özgür AÇIK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Özgür AÇIK Ankara University 

ON THE CLASSICAL MOTIONS OF 

MASSIVE MEMBRANES IN SPACE-

TIMES ADMITTING TORSION 

Otaide Ikechukwu Jackson  

Ayinde Muhammed Abdullahi  

 Uwaheren Ohigwere Airenoni  
Ahmed Olalekan Lukman  

Ajileye Ganiyu  

Oyedepo Taiye  
Aregbor Emmanuel 

Micheal and Cecilia Ibru University                                                     

Federal College of Dental Technology and 

Therapy                                
University of Ilorin                                                                            

University of Abuja                                                                           

Federal University Wukari                                                                    
Michael and Cecilia Ibru University 

A RECONSTRUCTIVE VARIATIONAL 
ITERATION TECHNIQUE FOR 

SOLVING TENTH-ORDER 

BOUNDARY VALUE PROBLEMS 
USING THE SECOND KIND 

CHEBYSHEV POLYNOMIALS 

Lect. Gülşah DOĞAN 
Malatya Turgut Özal University  

Yeşilyurt Vocational School 

WORK TO BE DONE TO ENSURE 

LABORATORY SAFETY IN SCIENCE 
EDUCATION 

Onyenike Kenneth 

Ishaq Ajimoti Adam 

 Oyedepo Taiye 

Ajileye Ganiyu 

Salami Adesina Jimoh Ayinde Muhammed 
Abdullahi 

Otaide Ikechukwu Jackson
 

 

Micheal and Cecilia Ibru, University                                                   

University of Abuja                                                                           
Al-HIkmah University                                                                         

Federal College of Dental Technology and 

Therapy                                
Federal University Wukari                                                                  

Kwara State Polytechnics                                                                    

Novena University 

APPROXIMATE SOLUTION OF 
TENTH-ORDER BOUNDARY VALUE 

PROBLEMS USING VARIATIONAL 

ITERATION TECHNIQUES VIA 
CHEBYSHEV-HERMITE 

POLYNOMIALS 

Sorin Ionuț Conea  

Valer Nimineț 

"Vasile Alecsandri" University of Bacău, 

Romania 

OPTIMALITY CONDITIONS OF THE 

MINIMUM COST FLOW PROBLEM 

Valdete Loku 
University of Applied Sciences, Rr. 

Universiteti, Kosovo 

A NEW WEIGHTED STATISTICAL 

CONVERGENCE AND SOME 

ASSOCIATED APPROXIMATION 
THEOREMS 

Ajileye Ganiyu                                                              

Ayinde Muhammed Abdullahi                                             
Oyedepo Taiye                                                             

Ibrahim Salihu 

Federal University Wukari                                                                 

University of Abuja                                                                         

Federal College of Dental Technology and 

Therapy                            
ModibboAdama University 

COLLOCATION APPROACH FOR THE 

NUMERICAL SOLUTION OF MULTI-
ORDER FRACTIONAL INTEGRO-

DIFFERENTIAL EQUATIONS 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Pınar ÇUHADAR 
Mevlüd ALTIN 

Mardin Artuklu University 

A INVESTIGATION ON THE SOCIAL 

IMPACTS OF THE COVID 19 

PANDEMICS IN TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Demet BETON 

KALMAZ 

Assoc. Prof. Dr. Figen AKÇA YEŞILADA 

Cyprus International University 

CAUSALITY RELATIONSHIP 
BETWEEN MARKET 

ATTRACTIVENESS AND ECONOMIC 

GROWTH CONSIDERING ECONOMIC 
INSTABILITY IN TURKEY 

Oğuzhan BİRAL Sakarya University 

AN ASSESSMENT OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL 

BUDGET EXPENDITURES AND 

POVERTY LEVELS IN TURKEY 

Asst. Prof. Dr.  Murat YILDIRIM Tokat Gaziosmanpaşa University 
BAYESIAN APPROACH TO MODEL 
EVALUATION AND COMPARISON 

TESTS 

Mustafa ŞEN 

Ahmet YILDIZ 
19 Mayıs University 

THE DEVELOPMENT OF THE AHİ 

ORGANIZATION IN HISTORICAL 

PROCESS AND A CRITICAL LOOK AT 
TODAY’S ECONOMIC LIFE 

 Asst. Prof. Dr.  Ahmet KAYAOĞLU 
Asst. Prof. Dr.  Yavuz Selim GÜLMEZ 

Mehmet Zekerya ÇELIK 

Mardin Artuklu University 
ÇEVRİMİÇİ PAZAR YERLERİNDE 

ÜRÜN İADE DAVRANIŞININ ARKA 

PLANI 

Lec.  Ümmühan GÜLNAR 
Assoc. Prof. Dr. Sefa USTA 

Asst. Prof. Dr.  Faruk GÜVEN 

Selçuk University 

Karamanoğlu Mehmetbey University 

GLOBALIZATION AND THE 

RECREATION INDUSTRY 
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AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof.  Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR Gümüşhane University 
HEALTH OF EMPLOYEE IN HEALTH 

INSTITUTIONS 

Asst. Prof. Dr.  Sibel Seckin PEHLİVAN 
Asst. Prof. Dr.  Özlem ÖZ GERGİN 

Lec.  Ahmet Oral 

Erciyes University 
LUNG RESECTION AFTER FOREIGN 

BODY ASPIRATION: A CASE REPORT 

Lec. Dr. Fzt. Seda BİÇİCİ ULUŞAHİN 

Health Sciences University 

Gülhane Faculty of Physiotherapy and 
Rehabilitation 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
LOWER EXTREMITY Y BALANCE 

TEST AND AN OPTIC SYSTEM 

DYNAMIC BALANCE TEST IN 
VOLLEYBALL PLAYERS 

Kubilay İŞSEVER  

Ahmed Cihad GENÇ  
Deniz ÇEKIÇ  

Ahmed Bilal GENÇ 

Selçuk YAYLACI 

Giresun University Medical Faculty 

Training and Research Hospital 

Sakarya University Medical Faculty 
Training and Research Hospital 

DEXMEDETOMIDINE: A TIME-SAVER 
FOR PATIENTS WITH SEVERE 

COVID-19 

Asst. Prof. Dr.  Semra ÇETİN 
Res. Asst. Dr. Cuma ECE 

Gülşen ÜNSAL 

Sakarya University of Applied Sciences 
YOGA- QUALITY OF LIFE 

RELATIONSHIP 

Asst. Prof. Dr.  Seçil YILMAZ 

Medine DOĞAN SARIKAYA 
Erciyes University 

INVESTIGATION OF FIELD 

CANCERIZATION IN HEALTHY 

TISSUES OF LUNG CANCER 
PATIENTS: THE ROLE OF TP53 

H. Chaabouni 

M. Baklouti 

M. Hmid 
F. Abid 

CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisia 

CHU Tahar Sfar, Mahdia, Tunisia 

BILATERAL FENTON’S SYNDROME. 
ABOUT ONE CASE AND REVIEW OF 

THE LITERATURE 

H. Chaabouni 

M. Baklouti 
M. Jedidi 

K. Bouattour 

CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisia 
CHU Sahloul, Sousse, Tunisia 

LIGAMENTOPLASTY OF THE 

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT 

AFTER 40 YEARS. ABOUT 41 CASES 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr Nevbahar EKİN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof.  Dr Osman UYANIK 

Assoc. Prof.  Dr Nevbahar EKİN 
Assoc. Prof.  Dr Nurten Ayten UYANIK 

Süleyman Demirel University  

Isparta University of Applied Sciences 

RESIDENTIAL AREA SELECTION 

FROM MACRO- AND MICRO-ZONING 

Mustafa ATEŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam University 
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ÖZET  

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim programın yer alan kazanımların Bloom 

Taksonomisine göre incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışmadır ve nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmada veri kaynağı olarak 

2013 yılında yürürlüğe giren okul öncesi eğitim programı temel alınmış ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın (MEB)  Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin resmi 

internet sayfasından (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=652 ) indirilerek 

analiz edilmiştir. Veri analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Bloom’un bilişsel alan 

sınıflandırmasındaki düzeyler temel alınarak analizler yapılmıştır. Okul öncesi eğitim 

programının kazanımları araştırmacı ve eğitim bilimlerinde doktora dercesine sahip bir uzman 

tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. İki uzman arasındaki güvenirlik .87 olarak belirlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda okul öncesi eğitim programında bilişsel alanla ilgili 21, dil 

gelişimi ile ilgili 12, sosyal duygusal gelişimle ilgili 17, motor gelişimle ilgili 5 ve özbakım 

becerileri ile ilgili 8 olmak üzere toplam 63 kazanım bulunduğu belirlenmiştir. Bloom 

taksonomisine göre yapılan incelemede bilişsel gelişim ile ilgili kazanımlardan 6’sının 

hatırlama, 8’inin anlama, 5’nin uygulama, 2’sinin çözümleme, birinin yaratma düzeyinde 

olduğu belirlenmiştir. Dil gelişimi ile ilgili kazanımların 4’ü hatırlama, 2’si anlama, 5’i 

uygulama, 1’i çözümleme düzeyindedir. Sosyal-duygusal gelişim ile ilgili kazanımların 1’i 

hatırlama, 5’i anlama, 2’si uygulama, 1’i yaratma düzeyindedir. Ayrıca sosyal duygusal 

alanda yer alan kazanımlardan 8’si duyuşsal alan beceri düzeyleri ile ilgilidir. Bu 

kazanımlardan biri duyuşsal alanın alma, ikisi değer verme ve beşi kişilik haline getirme 

düzeyindedir. Özbakım becerileri ile ilgili kazanımların 1’i anlama, 7’si uygulama 

düzeyindedir. Motor gelişimde yer alan 5 kazanım devinişsel alanın dördüncü düzeyi olan 

mekanikleşme beceri düzeyindedir. Bilişsel alanla ilgili toplam 52 kazanımın 20’sinin 

uygulama, 16’sının anlama, 11’nin hatırlama düzeyinde olduğu; sadece 3’nün çözümleme ve 

2’sinin yaratma basamağında olduğu belirlenmiştir. Bu durumda okul öncesi eğitim 

programında yer alan kazanımlarda Bloom taksonomisinin bilişsel süreç basamaklarına göre 

alt düzeyde öğrenme gerektiren hatırlama, anlama ve uygulama düzeylerine daha fazla yer 

verildiği, üst düzey düşünme gerektiren çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeylerine 

çok az yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanısıra programda duyuşsal alan ve 

devinişsel alan becerilerine az da olsa yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak üst 

düzey düşünme gerektiren çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeylerine uygun 

kazanımlara daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Programı, Kazanımlar, Bloom Taksonomisi. 
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ABSTRACT  

The aim of this research is to examine the achievements of the preschool curriculum 

according to Bloom's Taxonomy. The research is a qualitative study and was conducted using 

document analysis, one of the qualitative research methods. The study was based on the pre-

school curriculum that entered into force in 2013 as the data source, and the official website 

of the Ministry of National Education (MEB) Curriculum Monitoring and Evaluation System 

(http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx). ?PID=652 ) was downloaded and analyzed. 

Descriptive analysis was used in data analysis. Analyzes were made based on the levels in 

Bloom's cognitive domain classification. The achievements of the preschool curriculum were 

examined separately by the researcher and an expert with a doctorate in educational sciences. 

The reliability between the two experts was determined as .87. As a result of the analyzes 

made, it was determined that there were a total of 63 acquisitions in the preschool curriculum, 

21 related to cognitive domain, 12 related to language development, 17 related to social-

emotional development, 5 related to motor development and 8 related to self-care skills. In the 

analysis made according to Bloom's taxonomy, it was determined that 6 of the acquisitions 

related to cognitive development were at the level of remembering, 8 at the level of 

understanding, 5 at the level of application, 2 at the level of analysis and one at the level of 

creation. 4 of the acquisitions related to language development are at the level of 

remembering, 2 of them at the level of understanding, 5 of them at the level of application, 

and 1 at the level of analysis. 1 of the acquisitions related to social-emotional development is 

at the level of remembering, 5 at the level of understanding, 2 at the level of application, and 1 

at the level of creation. In addition, 8 of the acquisitions in the social-emotional domain are 

related to the affective domain skill levels. One of these acquisitions is at the level of 

receiving, two of them are at the level of valuing and five are at the level of personality. 1 of 

the acquisitions related to self-care skills is at the level of understanding and 7 of them are at 

the level of application. The 5 acquisitions in motor development are at the level of 

mechanization skill, which is the fourth level of the psychomotor domain. 20 of the 52 

acquisitions related to the cognitive domain were at the level of application, 16 of them at the 

level of understanding, and 11 at the level of remembering; it can be seen that only 3 is in the 

analysis and 2 in the creation. In this case, it was concluded that in the acquisitions in the 

preschool education program, the levels of remembering, understanding and application, 

which require learning at lower levels, were given more place compared to the cognitive 

process steps of Bloom's taxonomy, and the levels of analysis, evaluation and creation, which 

required high-level thinking, were given less place. In addition, the program includes affective 

and psychomotor skills, albeit to a lesser extent. Based on the results of the research, giving 

more space to the acquisitions suitable for the levels of analysis, evaluation and creation that 

require high-level thinking.  

Keywords: Curriculum, Outcomes, Bloom's Taxonomy. 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de okul öncesi eğitim, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini 

kapsayan isteğe bağlı bir eğitimdir. Bu eğitimin amacı çocukların beden, zihin ve duygu 

gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; onları ilköğretime hazırlamak; şartları 

elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak ve 

çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (MEB, 2013). 

 

EXAMINATION OF OUTCOMES IN PRE-SCHOOL CURRICULUM ACCORDING 

TO BLOOM TAXONOMY 
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Eğitimin belirlenen hedefler doğrultusunda yapılabilmesi için eğitim programlarına ihtiyaç 

vardır. Bir eğitim programı amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci de değerlendirme 

ögelerinden oluşmaktadır. Bu ögeler birbiriyle etkileşim içinde olan bütünü oluşturan 

parçalardır. Okul öncesi eğitimden, yükseköğretime kadar her kademede eğitim programlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bir eğitim programı birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen dört temel ögeden oluşur. Bu 

temel ögeler, amaçlar (hedefler), içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirmedir (Şekil 

1.).  

 

 
Şekil 1. Eğitim programının temel ögeleri. 

Amaçlar eğitim aracılığı ile bireylere kazandırılacak nitelikler, özellikler ve kazanımlardır 

(Doğanay ve Sarı, 2009). Amaçlar “Niçin öğretiyoruz?” sorusunun cevabıdır. Toplumların 

kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri için, o toplumu oluşturan bireylerin 

bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir (Doğanay ve Sarı, 2009). Bu özellikler eğitim 

programlarının amaçlarına temel oluşturur. Bu özellikler toplumdan topluma değişebileceği 

gibi, küresel düzeyde ya da ülke düzeyinde de farklılık gösterebilir. Eğitim için belirlenen 

genel amaçlar okullar tarafından formal olarak kazandırılmaya çalışılır. Ancak bir kısmı da 

informal olarak çevre tarafından kazandırılabilir. Eğitim programının içerik ögesi “ amaçları 

ne ile kazandıracağız” sorusuna cevap verir. Amaçlara ulaşmak için öğretilmesi gereken 

konular, bilgiler, beceriler ya da tutumlar içeriği oluşturur. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta seçilen bilginin amcalara ulaşmak için bir araç olarak kullanılması gerektiğidir. 

Öğrenme-öğretme süreci ise amaçlara nasıl ulaşılacağını gösteren ögedir. Öğrenme öğretme 

sürecinde amaçlara ulaşmak için hangi öğrenme- öğretme modelleri, stratejileri, yöntem ve 

tekniklerin seçileceği belirtilir ve uygulanır (Demirel, 2005). Değerlendirme amaçlara 

ulaşılma düzeyini araştıran ögedir. Değerlendirme ögesinde amaçlar ayrı ayrı test edilir ve 

amaçların ne kadar kazandırıldığı ve yapılan eğitimin kalite kontrolü incelenir (Demirel, 

2005).  

Eğitim programının bu dört ögesi birbiriyle yakından ilişkilidir. Aralarında etkileşim olmasına 

rağmen eğitim programının en önemli ögesi amaçlar/hedefler ya da kazanımlardır.  Çünkü 

diğer ögelerde ne yapılacağı amaçlar/hedefler ya da kazanımlara göre belirlenir. İçerik 

kazanımlara göre seçilir ve düzenlenir, öğrenme-öğretme sürecinde yine kazanımlara göre 

strateji, yöntem ya da teknik seçilir, değerlendirme yaparken de kazanımlara ne kadar 

Amaç (Niçin?) 

İçerik (Ne?) 

Öğrenme-Öğretme 
Süreci(Nasıl?) 

Değerlendirme  

(Ne kadar?) 
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ulaşıldığı ölçülür. Bu nedenle kazanımların hangi düzeyde hazırlandığı da oldukça önem 

kazanmaktadır.  

Bloom taksonomisinde bilişsel süreç boyutları eylem olarak adlandırılmaktadır ve bu 

eylemler hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma olarak 

düzenlenmiştir (Krathwohl, 2002; Anderson ve Krathwohl, 2010).  Bu düzenlemeye göre 

hatırlama en alt düzey, yaratma ise en üst düzeyde öğrenmelere işaret etmektedir. Hatırlama 

düzeyinde bireyin daha önce öğrendiği bir bilgiyi tanıması ve uzun süreli bellekten geri 

çağırması beklenir. Anlama düzeyinde sözlü, yazılı ya da grafik olarak sunulan bilgiden 

anlam çıkarma, açıklama, gruplama, karşılaştırma veya eşleştirme bulunmaktadır. Uygulama 

düzeyinde verilen bir durumda bir işlemi basamaklarına göre yerine getirme vardır. 

Çözümleme düzeyinde verilen bilgiyi parçalarına ayırma, aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarma 

yer almaktadır. Değerlendirme düzeyinde ölçütler ya da standartlara göre bir karar verme 

veya yargıya ulaşma bulunmaktadır.  En üst düzey olan yaratmada ise bir yenilik yapma, yeni 

bir fikir, yeni bir çözüm ya da yeni bir ürün ortaya çıkarma, hipotezler kurma bulunmaktadır 

(Anderson ve Krathwohl, 2010).  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın amacı okul öncesi eğitim programında bulunan kazanımların Bloom 

Taksonomisi’ne göre incelenmesidir. Araştırmanın alt amaçları ise şu şekildedir: 

1. Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımların bilişsel, sosyal-duygusal, 

motor gelişim, dil gelişimi ve özbakım becerilerine yönelik dağılımı nasıldır? 

2. Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan kazanımların Bloom taksonomisinin bilişsel 

süreç boyutlarına göre dağılımı nasıldır? 

YÖNTEM 

Araştırma nitel bir çalışmadır ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak 

yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda dokümanlar önemli bir veri kaynağıdır ve hem özel hem 

de resmi dokümanları içerebilir (Creswell, 2005). Araştırılan konunun dokümanlarda nasıl 

yansıtıldığına odaklanan doküman analizi yöntemi eğitim araştırmalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Ary, Jacobs ve Sorensen, 2010). Doküman materyalleri kamu kayıtları, ders 

kitapları, mektuplar, filmler, kasetler, günlükler, temalar, raporlar veya diğer belgeler 

olabilir(Ary, Jacobs ve Sorensen, 2010). Bu araştırmada doküman analizi yapılarak okul 

öncesi eğitim programının kazanımları Bloom Taksonimisine göre incelenmiştir. Okul öncesi 

eğitim programının kazanımları araştırmacı ve eğitim bilimlerinde doktora dercesine sahip bir 

uzman tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Uzmanların incelemeleri arasındaki güvenirlik Miles 

ve Huberman’ın güvenirlik formülü ile belirlenmiştir (Güvenirlik = Görüş Birliği/ Görüş 

Birliği +Görüş Ayrılığı) (Miles & Huberman, 1994). İki uzman arasındaki güvenirlik .87 

olarak belirlenmiştir. 

Doküman Analizi Süreci 

1. Dokümanların Elde Edilmesi: Bu çalışmada 2006’da denenerek uygulamaya geçen daha 

sonra 2013 yılında yeniden düzenlenerek yürürlüğe giren ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

(MEB)  Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin resmi internet 

sayfasında yayınlanan (http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=652 ) okul 

öncesi eğitim programı indirilerek incelenmiştir. Bu eğitim program çocukların gelişimsel 

özelliklerini dikkate alan, ilgi ve ihtiyaçları ile çevresel şartlarını önemseyen “gelişimsel”, 

“sarmal” ve “eklektik” bir yapıya sahiptir. Bu programda bilişsel gelişim, dil gelişimi, 

motor gelişim, sosyal-duygusal gelişim ve özbakım becerileri başlıkları altında 

kazanımlara yer verilmiştir. 

2. Dokümanların orijinalliğinin değerlendirilmesi:  Okul öncesi eğitim programı MEB’in 

resmi internet sayfasından erişim sağlanarak alındığı için orijinal olduğu kabul edilmiştir. 

3. Dokümanların analiz edilmesi: Dokümanın elde edilmesinden sonra eğitim 

programındaki 63 kazanım incelenmeye alınmıştır.  
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 İlk olarak Bloom taksonomisinin bilişsel süreç basamaklarına karşılık gelen ve Tablo 

1’de verilen eylemsel ifadeler belirlenmiştir. 

 

Tablo1. Yenilenen Bloom Taksonomisine göre bilişsel süreç boyutlarına uygun eylemler 

1.Hatırlama 2.Anlama  3.Uygulama  4. Çözümleme 5.Değerlendirme 6.Yaratma  

Adlandırma 

Anlatma  

Ayırt etme 

Aynen 

aktarma 

Çizelgele  

Eşleştirme 

Ezbere 

söyleme 

Hatırlama 

Listele 

Okuma 

Seçme 

Sınıflandırma 

Sıralama 

Tanıma 

Tanımlama 

Tekrar etme  

Yazma 

Açıklama 

Ayırt etme 

Bulma 

Çevirme 

Çıkarım 

yapma 

Değiştirme 

Dönüştürme 

Farkına varma  

Farklılıkları 

bulma 

Genelleme 

Gösterme 

İlişkisini 

kurma 

Karşılaştırma 

Örnek verme 

Özetleme 

Raporlaştırma   

Seçme 

Sembollerle 

gösterme 

Sınıflandırma  

Sonuç 

çıkarma 

Tahmin etme 

Tanımla 

Yeniden ifade 

etme 

Yeniden 

yazma 

Yerini 

saptama 

Yerleştirme   

Yorumlama 

Çalıştırma 

Çözme 

Deneyini 

yap 

Dramatize et 

Gösterisini 

yap  

Gösterme 

Harita, 

rehber, 

çizelge 

kullanma  

Hazırlama 

Hesaplama 

Keşfetme 

Kullanma  

Oluşturma 

Planlama 

Seçme 

Sınıflama 

Taslağını 

yapma 

Tecrübe et 

Transfer 

etme 

Uygulama 

Üretme 

Yapılandır 

Yapma 

Yararlanma 

Yazma 

Yorumlama 

 

Açıklama  

Alt grupları 

gösterme 

Alt kategorilere 

ayırma  

Ana hatlarıyla 

belirtme 

Analiz etme 

Araştırma 

Ayırt etme 

Ayrıştırma 

Belirleme 

Diyagram ile 

gösterme 

Düzenle 

Eleştir 

Farkı gör 

Farklılaştırma 

Farklılıkları 

gösterme 

İnceleme 

İrdeleme 

 Karşılaştırma 

Örgütleme 

Sınama  

Sınıflama 

Sorgula 

Test etme  

Yeniden kurma 

 

Değer biçme 

Değerlendirme 

Denetleme 

Destekleme  

Eleştirme 

Fikir belirtme 

Harekete geç 

Kanıtlama  

Karar verme 

Karşılaştırma 

Oranlama 

Ölçme 

Öncelik tanıma 

Savunma 

Tartışma  

Sonuca varma  

Tahmin etme 

Tavsiye etme 

Test etme 

Yargılama  

Yargıya varma 

Yorumlama 

Birleştirme 

Bütünleştirme 

Değiştirme 

Derleme 

Düzenleme 

Formülleştirme 

Geliştirme 

Gerçekleştirme  

Hazırlama 

Hipotez kurma 

 İnşa et 

Kaynaştırma 

Kurma 

Formülleştirme 

Oluşturma 

Organize etme 

Önerme  

Parçaları 

yeniden 

düzenleme 

Planlama 

Tahmin etme 

Tasarlama 

 Üretme 

Yaratma 

Yazma  

Yeniden 

düzenleme 

 

Kaynak: (Anderson ve Krathwohl,2010; Arı,2013; Conklin ve Frei, 2015; Doğanay ve 

Sarı, 2011). 

 Bu aşamanın devamında kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre 

incelenmesine geçilmiştir.  

 Çalışma da incelenen 63 kazanım, araştırmacı ve eğitim bilimleri alanında doktora eğitimi 

almış bir uzman tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Kodlayıcılar arasındaki güvenirlik Miles 

ve Huberman’ın güvenirlik formülü ile belirlenmiştir (Güvenirlik = Görüş Birliği/ Görüş 

Birliği +Görüş Ayrılığı). Bu formüle göre bilişsel süreçler boyutundaki kazanımlarla ilgili 

güvenirlik %87 olarak belirlenmiştir.  

 Kazanımlar incelenirken, öncelikle kazanım cümlesinin sonundaki eylem ifadesine göre 

hangi bilişsel süreci ifade ettiği tespit edilmiştir. Örneğin; “Zamanla ilgili kavramları 

açıklar.” kazanımında eylem ifadesi “açıklar” kelimesidir. Bu kelime anlama 

basamağındaki bir bilişsel süreci belirtmektedir. Örneğin; “Atatürk’ü tanır ve Türk 
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toplumu için önemini açıklar.” kazanımı iki cümleden oluşmaktadır ve bu cümleler ayrı 

ayrı değerlendirmeye alınmıştır. İlk cümledeki “tanır” kelimesi hatırlama düzeyini, ikinci 

cümledeki “açıklar” kelimesi ise anlama düzeyini belirtmektedir. Ayrıca bilişsel alanla 

ilgili olmayan kazanımlara da rastlanmıştır. Örneğin; “Denge hareketleri yapar.” kazanımı 

devinişsel alan, “Kendine güvenir.” kazanımı ise duyuşsal alanla ilgili kazanımlardır. Bu 

kazanımlar da eylem ifadeleri dikkate alınarak ilgili oldukları alanlara göre düzeyleri 

belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Bu araştırmada okul öncesi eğitim programının kazanımları Bloom Tasonomisi’ne göre 

incelenerek kazanımların beceri düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle 

okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımların bilişsel, sosyal-duygusal, motor 

gelişim, dil gelişimi ve özbakım becerilerine yönelik dağılımı incelenmiş ve tablo 2’de 

sunulmuştur:  

Tablo 2. Okul Öncesi Programında yer alan kazanımların bilişsel, sosyal-duygusal, motor 

gelişim, dil gelişimi ve özbakım becerilerine yönelik dağılımı 

 

Gelişim Alanları Kazanım Sayısı % 

Bilişsel Gelişim 21 33,3 

Dil Gelişimi 12 19 

Sosyal- Duygusal Gelişim 17 27 

Motor Gelişim 5 8 

Özbakım Becerileri 8 12,7 

Toplam  63 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde okul öncesi eğitim programında en fazla kazanımın bilişsel gelişimle 

ilgili olduğu (%33,3) görülmektedir. Bilişsel gelişimi, %27 ile sosyal duygusal gelişim, %19 

ile dil gelişimi ve %12,7 ile özbakım becerileri takip etmektedir. Okul öncesi eğitim 

programında en az kazanıma sahip olan gelişim alanı %8 ile motor gelişimdir.  

Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanımların Bloom Taksonomisine Göre 

İncelenmesi 

Okul öncesi eğitim programındaki kazanımlar Bloom Taksonomisine göre incelenmiş ve elde 

edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir:  

 

Tablo 3. Okul Öncesi Eğitim Programındaki Kazanımların Bloom Taksonomisine Göre 

İncelenmesi 

 

Tablo 3’te bilişsel gelişim ile ilgili kazanımlardan 6’sının hatırlama, 8’inin anlama, 5’nin 

uygulama, 2’sinin çözümleme, birinin yaratma düzeyinde olduğu görülmektedir. Dil gelişimi 

ile ilgili kazanımların 4’ü hatırlama, 2’si anlama, 5’i uygulama, 1’i çözümleme düzeyindedir. 

        Beceri                  

düzeyleri 

 

Gelişim 

alanları 

Hatırlama  Anlama  Uygulama  Çözümleme  Değerlendirme  Yaratma  Toplam  

Bilişsel Gelişim  6 8 5 2 0 1 22 

Dil Gelişimi  4 2 5 1 0 0 12 

Sosyal—

Duygusal 

Gelişim  

1 5 2 0 0 1 9 

Özbakım 

Becerileri 
0 1 7 0 0 0 8 

Toplam  11 16 20 3 0 2 52 
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Sosyal-duygusal gelişim ile ilgili kazanımların 1’i hatırlama, 5’i anlama, 2’si uygulama, 1’i 

yaratma düzeyindedir. Ayrıca sosyal duygusal alanda yer alan kazanımlardan 8’si duyuşsal 

alan beceri düzeyleri ile ilgilidir. Bu kazanımlardan biri duyuşsal alanın alma, ikisi değer 

verme ve beşi kişilik haline getirme düzeyindedir. Özbakım becerileri ile ilgili kazanımların 

1’i anlama, 7’si uygulama düzeyindedir. Motor gelişimde yer alan 5 kazanım devinişsel 

alanın dördüncü düzeyi olan mekanikleşme beceri düzeyindedir. Tablo 2’dei toplam değerlere 

bakıldığında 52 kazanımın 20’sinin uygulama, 16’sının anlama, 11’nin hatırlama düzeyinde 

olduğu; sadece 3’nün çözümleme ve 2’sinin yaratma basamağında olduğu görülebilir. Bu 

durumda okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımlarda Bloom taksonomisinin 

bilişsel süreç basamaklarına göre alt düzeyde öğrenme gerektiren hatırlama, anlama ve 

uygulama düzeylerine daha fazla yer verildiği, üst düzey düşünme gerektiren çözümleme, 

değerlendirme ve yaratma düzeylerine çok az yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 

yanısıra programda duyuşsal alan ve devinişsel alan becerilerine az da olsa yer verilmiştir.  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu araştırmada okul öncesi eğitim programına yönelik yapılan incelemede okul öncesi eğitim 

programında bilişsel alanla ilgili 21, dil gelişimi ile ilgili 12, sosyal duygusal gelişimle ilgili 

17, motor gelişimle ilgili 5 ve özbakım becerileri ile ilgili 8 olmak üzere toplam 63 kazanım 

bulunduğu belirlenmiştir. Kazanımların beş gelişim alanını da kapsaması okul öncesi eğitim 

programının dengeli olma özelliği ile uyumludur. Okul öncesi eğitim programındaki dengeli 

olma özelliği, çocukların çok yönlü olarak gelişimlerine katkıda bulunmak için programda yer 

alan kazanım ve göstergelerin tüm gelişim alanlarıyla ilgili olarak dengeli olarak 

düzenlenmesi gerekmektedir (MEB, 2013). 

 Bloom taksonomisine göre yapılan incelemede bilişsel gelişim ile ilgili kazanımlardan 

6’sının hatırlama, 8’inin anlama, 5’nin uygulama, 2’sinin çözümleme, birinin yaratma 

düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Dil gelişimi ile ilgili kazanımların 4’ü hatırlama, 2’si 

anlama, 5’i uygulama, 1’i çözümleme düzeyindedir. Sosyal-duygusal gelişim ile ilgili 

kazanımların 1’i hatırlama, 5’i anlama, 2’si uygulama, 1’i yaratma düzeyindedir. Ayrıca 

sosyal duygusal alanda yer alan kazanımlardan 8’si duyuşsal alan beceri düzeyleri ile ilgilidir. 

Bu kazanımlardan biri duyuşsal alanın alma, ikisi değer verme ve beşi kişilik haline getirme 

düzeyindedir. Özbakım becerileri ile ilgili kazanımların 1’i anlama, 7’si uygulama 

düzeyindedir. Motor gelişimde yer alan 5 kazanım devinişsel alanın dördüncü düzeyi olan 

mekanikleşme beceri düzeyindedir. Bilişsel alanla ilgili toplam 52 kazanımın 20’sinin 

uygulama, 16’sının anlama, 11’nin hatırlama düzeyinde olduğu; sadece 3’nün çözümleme ve 

2’sinin yaratma basamağında olduğu görülebilir. Bu durumda okul öncesi eğitim programında 

yer alan kazanımlarda Bloom taksonomisinin bilişsel süreç basamaklarına göre alt düzeyde 

öğrenme gerektiren hatırlama, anlama ve uygulama düzeylerine daha fazla yer verildiği, üst 

düzey düşünme gerektiren çözümleme, değerlendirme ve yaratma düzeylerine çok az yer 

verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanısıra programda duyuşsal alan ve devinişsel alan 

becerilerine az da olsa yer verilmiştir.  

Ancak okul öncesi eğitim programında yer alan kazanımlarda Bloom taksonomisinin bilişsel 

süreç basamaklarına göre alt düzeyde öğrenme gerektiren hatırlama, anlama ve uygulama 

düzeylerine daha fazla yer verilmesi ve okul öncesi eğitimin “Keşfederek Öğrenme 

Önceliklidir” ve “Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır” özelliklerine uygun değildir. 

Keşfederek öğrenme özelliğinde öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılması, 

araştırma yapması, edindiği bilgeleri ve becerileri farklı durumlara transfer etmesi ve 

kullanmasının önemli olduğu bu nedenle hazırlanacak etkinliklerde öğrencide merak 

duygusunun uyandırılması, soru sorma, araştırma yapma ve keşfetmeye teşvik edilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır (MEB, 2013). Bu becerilerin kazandırılması için üst düzey 

kazanım yazılması gerekmektedir.   Yaratıcılığın geliştirilmesi özelliğinde ise çocukların 

yaratıcılıklarını geliştirmek için öğretmenlerin çocukların kendilerini özgürce ifade 
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edebilecekleri demokratik ortamlar yaratması gerektiği ve programda yaratıcılığın kazanım ve 

göstergelerle ifade edildiği belirtilmektedir (MEB, 2013). Ancak yapılan incelemelerde  63 

kazanımdan sadece ikisinin yaratma düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına dayanarak okul öncesi eğitim programında yer alan özelliklerin 

uygulamada hayata geçirilebilmesi için üst düzey düşünme gerektiren çözümleme, 

değerlendirme ve yaratma düzeylerine uygun kazanımlara daha fazla yer verilmesi 

önerilmektedir. 
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ÖZET 
Fransız yazın eleştirmeni, insanbilimci bir düşünür olan René Girard (1923-2015) Şiddet ve 

Kutsal (1972) ile Kültürün Kökenleri (2000) yapıtlarında şiddetin temelinde yatan rekabet 

düzeneğinden bahsetmiştir ve bu kuramını Antik Yunan dönemindeki ağlatılarla 

örneklendirerek açıklamıştır. Ona göre tüm bu düzenek mimetik arzu adını verdiği arzu 

temellidir. İnsan bir nesneyi arzularken bu döngüde tek başına bulunmamakta, rakibin de 

dahil olduğu bir süreç içerisinde arzuyu edinmektedir. Girard’a göre; arzuyla başlayan, 

rekabetle süren bu döngü ancak şiddet ile sonlanır. 

Antik çağda önemli ağlatılardan biri sayılan ve Euripides (MÖ 480-MÖ 406) tarafından 

kaleme alınan Medea’da (MÖ 431) canlandırılan Medea karakteri ilk defa bu yapıtta kötücül 

bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağlatıda Medea, aşkı için memleketini terk eden, 

kocası Iason’un memleketine yerleşen bir kadın olarak betimlenmektedir. Ancak Iason 

tarafından ihanete uğrayınca intikam için kendi çocuklarını katleden bir anneye evrilir. 

Medea’nın Iason’a duyduğu bu arzu tek başına değildir, bunun yanı sıra aldatıldığı kişiye 

karşı rakip-özne ilişkisi de söz konusudur, yani burada Girard’ın kuramına koşutluk gösteren 

şiddetin açığa çıktığı bir durum gözlenmektedir.   

Bu bildiri, Euripides’in ağlatısını Girard’ın mimetik düzenek kuramından hareketle rekabet-

şiddet ilişkisi çerçevesinde tartışmayı erek edinmektedir. Ağlatıda Medea’nın şiddete yönelme 

durumu mimetik düzenek ile ilişkilendirildiğinde özne, nesne ve rakip döngüsü nasıl 

yorumlanmalıdır sorusu açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca ağlatı öncesinde de yaşadığı 

düşünülen Medea’nın çocuklarının kurban edildiği tahmin edilmektedir, buradaki şiddet 

durumu için de Girard’ın kuramı üzerinden rekabet-şiddet ilişkisi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mimetik Arzu, Rekabet, Medea, Euripides, René Girard 

 

ABSTRACT  

René Girard (1923-2015), a French literary critic and anthropologist, talked about the rivalry 

mechanism underlying violence in his works Violence and the Sacred (1972) and The Origins 

of Culture (2000), and he explained this theory by exemplary with the tragedies of the 

Ancient Greek. According to him, this whole mechanism is based on desire, which he calls 

mimetic desire. While desiring an object, a person is not alone in this cycle, but acquires the 

desire in a process that includes the rivalry. According to Girard, this cycle starts with desire, 

continues with competition and ends only with violence. 

The character of Medea, portrayed in Medea (431 BC), which is considered one of the 

important tragedies in ancient times and written by Euripides (480 BC-406 BC), appears for 
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the first time as an evil woman in this play. In the tragedy, Medea is depicted as a woman who 

left her hometown for her love and settled in the hometown of her husband Jason. But when 

she is betrayed by Jason, she transforms into a mother who murders her own children for 

revenge. Medea's desire for Jason is not alone, there is also a rival-subject relationship with 

the person she is deceived, in other words, a situation in which violence is revealed is 

observed, which is parallel to Girard's theory. 

This study aims to discuss the tragedy of Euripides within the framework of rivalry-violence, 

based on Girard's mimetic theory. When Medea's tendency to violence in tragedy is associated 

with the mimetic mechanism, the question of how the cycle of subject, object and rival should 

be interpreted will be tried to be explained. In addition, it is estimated that the children of 

Medea, who was thought to have lived before the tragedy, were sacrificed, and the mechanism 

between rivalry and violence will be discussed over Girard's theory. 

Keywords: Mimetic Desire, Rivalry, Medea, Euripides, René Girard 
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ABSTRACT 

Simultaneously with the fast-growing digital impressions and methods in complete denture 

manufacturing, analog impression materials and methods are also wide used in everyday 

practices. Digital impressions are considered equally precise to conventional ones, but their 

use in total prosthetics is limited to scanning functional impressions or cast models. 

Aim: To compare three different modern elastomer impression materials used for functional 

impression for complete dentures manufacturing to some of their mechanical and physical 

properties. 

Materials and methods: The study was conducted in a specialized laboratory for GC and 

included dimentional stability test between three different types of materials: Exa'lence 

(VPES), Imprint 3 (VPS) and Impregum (PE) by mean of direct measurement with digital 

micrometer of cast models, The study of the liquidity was carried out by the Shark fin test and 

a tear strength test. 

Results: Vinyl polyether silicone Exa'lence, GC shows the best volum stability, liquid and 

tear strength among the elastomers studied. Exa'lence under standard conditions (room 

temperature 23°C and relative humidity 50 ± 5 %) has properties as follow: a total operating 

time 1 ÷ 2 min, the minimum stay in the oral cavity - 1,5 ÷ 3 min, linear shrinking - less than 

0,1 % and reproduction of the details is 20 μm.  

Conclusion: In present-day dental practice the vinyl polyether silicones (VPES) are widely 

applicated for taking precise conventional impressions. They combine the qualities of two 

different types of elastomers – vinylsiloxans and polyethers. VPES are characterized by good 

hydrophilicity, tensile strength, post-deformation recovery, pleasant taste and easy removing 

from the oral cavity.It is suitable for choice as a functional impression material by the 

complete dentures.  

Keywords: impression materials, complete dentures, silicone impression, VPES 

 

INTRODUCTION:  

Тhe impression is a negative copy of the prosthetic field. It is a record of the mouth tissues, 

taken in an unstressed state of rest or when performing various functional movеments. (1) In 

total edentulous cases impression taking involves a combination of managing movable soft 

tissue combined with the use of different techniques and impression materials. (2, 3, 4, 5) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME MECHANICAL AND PHYSICAL 

PROPERTIES OF ELASTOMERS USED IN COMPLETE DENTURE IMPRESSIONS 
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Impression materials must possess certain qualities, such as hydrophilicity and fluidity, in 

order to recreate optimally the anatomical features of the prosthetic field in the oral cavity. 

This provides an accurate impression. In their subsequent casting, the available qualities must 

prevent the formation of hollows. (7, 8, 9, 10, 11) 

Other mandatory qualities are volume and linear stability in disinfectant solutions, both at the 

temperature and air humidity, required for dental offices and dental laboratories. (12, 13, 14, 

15 ) 

A brief historical overview of the impression materials 

Hydrocolloids entered dental practice about 80 years ago (1925). Today they are still used, 

but their popularity is declining and ways to improve their properties are being sought. 

Polysulfides, which were introduced 25 years later (1950), have lost their relevance as 

impression materials nowadays due to proven disadvantages. 

In the mid-1950s appeared a class of materials - C-silicones (obtained by a condensation 

reaction). They were not initially intended for intraoral use. The main disadvantages of these 

products are volume changes and hydrophobicity. 

A decade later, in 1965, polyether was introduced by ESPE. It is an additional reinforced 

hydrophilic impression material that significantly outperforms hydrocolloids and C-silicones 

in terms of mechanical properties (eg tear strength). Additionally, 3M ESPE's polyether is 

practically non-shrinkable because no volatile byproducts are released during the monomer 

addition reaction and is well accepted due to its premium hydrophilicity. Main disadvantages 

of polyethers are: tensile strength, difficulty in removing the impression, unpleasant taste. 

After another 10 years, in 1975, the first vinylpolysiloxanes (VPS) were used as impression 

materials. Because these materials polymerize in additive reactions, volatile byproducts are 

not released. However, they are hydrophobic due to their chemical nature. 

The inherent hydrophobicity of the material reduced in 1986. Addition of hydrophilizers 

(surfactants) leads to increase the hydrophilicity of the material. In traditional VPS, a 

surfactant is added to help hydrophobic materials behave as hydrophilic. Surfactant leaches 

out on contact with moisture, which can cause poor flow or caking. Their advantages are: 

tensile strength, dimensional stability, sharpness of the printed details of 1-2 μm. 

Vinyl polyether silicones (VPES) are hybrid elastomers that were introduced into dental 

practices in the first decade of our century (2008). They have improved hydrophilicity and it 

manifests itself during the hardening of the material, which allows all the finest details to be 

printed, even in a humid environment. This is due to their chemical composition, which 

combines the qualities of two different types of elastomers – vinyl siloxanes and polyethers. 

During intraoral curing, the hydrophilic A silicone is repelled by the moist surfaces and the 

VPES is attracted to the moist structure and is in close contact with the tooth surface. 

Emphasized advantages of this type of silicones are: hydrophilicity before and after 

hardening, stable impression over time, tensile strength, recovery after deformation, pleasant 

taste, easy separation of the impression from the prosthetic field. Representative of these 

silicones is Exa'lence, GC, fig. 1. 
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Figure 1. Representation of different consistency types of Exa'lence impression material, GC 

There are indications for their use in all types of fixed and movable prosthetic structures, and 

different types of consistencies and impression-taking techniques (single-phase or two-phase) 

are combined for each individual case. 

The total working time with Exa'lence under standard conditions (room temperature 23°C and 

relative humidity 50 ± 5 %) is from 1 ÷ 2 min, the minimum stay in the oral cavity is from 1.5 

÷ 3 min, linear spatial variation e less than 0.1 %, detail reproduction 20 μm. It is 

recommended that the impression be cast after 60 min of grade III and IV plaster, no later 

than 14 days. 

Dimensional stability study 

A study of the dimensional stability between three types of materials (Exa'lence, as a 

representative of VPES, Imprint 3, as a representative of VPS and Impregum, as a 

representative of PE) shows that the most stable in terms of volume changes is VPES, fig. 2. 

 

 
Figure. 2. Results of the study of the dimensional stability of A - silicones, polyethers and 

polyethersiloxanes, (16) 

The examination is carried out with a digital micrometer, by direct measurements of the V-

type plaster cast models. Changes in size were analyzed and compared using the Mann-

Whitney U test. The VPES material demonstrates the best dimensional stability compared to 

VPS and PE. 
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Liquidity testing of impression materials 

The results were obtained on the basis of research on the so-called Shark Fin test, fig. 3. The 

shark fin test (SFT) is developed as ‘‘a simulated application of impression material’’ for 

illustrating the flow properties of the impression material during impression taking. 

According to the available literature it is considered “an established method for analysing 

flow properties’’ of impression materials throughout the entire manufacturer’s recommended 

working time. 

 

 
 

Figure 3. Study of liquidity of impression materials, Shark Fin test (17) 

 

 

Principle description of the test for the study of the liquidity of impression materials.  

1. About 10 ml of the impression material is injected into the mold and pressed with the 

plunger to avoid pores. 

2. The form is fixed and a weight of 147g is placed on it. The pin is released, allowing the 

weight to sink into the impression material. (147g corresponds exactly to the pressure 

required by the dentist during the clinical intraoral impression taking) 

3. It is acceptable for the material to flow аround the mold 

4. The mold is released and the samples are measured to the nearest 0.01 mm. The higher the 

fin, the better the liquidity. 

Good flow properties are supposed to result in high shark fins, fig. 4. For areas which are hide 

to reach – VPES is marked as a highly reliable, because of the high fins obtained during 

impression taking. Vinyl polyether silicone Exa'lence, GC shows the best fluidity compared 

with the other materials. 
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Figure 4. Presentation of the results of the conducted research on liquidity of different types 

of materials 

Tear strength test 

Another important characteristic of impression materials is their tear strength. This quality is 

important when taking impressions mainly in fixed prosthetics, especially in cases of patients 

with dense interdental spaces. This quality is significant for functional impressions for 

complete dentures, especially for patients with retention areas on the prosthetic field. 

 
Figure 5. Comparative results of research of different groups of impression materials for tear 

strength, (6) 

EXA’lence shows best tear strength among the tested elastomers. 
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ABSTRACT 
The influence of fixed prosthetic construction on the pulp and periapical status of abutment 

teeth has been considered by a number of previous studies. А certain unequivocal conclusion 

has not been possible to reach. Clinical failure of endodontic treatment is determined by 

radiographic findings and clinical signs and/or symptoms of the treated teeth. Multiple factors 

appear to contribute to endodontic treatment failures. 

Clinical case presentation: A 76-year-old patient in good general condition, without 

accompanying diseases, visited our practice due to spontaneous pain in the area of 45, 46, 47 

teeth dating back from one week. During the intraoral examination were found prosthetic 

restorations with cast block crowns on teeth 46 and 47, more than 30 years old, and a large-

area obturation on tooth 45. The scope radiography showed endodontically treated teeth 46 

and 47 (probably with hand root canal instruments) with horizontal bone loss. Extensive 

periapical change was found around the distal root of tooth 47. The patient did not allow 

extraction on the grounds that he would wait until the onset of symptoms. For this reason, 

endodontic retreatment was scheduled for teeth 46 and 47. The prosthetic solution was the 

fabrication of two separate crowns with the aim of not injuring tooth 46 during the 

manipulation itself, if tooth 47 should be extracted at a later stage. After a year, the patient 

sought us again in connection with pain symptoms in the same area. The radiography revealed 

a vertical fracture of the medial root with lysis of the alveolar bone. Urgent surgical treatment 

of tooth 47 and immediate bone grafting was ordered to improve the prognosis of tooth 46. 

Conclusion: Endodontic treatment, in the majority of cases, preserves the possibilities of the 

masticatory apparatus to be prosthetically rehabilitated. But it always requires an accurate 

assessment in relation to the characteristics of the patient's masticatory pattern, his age and the 

action of the sanogenetic mechanisms of his body, as well as personal oral hygiene. 

Keywords: edodontic treatment, prosthetic, root fracture, surgery 

 

Introduction: Тhe devitalization of teeth, with a preventive purpose, before prosthetic 

treatment, is considered malpractice (1). But, when there are indications due to significant 

loss of the crown of the tooth or when additional support is needed for retention, it should be 

done to improve the prognosis of the prosthetic structure. The influence of fixed prosthetic 

construction on the pulp and periapical status of abutment teeth has been considered by a 

number of previous studies. А certain unequivocal conclusion has not been possible to reach. 

 

RARE COMPLICATIONS OCCURRING AFTER ENDODONTIC TREATMENT – 

CASE REPORT 
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(2, 3, 4, 5, 6). Bacterial infection in the root canal system has been found to be associated with 

the presence of periradicular lysis in endodontic failures. The apical degree of obturation of 

the root canals, i.e. underfilled, filled or overfilled, had no association with treatment failure. 

Clinical failure of endodontic treatment was determined based on radiographic findings and 

clinical signs and/or symptoms of the treated teeth. Multiple factors appear to contribute to 

endodontic treatment failures. These include bacterial infection in the canal (7), residual 

necrotic pulp tissue (8), broken instruments (9), root canal overflow (7, 9), mechanical 

perforations (10), root fractures (11), presence of periradicular lesions (7, 9) and periodontal 

disease (12). The development of new tools and techniques for root canal treatment over the 

past 25 years has greatly improved the predictable results of this type of treatment. The old 

root canal instruments were mainly used manually and the problems after this treatment were 

numerous (7-11). 

Clinical case presentation: In June 2020, а 76-year-old patient in good general condition, 

without accompanying diseases, visited our practice due to spontaneous pain in the area of 45, 

46, 47 teeth dating back from one week. During the intraoral examination were found 

prosthetic restorations with cast block crowns on teeth 46 and 47, more than 30 years old, and 

a large-area obturation on tooth 45 with polymerization shrinkage of the material and 

subsequent leakage from the edges, highly reddened and swollen marginal edge, abundant 

amount of plaque and tartar. Pain sensitivity was observed with horizontal percussion, while it 

was asymptomatic with vertical percussion. After removing the old crowns, an X-ray 

examination was appointed. The scope radiography showed endodontically treated teeth 46 

and 47 (probably with hand root canal instruments) with horizontal bone loss. Extensive 

periapical change was found around the distal root of tooth 47. ( fig. 1 )  

 

 
Fig. 1. Sectional X-ray in the area of 46 and 47 after removal of the old crowns 

 

On examination with a periodontal probe, it was found that there was no pocket and perhaps 

the line had not yet reached the periodontium. Given the fact that the patient had a right-sided 

masticatory stereotype and due to the established periodontal overload of the tooth, surgical 

treatment with a reliable long-term prognosis was suggested. The patient did not allow 

extraction on the grounds that he would wait until the onset of symptoms. For this reason, 

endodontic treatment of tooth 46 and 47 and devitalization of tooth 45, with a diagnosis of 

pulpitis chronica ulcerosa, were assigned. Retreatment of tooth 47 was performed according 

to classical techniques of the medial canals – with intermediate obturation with Calcipast and 

IRM and final obturation with AH+ and gutta-percha pins. In the retreatment of tooth 46, only 

one of the two broken instruments in the root canal was removed, there was no exudation and 
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bleeding during treatment, and it was also obturated with AH+ and gutta-percha pins. After 

the control examination at 3 months, a hemisection of tooth 47 was planned. The prosthetic 

solution was the fabrication of two separate crowns with the aim of not injuring tooth 46 

during the manipulation itself, if tooth 47 should be extracted at a later stage. The patient 

refused surgical manipulation at this stage of treatment and desired prosthetic treatment, but 

without the recommended surgical preparation. 

On the new X-ray examination, tooth 46 was found to be free of periapical changes, but with 

a failed passage and unremoved root canal instrument in the mediolingual root. In practice, 

such a situation is rarely relevant to the final forecast. Therefore, two single crowns were 

planned and performed (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2. Sectional radiography of teeth 46 and 46 after placement of single crowns 

 

At the follow-up examination after 6 months, no symptoms were detected and there was even 

a noticeable improvement, considering the patient's age and personal oral hygiene.  

In the middle of July 2021, the patient sought us again in connection with pain symptoms in 

the same area. The radiography revealed a vertical fracture of the medial root with lysis of the 

alveolar bone (Fig. 3). 
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Fig. 3. The radiography showing the type of fracture 

 

Urgent surgical treatment of tooth 47 and immediate bone grafting was ordered to improve 

the prognosis of tooth 46. 

Under wire local anesthesia with 1.7 ml of Ubistesin, tooth 47 was extracted (Fig. 4), 

followed by curettage of the pathological granulation tissue. The bony edges were smoothed 

and the operative field was washed with 0.9% saline. After careful hemostasis, uniform doses 

of xenogeneic bovine hydroxylapatite (Cerabone - botiss) bone reparative material were 

introduced into the wound and a resorbable collagen barrier membrane was placed to stabilize 

and limit the spread of the bone reparative material. The wound was sutured with 4/0 

nonabsorbable monofilament. The postoperative period was smooth, without edema and 

complaints. The wound was calm, without bleeding. We removed the sutures on the seventh 

postoperative day. 
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Fig. 4. Fragments of extracted molar with visualization of the fracture line 

 

Conclusion: Endodontic treatment, in the majority of cases, preserves the possibilities of the 

masticatory apparatus to be prosthetically rehabilitated. But it always requires an accurate 

assessment in relation to the characteristics of the patient's masticatory pattern, his age and the 

action of the sanogenetic mechanisms of his body, as well as personal oral hygiene. 
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ABSTRACT 
Copper molybdate is among the most studied ternary oxides in the family AMoO4 (A is a 

transition element or a divalent metal from the alkaline earth column). According to the 

literature, CuMoO4 possesses five allotropic forms , , ,  and  depending on the 

synthesis conditions, the temperature and the pressure. Indeed, under atmospheric pressure, 

the copper molybdate can be detected in two crystalline forms. In fact, it can be in the stable 

form located at a medium high temperature, -CuMoO4, in which Mo is tetrahedrally 

coordinated, or it can have an octahedral coordination in the metastable low temperature 

(below 190K) form, γ-CuMoO4. 

In this work, we synthetized -CuMoO4 in the solid state utilizing a new and simple process, 

without resorting to any solvent at relatively low temperature. The as-prepared copper 

molybdate nanopowders were readied through calcination of an oxalate complex in static air 

at 550°C. The oxalate complex was investigated by TGA and FTIR spectroscopy. The as-

readied -CuMoO4 was characterized by XRD, and BET technique. Its catalytic effectiveness 

was verified in the oxidation reaction of methylene blue with hydrogen peroxide and in the 

reduction reaction of the nitrophenol isomers. The copper molybdate exhibits exceptionally 

high catalytic performance of the oxidation of methylene blue dye and for the reduction 

reaction of the three isomers of nitrophenol to the three corresponding aminophenol isomers. 

Keywords: ternary oxides, oxalate complex, copper molybdate nanopowders, Catalytic 

activity, Methylene blue oxidation, hydrogen peroxide, Reduction of nitrophenol. 
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ÖZET 

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş amaçları arasında “Türk Halklarının sahip oldukları 

zengin kültür ve tarihi mirasın değerlendirilmesi, kitlelere tanıtılması ve yayılmasında 

tarafların basın ve iletişim araçları arasındaki etkileşimin özendirilmesi, karşılıklı hukuki 

yardımlaşmanın geliştirilmesi, mali sistem ve bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması, kredi 

ve finans alanlarıyla ortak çıkarları ilgilendiren diğer alanlardaki etkin bölgesel ve ikili 

işbirliklerinin teşvik edilmesi” gibi birçok önemli alanda karşılıklı eğitim, bilgi, işgücü ve 

deneyimin paylaşılmasıyla işbirliklerinin geliştirilmesi yer almaktadır. 

Türk Devletleri Teşkilatı; ortak dil, kültür ve tarihsel geçmiş çerçevesinde müşterek hareket 

edilebilecek tüm noktaların belirlenmesini ve belirlenen konularda karşılıklı değer katarak 

tüm tarafları ileriye taşımayı amaçlamaktadır. Ayrıca sahip olunan ortak kültürel miras ve 

coğrafi birliktelik, Türk Halklarının doğal olarak gelecek ve kader birliği içerisinde olduğunu 

da ortaya koymaktadır.  

Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki ülkelerin 2022 yılı itibariyle nüfusları toplamı yaklaşık olarak 

160 milyondur. Şu an için gözlemci statüsündeki üç ülkeyle birlikte toplam nüfus 180 

milyona yaklaşmaktadır. İstatistikler nereden bakıldığına bağlı olarak anlam kazanmaktadır. 

Sigortacılık açısından büyük sayılar kanunu son derece önemli bir husustur. Dolayısıyla 

sigortacılık sektöründe sigorta pazarını büyütmek, primi ödenebilir kılmak ve riski farklı 

şekillerde dağıtılabilmek en önemli faaliyet amaçları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda 

sigortacılığın doğası gereği yürütülen reasürans faaliyetleriyle de, ortak kader birliği 

içerisinde olan Türk Devletleri; kendi içlerinde bir yol haritası ve işbirliği noktaları 

belirleyerek risk transferi, hasar, prim ve komisyon paylaşımlarını da gerçekleştirebilirler. 

Nitekim Türkiye TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) modeli örnek alınarak, Azerbaycan 

AGRAR Sigorta Fonu kurulmuştur. Sigortacılık sektörüne yönelik bunun gibi birçok benzer 

işbirlikleri tüm Türk Devletleri arasında yaygınlaştırılabilir, ortak sigorta havuzu ve reasürans 

faaliyetleri işbirlikleri ve ortak sigorta birliğine doğru adım adım ilerlenebilir. 

Bu çalışma ile ortak mirasa sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş amaçları arasında 

da sayılan ekonomik ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla, Türk Devletleri Sigorta 

Birliği ihtiyacına yönelik bir değerlendirme yapılması ve öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla sigortacılık sektörünün işleyişi, zorunlu ve ihtiyari sigorta branşları alanlarında 

geliştirilebilecek işbirlikleri, dünyadan örnekler ve tek sigorta pazarı konularıyla ele alınarak 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Devletleri Teşkilatı, Sigortacılık, Sigorta Pazarı, Sigorta Birliği, 

Sigortacılıkta Pazarlama. 
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ABSTRACT 

Among the founding purposes of the Organization of Turkic States are the evaluation, 

promotion and dissemination of the rich cultural and historical heritage of the Turks, 

encouraging the interaction between the media and communication tools of the parties, and 

developing mutual legal assistance. In addition, there is also mutual education, exchange of 

knowledge, labour and experience and development of cooperation in many important areas 

such as facilitating financial system and banking transactions, promoting effective regional 

and bilateral cooperation in the fields of credit and finance and other common areas. 

The Organization of Turkic States aims to determine all points where common action could 

be taken within the framework of a common language, culture and historical background, and 

to move all parties forward by adding mutual value to the determining issues. Also, the 

common cultural heritage and geographical unity reveal that the Turks are naturally in the 

unity of the future and destiny. 

As of 2022, the total population of the countries in the Organization of Turkic States is 

approximately 160 million. Currently, the total population is approaching 180 million with the 

three countries with observer status. Statistics make sense depending on where you look at 

them. The law of largo numbers is an extremely important issue for insurance. Therefore, 

expanding the insurance market, making the premiums payable and risk diversification is 

among the most important operational goals in the insurance sector. At the same time, Turkic 

States, which are in common destiny with the reinsurance activities carried out by the nature 

of the insurance sector, will be able to share risks, claims, premiums and commissions by 

determining a road map and cooperation points among themselves. The Azerbaijan AGRAR 

Insurance Fund was established based on the Türkiye TARSİM (Agricultural Insurance Pool) 

model. Many similar collaborations for the insurance sector could be expanded among all 

Turkic States, and progress could be made step by step towards a joint insurance pool and 

reinsurance activities collaborations and a joint insurance association. 

This study aims to evaluate and develop suggestions for the need for the Turkic States 

Insurance Association for the development of economic and commercial cooperation, which 

is also among the founding purposes of the Organization of Turkic States 

Keywords: Organization of Turkic States, Insurance, Insurance Market, Insurance 

Association, Insurance Marketing 
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ÖZET 

Bu bildirinin amacı Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden olan ve mantığın kurucusu 

kabul edilen Aristoteles (MÖ. 384-322) ile İslam mantık geleneğinin önde gelen isimlerinden 

Fârâbî’nin (MS. 872-950/1) ilk ilkeleri (ta prota/el-evâil) nasıl elde ettiklerini karşılaştırmalı 

olarak mantıksal bir analiz üzerinden incelemektir. Aristoteles, Birinci ve İkinci Analitikler, 

Topikler, Metafizik ve Nikomakhos’a Etik gibi eserleri başta olmak üzere duyumdan 

başlayarak, tümevarım, soyutlama ve aklın sezgisinden oluşan kompleks bir süreç ile ilk 

ilkelerin elde edildiğini iddia eder. Bu süreçte ilkeler, tümevarım yöntemine dayalı, kendileri 

ispata ihtiyaç duyulmayacak kadar açık, aklın doğrudan kavradığı ve ispatçı bilimin 

kanıtlamasına kaynaklık eden temel önermeler olarak mantığın temeline yerleştirilir. İlk 

ilkelerin elde olunuşuna yönelik Aristoteles’in bu açıklamaları mantık gibi diğer disiplinlerin 

de yararlandığı ortak bir zemine dönüşür. Fakat Aristoteles’in tümevarıma dayalı ilk ilkeler 

kurgusu, tekillerden hareketle tümel öncüllere/ilk ilkelere nasıl geçildiği eleştirilerine maruz 

kalır. Fârâbi bir taraftan kökenleri Platon’a uzanan ve Yeni Eflatuncu geleneğin 

düşüncelerinden etkilenen varlık anlayışında sudur nazariyesi ile farklı akıllar teorisi geliştirir. 

Bu Aristoteles’in akıl teorisinden önemli ölçüde farklılıklar içerir. Diğer taraftan Fârâbî 

Aristoteles’in mantık anlayışını da kabul ederek Organon külliyatını kendi mantık 

çalışmalarında esas alır. O, bu iki geleneği taşma/feyiz yani verili (innate) kavram teorisi ve 

tecrübe ile de deneyim temelli olmak üzere birleştirmeye çalışır. Filozof bu iki farklı kanaldan 

hareketle yeni bir yorumla ilk ilkelerin elde olunmasını kendine has bir şekilde ortaya koyar. 

O, Tahsîlu’l-Saâde, Es-Siyâsetü’l Medeniyye, Medînetü’l Fâzıla, Hûrûf ve Kitâbü’l- Mille 

gibi eserleri başta olmak üzere sudur teorisi ekseninde verili (innate) bilgi yaklaşımı ile 

Burhân ve Şerâ'it ul Yâkîn gibi Aristocu mantık külliyatı özelinde deneyimi (tecrübe-

tümevarım) birleştirir. Farabi, ilk ilkelerin Faal akıl tarafından bilfiil akla verildiğini 

söyler.Fakat bu verililik, sanat, mantık ve estetik gibi tüm alanlarda elde edilecek diğer tümel 

öncülleri de bir tür bilme gücü sağlar. Filozof böylece deneyime de alan bırakır. Hem verili 

hem de deneyim temelini birleştiren filozofun, Aristoteles’e yöneltilen eleştirilere bir çözüm 

önerdiği söylenebilir. Fakat tecrübe ve tümevarımı bir metot olarak hangi bağlamda ayırdığı 

ve iki yöntemin birbirinden nasıl farklılaştığı tartışmaya açık kapı bırakır. Sonuç olarak iki 

filozofun yaklaşımlarında önemli farklılıklar mevcuttur. Her iki yaklaşımında güçlü ve zayıf 

yönlerinden bahsetmek mümkündür. Çalışmanın kapsamı işaret edilen eserler başta olmak 

üzere temel kaynaklar ve ikincil literatürle sınırlandırılmıştır. Araştırmada, karşılaştırmalı 

metin analiz yöntemi esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mantık, Aristoteles, Fârâbî, İlk İlkeler.  
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to examine how the first principles (ta prota/el-evail) are obtained 

according to both Aristotle (BC.384-322), one of the important names of Ancient Greek 

philosophy and accepted as the founder of logic, al-Fârâbî (AD. 872-950/1), one of the 

leading names of Islamic logic tradition, comparatively from logical point of view. Aristotle, 

in Prior and Posterior Analytics, Topics, Metaphysics and Nicomachean Ethics, claims that 

the first principles are obtained through a complex process starting from sensation and 

consisting of induction, abstraction and intuition. The principles, a base for the demonstrative 

science, obtained by experience, induction and intuition of mind, accepted as the basic 

propositions which do not need be proved because they are grasped directly by mind, located 

to the base of logic in this process. Aristotle's explanations for the acquisition of them turn 

into a common ground that other disciplines such as logic also benefit from. However, 

Aristotle's understanding of first principles based on induction is subject to criticism of how 

one moves from singulars to universal premises/first principles. On the one hand, al-Fârâbî 

puts forward a theory of mind that is significantly different from Aristotle's by accepting the 

theory of emancipation in his ontology, which has its origins in Plato and also influenced by 

the thoughts of the Neoplatonic tradition. On the other hand, al-Fârâbî accepts Aristotle's 

understanding of logic and make Organon corpus the base for his own logic studies. He tries 

to combine these two traditions, by emancipation with innate theory and by sensation with 

experience. Starting from these two different channels, the philosopher uniquely reveals the 

acquisition of first principles with a new interpretation. The philosopher unites these 

traditions, emanation and experience based, the former in Tahsîlu’l-Saâde, Es-Siyâsetü'l 

Medeniyye, Medînetü'l Fâzıla, Hûrûf and Kitâbü'l-Mille and the latter in other logical books 

like Burhân, Şerâ'it ul Yâkîn and others written according to Aristotelian logic tradition. He 

says that the first principles are given to mind in act by the Active mind. But this givenness 

also provides a kind of power to know the other universal premises to be obtained in all fields 

such as art, logic and aesthetics. The philosopher thus leaves room for experience. It can be 

said that the philosopher, who combines both the given and the experience basis, offers a 

solution to the criticisms directed at Aristotle. However, the context in which he distinguishes 

experience and induction as a method and how the two methods differ from each other leaves 

the door open for discussion. As a result, there are important differences in philosopher’s 

approaches. It is possible to talk about the strengths and weaknesses of both approaches. The 

scope of the study is limited to the main sources and secondary literature, especially the cited 

works. In the research, comparative text analysis method was used. 

Keywords: Logic, Aristotle, al-Fârâbî, First Principles. 
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ABSTRACT 

In this study, selective extraction of metals from copper slag was investigated. For this 

purpose, copper slag was subjected to leaching in the presence of ammonium persulfate 

(APS) and ammonium sulfate in atmospheric conditions. The APS salt was used to supply 

oxidizing properties on sulfide and oxide materials. Investigating leach parameters are APS 

concentrate, ammonium sulfate concentrate, leaching temperature and leaching time. Stirring 

speed and liquid-solid ratio was kept constant in all experiments as 400 rpm and 25 mL/g, 

respectively. Under optimum leaching conditions, copper and iron extraction efficiency were 

obtained as 100% and 8.2% respectively. 

Keywords: Leaching, Copper, Iron, Selective Extraction, APS, Ammonium Sulfate 

 

1. INTRODUCTION 

Copper loss in slags is a well-known problem in copper pyrometallurgy. Several procedures 

have been developed for the recovery of copper, such as flotation, magnetic concentration and 

slag settling. On the other hand, many investigators have studied, on a laboratory scale, 

hydrometallurgical processes (Herreos et al. 1998). Slags also contains base metals such as 

cobalt, nickel, copper and zinc that eventually contaminate the environment (Parsons et al. 

2011) Therefore, much effort has been increasingly placed on hydrometallurgical processes to 

recover the value metals from copper slags. Research has focused on atmospheric leaching, 

using lixiviants such as nitrate, perchloride, chlorate, peroxides and sulfuric acids with and 

without pressure, ferric chloride, cyanide, ferric sulfate, and ammonium solutions (Yang et al. 

2010).  There are many studies related to the leaching of oxidized and sulfide copper ores in 

ammonium media or acidic media. If there is a preponderance of carbonates or siliceous 

gangue in the ore, acid medium is not suitable for leaching owing to the excessive acid 

consumption. However, ammonium is an attractive reagent because it does not react with 

carbonates and siliceous gangue, and then it is ease of purification, low-cost production and 

amenability to regeneration (Lıu et al. 2012). Ammonia and its salts (carbonate or sulfate) are 

very effective and selective leaching agents.  They can be a good alternative to acidic 

oxidative solutions, considering high stability constants of formed ammonium complexes. 

The selectivity means solubilization of desired metals and precipitation of undesirable iron in 

one unit operation. Iron can pose a real problem in further stages of hydrometallurgical 

processing, in operations such as solvent extraction (Ochromowicz et al. 2014). Copper slags 

is not dissolved in ammonium sulfate ((NH4)2SO4) leaching without oxidants. Therefore, we 

maked a focus that how to extract copper slags in ammonium sulfate solution. Persulfate is 

known to be a strong oxidant in the basic solutions and has been used as a leaching agent for 

the recovery of metal in alkaline solutions. Ammonium persulfate (APS) (NH4)2S2O8) has 

shown several advantages compared to other persulfate salts such as high redox potential 
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(2.08V vs. NHE), high solubility at 25 °C (850 g/L) and activation energies between 100 and 

116 kJ mol
-1 

. Ammonium persulfate, one of the persulfate compounds, has 7wt% active 

oxygen. When it decomposes in solution, it generates active oxygen, as represented by the 

following reaction (Turan and Altundoğan, 2014) :  

(NH4)2S2O8 + H2O → 2NH4(HSO4) + 1/2O2   

In the present study, the use of ammonium persulfate as an oxidant in ammonium sulfate 

solution in the leaching of copper slag was investigated. The effects of concentrations of 

ammonium sulfate and ammonium persulfate, temperature and leaching time on the leaching 

rate of copper slag in ammonium persulfate- ammonium sulfate solution are interpreted. 

2. MATERIALS AND METODS 

The copper slag used in the experiments was obtained from the Karadeniz Copper Plant in 

Samsun, Turkey. The slag is made up of the slag formed during the matte production in a 

flash-type copper melting furnace of chalcopyrite concentrate and the slag formed during 

blister copper production in a converter furnace. After grinding the slag mixture sample in a 

ring mill, it was sieved and the part with a -200 mesh (74 µm) grain size was used in all 

experiments. Chemical analyses of the slag were carried out by ICP-OES (Inductively 

Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer- Perkin-Elmer, Optima 2000DV) in clear 

supernatant that was obtained by the microwave digestion process. Copper slag sample 

containing 6.74 wt%Cu, 36.45 wt%Fe, 4.34 wt%Zn, 1.66 wt%S was used for experiments. 

Mineralogical analyses of the copper slag were made by using X-ray diffraction system 

(Shimadzu XRD-6000) and powder diffraction technique. According to the results of the 

XRD analysis, the copper slag sample was mainly composed of FeSiO4, Cu9S5, ZnSiO3, and 

Cu67Fe2.33O4. In the leaching experiments, ammonium persulfate (Merck) and ammonium 

sulfate (Merck) were used. All chemicals were used as received and without any further 

purification. Leaching experiments were performed under atmospheric conditions by using a 

conventional magnetic multi stirrer (Velp Scientific MultiStirrer 15). At the end of the 

leaching period, the contents were cooled and filtered. Filtered solutions were analyzed for 

copper and iron using an AAS (Perkin Elmer-Analyst 400). 

3. RESULT AND DISCUSSION 

The parameters studied on copper extraction in experiments are: APS concentration (25-200 

g/L), ammonium sulfate ((NH4)2SO4) concentration (5-200 g/L), leaching temperature (25-85 
o
C) and leaching time (5-120 min). As shown in Fig. 1, it is observed that copper dissolution 

through the solution increases with increasing APS concentration at 100 g/L ammonium 

sulfate. However, the extraction yield of copper decreased after 50 g/L APS concentration. 

Persulfate compounds are strong oxidizing agents that are reduced to sulfates in solution 

during the oxidation process. The oxidizing properties are thought to be a significant 

advantage for the leaching of sulfide and oxide materials. The effect of ammonium sulfate 

concentration on the dissolution of copper was investigated at 50 g/L APS as shown in Fig. 2. 

As seen in figure, amount of (NH4)2SO4 has significant effect on the results. It was observed 

that the Cu dissolution was maximal when the amount of (NH4)2SO4 concentration was kept 

in 25 g/L. In addition, due to the relatively high pH of the medium, such as Fe2O3 and SiO2 

are not soluble during leaching process. Therefore, all experimental results showed that 

negligible iron ions passed in to leaching solution which indicates that selective leaching is 

possible with stabilization of iron in the leach residue. The effect of temperature on the 

dissolution of copper was investigated in the range from 25 to 85 ℃. The results are given in 

Fig. 3. It can be observed that the extraction of copper increases with the increase of leaching 

temperatures. The copper dissolution rate is greatly affected because of decomposition rate 

increased of APS with increasing of temperature. When the temperature ranges from 25 to 85 

℃, the extraction of copper is increased from 38.4% to 100% after 60 min. Fig. 4 shows the 

effect of leaching time on the leaching rate of copper at 65 ℃. It shows that the extraction of 
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copper increases with the increase of leaching time in the range assessed. At the initial time of 

leaching, the extraction of copper increases greatly. The extraction of copper reaches 43.9% 

and 100% when the leaching time are 5 and 120 min at 65 ℃, respectively. Besides, the 

amount of iron passing through the solution does not exceed 8.2% during all leaching time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.  Effect of APS concentration on the metal extraction ((NH4)2SO4 concentration: 100 

g/L; Leaching time: 60 min; Leaching temperature: 45 ℃, Liquid-solid ratio: 25 ml/g, 

Stirring speed: 400 rpm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.  Effect of (NH4)2SO4 concentration on the metal extraction (APS concentration: 50 

g/L; Leaching time: 60 min; Leaching temperature: 45 ℃, Liquid-solid ratio: 25 ml/g, 

Stirring speed: 400 rpm). 
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Fig 3.  Effect of leaching temperature on the metal extraction (APS concentrate: 50 g/L; 

(NH4)2SO4 concentration: 25 g/L; Leaching time: 60 min; Liquid-solid ratio: 25 ml/g, 

Stirring speed: 400 rpm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.  Effect of leaching time on the metal extraction (APS concentrate: 50 g/L; (NH4)2SO4 

concentration: 25 g/L; Leaching temperature: 65 ℃; Liquid-solid ratio: 25 ml/g, 

Stirring speed: 400 rpm). 

 

4. CONCLUSION 

The leaching of copper slag with ammonium persulfate and ammonium sulfate was 

investigated under atmospheric conditions. The extraction of copper is increased with the 

increase of reaction temperature and leaching time. It was determined that APS used as 

oxidant in all leaching experiments was necessary. Leaching experiments in atmospheric 

conditions was carried out for purpose the optimal leaching conditions aiming to maximize 

copper extraction and minimize iron extraction. The optimal conditions were determined as 

APS concentration of 50 g/L, ammonium sulfate concentrate of 25 g/L leaching temperature 

of 65 ℃, leaching time of 120 min, liquid-solid ration of 25 ml/g and stirring speed of 400 

31

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



rpm. Under the optimum leaching conditions 100 % of copper was extracted from copper 

slag. In all experimental studies, it was seen that iron extraction did not exceed to 11%. It is 

thought that the iron ions precipitated in the form of various iron hydroxide due to ammonium 

solution used in leaching studies. 
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ABSTRACT 

Because of its high strength and lightweight mechanical properties, aluminum foam sandwich 

panels are widely used in automobile anti-collision beams and I-shaped beams. However, 

there are few studies on the effect of epoxy resin fluidity on the mechanical properties of 

sandwich panels. The fluidity of epoxy resin glue was improved by adding ethanol or acetone. 

Secondly, the effects of ethanol or acetone at different mass ratios on the adhesive strength of 

epoxy resin were verified by shear experiments. Finally, the comprehensive mechanical 

properties of aluminum foam sandwich panels under different diluents were tested by 

WDW-T100 electronic universal tensile test. The experimental results show that THE fluidity 

of EPOXY resin is very important to the mechanical properties of sandwich panels, especially 

with the increase of the fluidity of epoxy resin, the adhesion properties of sandwich panels 

generally show a downward trend. However, when a certain proportion of acetone diluent is 

added, the load-displacement curve of the sandwich panel shows a plastic phase, especially 

when the content of acetone is 15%, and the energy absorption energy of the sandwich panel 

reaches more than 100%. Through this work, we not only improved the fluidity of epoxy resin, 

but also found the effect of acetone content on the aluminum foam sandwich panel, which 

provided convenience for the future study of the mechanical properties of the sandwich panel. 

Keywords: Aluminum foam sandwich board, Epoxy resin, liquidity, thinner, Adhesive 

performance 

 

1. Introduction 

Aluminum foam sandwich board is made of upper and lower metal panels bonded with 

aluminum foam core layer, which effectively combines the comprehensive performance of 

high strength, thin thickness of metal panel and low density and large thickness of core layer 

material. Generally, due to its high specific strength and stiffness as well as its physical 

properties of shock absorption, it is widely used in aerospace, transportation and automobile 

fields 
[1-3]

. 

In recent years, with the rapid development of the automotive field, structural lightweight 

design has been paid more and more attention. It can not only meet people's requirements for 

comfort, but also greatly reduce energy consumption. In order to avoid the phenomenon of 

stress concentration, aluminum foam sandwich board is usually connected by gluing. In the 

actual production process, if the influence of rubber layer fluidity on the mechanical 

properties of the sandwich board can be effectively predicted, the design cost can be greatly 

reduced and the mechanical properties of the sandwich board can be improved. 

In recent years, the mechanical properties of sandwich plates have been studied by different 

fabrication methods. For example, the aluminum foam sandwich board prepared by Zu et al.
 [4] 
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using powder metallurgy method does not have the phenomenon of adhesive layer separation 

due to its good adhesion. Wang et al.
 [5]

 added a layer of glass fiber to the sandwich board 

through the gluing method to improve the overall performance of the sandwich board, but the 

type of glass fiber has little influence on the bearing capacity of the sandwich board. Khalili 

Et al. 
[6]

 found that when shape memory composite wire was embedded in sandwich board, it 

significantly enhanced the bending performance of composite sandwich board. Santhosh et al. 
[7] 

found that the hand paste method greatly improved the heat resistance and showed 

significant moisture resistance of the composite with the addition of flame retardant additives. 

Through the above research, it is not difficult to find that in order to improve the 

comprehensive properties of materials, researchers often use diluents or physical methods to 

improve. This is because this method not only has low production cost, easy to use, low 

weight, but also can meet the requirements of lightweight products. Adding diluent to glue 

can not only solve the problem of stress concentration caused by uneven coating of adhesive 

layer, but also improve the wettability of adhesive layer to a certain extent and increase the 

bonding effect. For example, by increasing the fillet size in the rubber layer, it can not only 

reduce the stress concentration phenomenon in the edge area, but also improve the overall 

performance of the sandwich plate. Han et al. 
[8] 

chose HY-914 epoxy resin as the adhesive, 

and found that in the low-speed impact experiment, the panel at the impact point would 

deviate from the adhesive layer significantly. Wen et al.
 [9]

 found in the quasi-static uniaxial 

compression experiment that adding graphite to the epoxy matrix could significantly improve 

the thermal stability and sound absorption coefficient of the structure. 

The mechanical properties of the epoxy resin layer in aluminum foam sandwich board play a 

vital role in the overall structure of the sandwich board, and the main failure mode is the 

stratification between the panel and the core layer, also known as stripping. To sum up, we 

can enhance the mechanical properties of the sandwich board by adding diluent to the glue. In 

this paper, the fluidity of epoxy resin was analyzed through three different sets of experiments. 

Firstly, different diluents were added to the epoxy resin, and the fluidity of the diluted epoxy 

resin was tested. At the same time, the shear tensile test was conducted to verify the bonding 

strength of epoxy resin under different fluidity, and the micro analysis of the adhesive layer 

was carried out. Finally, the overall mechanical properties of aluminum foam sandwich board 

under different fluidity of epoxy resin were verified. 

2. Experiment and results 

2.1 Fluidity test of epoxy resin 

In this paper, we choose the inactive diluent as the diluent. This kind of diluent mainly uses 

the principle of physical dilution to dilute its polymer chain without changing the chemical 

composition of the rubber layer. Here, we choose anhydrous ethanol and anhydrous acetone as 

diluents in this paper, and study their effects on the properties of epoxy resin. The epoxy resin 

used in this paper is the adhesive of E44 resin and 650 resin curing agent provided by Hunan 

Baxiongdi New Material Co., LTD. Alcohol and acetone are provided by Xi 'an Chemical 

Reagent Factory. The density of alcohol is 0.789 g/ml, and the density of acetone is 0.788 

g/ml. 

The test method is shown in Figure 1 below, where the elliptical part represents the adhesive 

under test. An injection tube is used to apply the adhesive on a rough board and tilt it at a 

certain Angle（For this article, 30 is selected）So that the epoxy resins flow better. From the 

34

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



figure, we can get that the flow distance of the adhesive within a certain time is（ '' '    ），

（ v   ） 。 The experiments were all conducted at room 

temperature.

 

Fig1 Schematic diagram of adhesive fluidity test 

In this paper, 11 kinds of diluents with different contents were tested for fluidity, and the 

results under different addition amounts and types were shown in Table 2. It can be seen from 

the results that the fluidity of epoxy resin is only 0.8mm/min when no diluent is added, while 

the fluidity of epoxy resin can be improved to a certain extent when anhydrous ethanol or 

anhydrous acetone is added. At the same time, the fluidity of epoxy resin increased with the 

increase of diluent. In the case of the same amount of acetone and different kinds of diluent, 

the effect of anhydrous acetone on the fluidity of epoxy resin is greater than that of anhydrous 

ethanol, which indicates that anhydrous acetone has a better dilution effect on epoxy resin. 

When the amount of acetone is 10%, the flow rate of epoxy resin reaches11.6mm/min。 

Table2 Experimental results of adhesive fluidity 

No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The amount of 

ethanol added（%） 
0 5 7.5 10 12.5 15 0 0 0 0 0 

The amount of 

acetone added（%） 
0 0 0 0 0 0 5 7.5 10 12.5 15 

  Speed（mm/min） 0.8 1.1 2.4 7.0 10 
>11.

6 
1.6 3.4 8.3 10.6 

>11.

6 

2.2 Shear tensile test 

In order to test the bonding strength of epoxy resin under different diluents, 304 stainless steel 

panel was selected as the bonding material, and WDW-T100 electronic universal tensile 

testing machine was used for shear tensile test. The experimental loading speed was 1mm/min, 

and the condition of stopping the experiment was complete failure of the specimen. The 

experiment is shown in Figure 3.  

The force-displacement curve of the specimen can be obtained through the shear tensile test, 

so as to obtain its bonding strength, as shown in the following equation 

maxF A                               (1)
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Fig3 Diagram of shear tensile test specimen 

Where, is the area of the single-side lap joint, and its size is; Is the maximum load value of 

shear tensile test. 

At the same time, we selected No.0, No.1, No.3, No.5, No.6, No.8 and No.10 for the 

experiment. And the size of the specimen is set as 50 mm × 30 mm × 2 mm. 

 

Fig4 Shear tensile force-displacement diagram of glue (ethanol) Fig5 Shear tensile 

force-displacement diagram of glue (acetone) 

FIG. 4 and FIG. 5 show the force-displacement curves of thinner ethanol and acetone 

respectively. It can be seen from the figures that the shear force increases linearly with the 

increase of displacement. It can be seen that the load-displacement curve is divided into linear 

stages and plastic stages. The yield phenomenon is more obvious when acetone is added. 

As can be seen from Figure 4, when ethanol thinner is added to epoxy resin, its bonding 

strength changes significantly and gradually decreases with the increase of ethanol content, 

mainly because ethanol changes the fluidity and adhesion of epoxy resin adhesive. When the 

ethanol content increases to 15%, we can see an obvious turning point, that is, the yield stage 

of the load-displacement curve. However, there was no obvious turning point for other 

ethanol contents, which was mainly due to the low dilution degree of ethanol and the low 

fluidity of epoxy resin. 

As can be seen from Figure 5, after adding several contents of anhydrous acetone, we can 

obviously see that the curve has a certain turning point, and the yield point of the curve 

gradually becomes obvious with the increase of acetone content, mainly because the dilution 

capacity of acetone is much greater than that of ethanol. When the content of acetone reaches 

15%, the adhesion strength of epoxy resin adhesive reaches the lowest, and the yield effect 

reaches the best. At the same time, we can see that the bonding strength of epoxy resin 

adhesive gradually decreases with the increase of acetone content, which is mainly because 

acetone increases the content of bubbles and reduces the adhesion of epoxy resin adhesive. 

2.3 Quasi-static three-point bending experiment 

In order to explore the influence of fluidity of epoxy resin on the overall mechanical 
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properties of sandwich board, we also selected the above seven kinds of adhesives for 

three-point bending experiment. In this experiment, we choose the matrix 7050 aluminum 

alloy, the density of 0.73 g/cm3 aluminum foam material. The panel material is fiber material, 

the thickness of single layer is 0.167mm, and we choose to lay three layers. The performance 

parameters of fiber and aluminum foam are shown in the following table. The experiment was 

also carried out on the WDW-100T electronic universal tensile testing machine, and the 

loading speed was 2mm/min 。 

FIG. 6 shows the load-displacement curves of the sandwich plates after adding 0, 5, 10 and 

15% anhydrous ethanol respectively. It can be seen from the curve that the peak load 

gradually decreases with the increase of ethanol content. When the content of 15% ethanol is 

added, the peak load drops to 2.29KN, while when the content of no ethanol is added, the 

peak load reaches 4.88KN, indicating that the bearing capacity of the sandwich board 

gradually decreases with the increase of the fluidity of the epoxy resin adhesive. This is 

mainly due to the addition of diluent to increase the content of bubbles, resulting in the 

reduction of epoxy adhesive, thus reducing the overall bending strength of the sandwich board. 

In this experiment, no obvious platform stage occurred, indicating that the sandwich plate did 

not play the role of cushioning and absorbing energy under the effect of bearing capacity. FIG. 

7 shows the load-displacement curve of the sandwich plate after the addition of 0, 5, 10, 15% 

anhydrous acetone, which is similar to the overall trend of load-displacement curve of the 

sandwich plate after the addition of ethanol. Under the action of acetone, the reduction of the 

bearing capacity is much smaller than that of ethanol under the same content, which indicates 

that the stability of acetone for epoxy resin adhesive is greater than that of ethanol. At the 

same time, when adding 15% acetone content, the sandwich plate appeared obvious plateau 

stage. This indicates that the sandwich plate not only has a high load capacity, but also has a 

certain cushioning and energy absorption effect, which can meet the special performance 

requirements of aluminum foam materials. 

 

 

Fig6 Three-point bending force-displacement curve (alcohol) Fig7 Three point bending 

force-displacement curve (acetone) 

 

3. Conclusion 

1) The dilution degree of anhydrous acetone on epoxy resin was greater than that of 

anhydrous ethanol. The experiment showed that anhydrous ethanol and anhydrous acetone 
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had a better dilution effect on epoxy resin, and the amount of diluent had a great influence on 

the dilution degree.  

2) The plastic yield phenomenon is more obvious in epoxy resin adhesive diluted with 

anhydrous acetone.  

3) The aluminum foam sandwich board prepared by No.10 adhesive has a high bearing 

capacity under the action of external force, and the aluminum foam core layer can play the 

role of energy absorption and buffering, to meet the ideal performance requirements of 

aluminum foam sandwich board structure. 
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ABSTRACT 

In the current context of the use of technology expansion for the benefit of marketing, 

Augmented Reality (AR) embodies a form of digitalization of the shopping experience and 

offers support to consumer in this process. The number of scientific publications on AR has 

been increasing exponentially. This paper aims to examine the descriptive, intellectual 

structure, and conceptual structure of AR research in marketing field. This bibliometric 

analysis, based on 226 articles from the Scopus database, covered two periods between 2005 

and October 2022. The conceptual structure of the bibliometric analysis revels that period 1 

(2005-2020), augmented reality studies focused mainly on consumption behavior and 

innovation, researches on period 2 (2021-october2022) focused on consumer behavior and 

retailing. Finally, the intellectual structure reveals that augmented reality research in 

marketing has not reached its maturity. 

Keywords: Augmented reality, Marketing, Bibliometric analysis, Intellectual structure, 

Conceptual structure 
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ABSTRACT 
Each 'Sign', as an icon, index, or symbol, and as a member of a sign-system, has a value due 

to its negative relation with the other member of that system. No sign is meaningful out of 

context and gets its meaning relation to the units in composition with it in the context.  

The purpose of writing this paper is to discuss about interpreting sign by logical inference, 

which its primes are selected from three contexts, the context of background knowledge, the 

context of situation, and the sign-context. The sentences of these three contexts will combine 

together for conclusion, which is the interpretation of that sign in context. 

Keywords: Sign System; Perception; Linguistics Context; Situational Context; Background 

Knowledge     
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GİRİŞ 

Yabancı cisim aspirasyonları, çocuklarda morbidite ve mortaliteyi arttıran önemli bir klinik 

durumdur. Yabancı cisim aspirasyonu tanısı, anamnez, fizik muayene ve radyolojik bulgularla 

konulmaktadır. Aspire edilen materyalin boyutu, organik oluşu ve yanlış tanı ile trakea ve 

bronşial sistemde kalışı komplikasyon oranlarını arttırmaktadır (1) Yabancı cisim 

aspirasyonunda, hem yabancı cisime bağlı olarak hem de anestezi ve bronkoskopiye bağlı 

olarak ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar görülebilir (2,3).   

Amacımız yabancı cisim, rijid bronkoskopiyle çıkarılamayınca, torakotomi gereksinimiyle 

akciğer rezeksiyonuna kadar ilerleyebildiğini bir olguyla desteklemektir.  

 

OLGU SUNUMU 
Bir yaşında kız hasta ani başlayan nefes darlığı şikayetiyle acil servise getirilmiş. Hastanın 

fizik muaynesinde takipnesi ve retraksiyonu olduğu ve oksijen satürasyonunun 65 olduğu 

saptandı. Hastanın bilinci açık ve ağlıyordu. Kalp atım hızı 182 atım/dakikaydı. Aileden 

alınan anamnezde yaklaşık bir hafta önce patates yedikten sonra öksürüğünün başladığı 

söylendi. Ayrıca çocuğun elinde oynarken bardağın kırıldığı belirtildi. Hasta adli vaka kabul 

edildi. Akciğer grafisi çekildi sağ üst zonda atelektazik alanlar mevcuttu. Göğüs cerrahisi ile 

konsülte edilen çocuk, acilen bronkoskopiye alındı ve lavaj yapıldı ancak yabancı cisim 

saptanmadı. Bronkoskopi sonrasındada solunum sıkıntısı devam eden çocuğa akciğer 

tomografisi çekildi. Akciğerde yabancı cisim olarak cam parçası olduğu düşünüldü ve hastaya 

tekrar bronkoskopi yapıldı. Ancak başarılı olmadı ve hasta entübe olarak yoğun bakımda takip 

edilmeye başlandı. Takiplerinde hastanın ateşi oldu ve genel durumu kötüleşti. Hastaya 

antibiyotik tedavisi başlandı. Hastanın yatışının 14. gününde genel durumu stabil hale 

geldiğinde yine entübe şekilde cerrahiye alındı. Akciğerde cam parçası palpe edildi ve sol alt 

lobektomi yapıldı. (Resim 1). Cerrahiden sonra dramatik bir düzelme gösteren çocuk 

cerrahiden sonra 5.gün extübe edildi ve serviste takip edilerek 5 gün sonra taburcu edildi. 

 

SONUÇ 

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları akut solunum semptomlarının majör sebepleri 

arasındadır. Erken teşhis ve tanı ile sonrasında yabancı cismin güvenli bir şekilde çıkartılması 

oluşabilecek komplikasyonları önlemede primer amaç olmalıdır. Yabancı cisimlerin 

teşhisinde anamnez, fizik muayene ve radyolojik olarak hastaları değerlendirmekle başlar (4).  

Yabancı cisim aspirasyonlarında tanı ve tedavide altın standart olan teknik bronkoskopidir. 

Hastanın anamnezi ebeveyninden veya kendinden dikkatlice alınmalı radyolojik incelemelerle 
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tanı desteklenmelidir. Gerektiğinde ileri tetkik olarak akciğer tomografisi ile direk grafilerde 

görülmeyen küçük atelektazi veya obstrüktif amfizemi göstermekte yararlı olmaktadırlar (5).  

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, aspirasyon, bronkoskopi, genel anestezi 

 

Resim 1 

 
 

 

 

LUNG RESECTION AFTER FOREIGN BODY ASPIRATION: A CASE REPORT 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Foreign body aspirations are an important clinical condition that increases 

morbidity and mortality in children. The diagnosis of foreign body aspiration is made by 

anamnesis, physical examination and radiological findings. The size, organic nature and 

misdiagnosis of the aspirated material and its stay in the trachea and bronchial system 

increase the complication rates (1). Complications that may result in death can be seen in 

foreign body aspiration, both due to foreign body and anesthesia and bronchoscopy (2,3).   

Our aim is to support with a case report that when the foreign body cannot be removed by 

rigid bronchoscopy, it can progress to lung resection with the need for thoracotomy. 

Case: A one-year-old girl was brought to the emergency department with the complaint of 

sudden onset of shortness of breath. On physical examination, the patient was found to have 

tachypnea and retraction, and her oxygen saturation was 65. The patient was conscious and 

crying. Heart rate was 182 beats/minute. In the history taken from the family, it was said that 

the cough started after eating potatoes about a week ago. It was also stated that the glass was 

broken while playing in the child's hand. The patient was admitted to the judicial case. Chest 

X-ray was taken and there were atelectasis areas in the upper right zone. The child, who was 

consulted with thoracic surgery, was urgently taken to bronchoscopy and lavage was 

performed, but no foreign body was detected. After bronchoscopy, the child continued to have 

respiratory distress and a lung tomography was taken. It was thought that there was a piece of 

glass as a foreign body in the lung, and bronchoscopy was performed again on the patient. 

However, it was not successful and the patient was started to be followed in the intensive care 

unit as intubated. During the follow-ups, the patient had a fever and her general condition 
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worsened. The patient was started on antibiotic therapy. When the general condition of the 

patient stabilized on the 14th day of hospitalization, she was taken to surgery again intubated. 

A piece of glass was palpated in the lung and left lower lobectomy was performed. (Picture 

1). The child, who showed a dramatic improvement after surgery, was extubated on the 5th 

day after surgery and was followed up in the service and discharged 5 days later. 

Conclusıon: Foreign body aspirations are among the major causes of acute respiratory 

symptoms in children. Early diagnosis and diagnosis and safe removal of the foreign body 

afterward should be the primary goal in preventing complications that may occur. In the 

diagnosis of foreign bodies, it starts with evaluating the patients by anamnesis, physical 

examination and radiological examination (4). 

The gold standard technique in the diagnosis and treatment of foreign body aspirations is 

bronchoscopy. The patient's anamnesis should be carefully taken from the parent or himself, 

and the diagnosis should be supported by radiological examinations. When necessary, they 

are useful in showing small atelectasis or obstructive emphysema that are not seen on direct 

radiographs with lung tomography as further examination (5). 

Keywords: Foreign body, aspiration, bronchoscopy, general anesthesia 
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ÖZET 

Kanser gelişim hipotezinde, kanserin zaman içinde dokularda kansere sebep olan genlerdeki 

mutasyonların birikmesinden kaynaklandığını önermektedir. Mutasyon birikimi sonucu ortaya 

çıktığı düşünülen bir çeşit genetik hastalık olan kanserde, mutasyonların kanser hücrelerine 

özgü bir karakter kazandırdığı bilinmektedir. TP53 genindeki mutasyonlar, akciğer kanseri 

dahil olmak üzere tüm kanser türlerinde yüksek frekansta bulunan en yaygın genetik 

değişikliklerden biridir. Tümör hücrelerindeki mutasyonlar son yıllarda gelişen sekanslama 

teknolojileri ile birlikte çok iyi karakterize edilmesine rağmen tümör oluşumunu başlatan 

erken mutasyon süreci hakkında bilgiler çok azdır. Akciğer kanserinde %80 oranında en 

yaygın alt tipi olarak görülen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tanısı alan bir 

hastadan lobektomi ile rezeke edilen dokular, patolog tarafından hematoksilen ve eozin 

boyaması sonucu belirlenen sağlıklı bölgeden örnekler alındı. Bu çalışma ile KHDAK tanısı 

alan hastanın sağlıklı dokularında histolojik olarak sağlıklı görünen dokularda genetik ve 

epigenetik değişikliklerin meydana gelmesi ile karakterize edilen alan kanserizasyonu 

açısından TP53 rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Hastanın sağlıklı dokusuna ait yapılan 

analizler sonucunda NM_000546.5:c.91G>A tek nükleotit değişimi olduğu görüldü. Tümör 

dokusundan bağımsız olarak sağlıklı olarak belirlenen dokularda da kanserle ilişkilendirilmiş 

mutasyonların görülmesi kanser patobiyolojisinin anlaşılmasında ve kanserin erken tanısı için 

yeni bir fırsat olarak değerlendirilebileceği düşüncesi umut vadetmektedir. KHDAK hastaları 

tanı aldığında çoktan metastazı gerçekleştiği için ve diğer kanser türlerinde de kanserlerin 

nispeten geç saptanmasından kaynaklı olarak sağlıklı olarak kabul edilen sağlıklı dokularda 

gözlenen onkojenik mutasyonların anlamlılığı önem kazanabilir. Daha fazla sayıda hastanın 

dahil edileceği çalışmalar ile sağlıklı dokularda görülen genetik değişikliklerin yaşa bağlı 

biriken mutasyonlar mı yoksa kanserin erken teşhisi için bir belirteç mi olduğu şüphesi 

aydınlatılabilir. Bununla birlikte sağlıklı dokuların hücrelerindeki mutasyonların yüzdesi 

değişkenlik gösterebileceği gibi saptanması veya sınıflandırılabilmesi için hassas analizlere 

ihtiyaç duyulacaktır. Hastanın hem tümör hem de sağlıklı dokularında hastaya özgü 

mutasyonların belirlenerek moleküler imzasının çıkarılması ise yeni tedavi yaklaşımlarına 

öncülük edeceği düşünülmektedir. (Bu çalışma TSA-2022-11717 kodlu Erciyes Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir) 

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Alan kanserizasyonu, TP53,  
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ABSTRACT  

The cancer development hypothesis proposes that cancer results from the accumulation of 

mutations in cancer-causing genes in tissues over time. It is known that in cancer, which is a 

kind of genetic disease that is thought to arise as a result of mutation accumulation, mutations 

give cancer cells a specific character. Mutations in the TP53 gene are one of the most 

common genetic changes found at high frequency in all types of cancer, including lung 

cancer. Although mutations in tumor cells have been very well characterized with the 

sequencing technologies developed in recent years, there is very little information about the 

early mutation process that initiates tumor formation. Tissues resected by lobectomy from a 

patient diagnosed with Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC), which is the most common 

subtype in lung cancer with a rate of 80%, were taken from the healthy region determined by 

the pathologist as a result of hematoxylin and eosin staining. In this study, it was aimed to 

determine the role of TP53 in terms of area cancerization, which is characterized by the 

occurrence of genetic and epigenetic changes in histologically healthy tissues in the healthy 

tissues of a patient diagnosed with NSCLC. As a result of the analyzes of the patient's healthy 

tissue, it was observed that NM_000546.5:c.91G>A there was a single nucleotide changed. 

The idea that cancer-associated mutations can also be seen in healthy tissues, independent of 

tumor tissue, is promising as a new opportunity for understanding cancer pathobiology and 

for early diagnosis of cancer. The significance of oncogenic mutations observed in healthy 

tissues, which are considered healthy, may gain importance due to the fact that NSCLC 

patients have already metastasized when they are diagnosed, and because of the relatively late 

detection of cancers in other cancer types. Studies in which more patients will be included 

may illuminate the suspicion of whether the genetic changes seen in healthy tissues are age-

related accumulating mutations or a marker for early detection of cancer. However, the 

percentage of mutations in cells of healthy tissues may vary, and sensitive analyzes will be 

needed to detect or classify them. It is thought that determining patient-specific mutations in 

both tumor and healthy tissues of the patient and extracting their molecular signature will lead 

to new treatment approaches. 

Keywords: Lung cancer, Field cancerization, TP53 
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ÖZET 

Voleybolda hem yaralanmaların önlenmesi hem de oyun içindeki performans için dinamik 

denge oldukça önemlidir. Alt ekstremite Y Denge testi; geçerliliği ve güvenilirliği yüksek 

bulunan, dinamik dengeyi değerlendirmede en sık kullanılan testlerden birisidir. Optik 

sistemli cihazlar kullanımı gittikçe yaygınlaşan, performans analiz sistemleri olup hızlı 

uygulanabilen protokolleri ile kısa zamanda çok fazla veri sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı optik bir cihaz olan Optojump Next sistemine ait dinamik dengeyi değerlendiren “drift 

protokol” ile alt ekstremite Y Denge testi arasındaki ilişkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya 

28 erkek voleybolcu dahil edildi. (ortalama yaş±ss= 20,6±5 yıl , ortalama vücut kütle 

indeksi±ss= 22,5±2,1 kg/m2). Sporcuların dinamik dengeleri her iki bacak için alt ekstremite 

Y Denge testi ve drift protokol ile değerlendirildi. Alt ekstremite Y Denge testinin total 

skorunun artması, drift protokolünün total sıçrama alanı skorunun azalması gelişmiş dinamik 

dengeyi ifade etmektedir. Alt ekstremite Y Denge testi total uzanma skoru ile Drift test total 

sıçrama alanı skor değişkenleri arası ilişkiyi tespit etmek amacıyla Spearman Korelasyon testi 

kullanıldı. Dominant ve nondominant bacak için alt ekstremite Y Denge testi total uzanma 

skoru ile Drift test sıçrama alanı skoru sonuçları arasında güçlü ve orta düzeyde pozitif 

(sırasıyla, r=0,725, r= 0,437) ve anlamlı (sırasıyla p<0,01, p<0,05) bir ilişki bulunmuştur. Y 

Denge testi ve Drift test skorları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur ancak 

her iki testin dinamik denge değerlendirme prensipleri göz önünde bulundurulduğunda negatif 

yönlü bir ilişki klinik olarak daha anlamlı olacağı için aynı amaçla kullanılan bu iki testin 

birbiri yerine kullanılamayacağı düşünülmektedir.   

Anahtar kelimeler: Dinamik denge, Alt ekstremite Y Denge testi, Drift protokol 
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ABSTRACT 

Dynamic balance is very important for injury prevention and performance enhancement in 

volleyball. Lower extremity Y balance test is one of the most frequently used tests that has 

been reported to be a valid and reliable measure of dynamic balance. Devices with optic 

systems are the performance analyze systems that are becoming increasingly common. They 

provide many data in a short time with fast protocols. The aim of this study is to investigate 

the relationship between the “drift protocol”, a dynamic balance test belongs to the optic 

performance analyze system (Optojump Next), and the lower extremity Y balance test. 28 

male volleyball players were included in the study. (average age±SD = 20.6 ± 5, average body 

mass index±SD = 22.5±2.1). The dynamic balance of the athletes was evaluated with the 

lower extremity Y Balance test and Drift protocol for both legs. The increase of the lower 

extremity Y Balance test total score and the decrease in the total jump area score of the drift 
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protocol indicate improved dynamic balance. The Spearman correlation test was used to 

analyze the relationship between the lower extremity Y Balance test total score and Drift test 

total jump area score variables. There is a strong positive correlation for both dominant and 

non-dominant legs (r=0.725, r=0.437; p<0,01, p<0,05 respectively) between lower extremity 

Y Balance test total reach scores and Drift test’ jump area scores. There was a statistically 

significant relationship was found between the lower extremity Y Balance test and Drift test 

scores. However, considering the assessment principles of both tests, a negative correlation 

would be clinically significant. Therefore, it is thought that these two tests, which are used for 

the same purpose, cannot be used interchangeably. 

Key words: Dynamic balance, Lower extremity Y Balance test, Drift protocol 
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ÖZET 

Giriş: Şilotoraks, plevral alanda lenfatik sıvının birikmesiyle oluşan, ciddi metabolik ve 

immünolojik bozukluklara yol açabilen ve nadir görülebilen bir durumdur. Şilotoraks, 

herhangi bir mekanizmayla lenfatik duktusun bütünlüğünün bozulması ya da obstrükte olması 

sonucu oluşur. Metabolitler, su, yağda eriyen vitaminler ve elektrolitler açısından zengin olan 

lenfatik sıvının sürekli olarak kaybedilmesi, önemli bir morbidite ve mortalite sebebi 

olabilmektedir. Biyokimyasal olarak plevral mayide trigliserid düzeyi 110mg/dl'den büyük, 

kolesterol/trigliserid oranı 1'in altında olması şilotoraks varlığını gösterir. Şilotoraksın en 

uygun tedavisi halen tartışmalı olup, konservatif yöntemlerden cerrahi yöntemlere uzanan bir 

algoritma izlenmektedir. 

Travmatik şilotoraks, toraks travmaları arasında oldukça nadir gözlenen, ancak kolayca tanı 

konabilen bir klinik tablodur. 10-14 günlük konservatif tedaviye rağmen tüp torakostomiden 

drenajın günlük 500 cc'den fazla olması durumunda cerrahi tedavi planlanmalıdır. 

Yöntem: Ocak 2020 - Ekim 2022 tarihleri arasında toraks travması nedeniyle hastanemize 

başvuran,toraks görüntülemesinde komplike kot fraktürü saptanan 327 hasta ve hemotoraks 

birlikteliği saptanarak tüp torakostomi uygulanan 122 hasta değerlendirildi.106 hastaya ek 

cerrahi müdahale ihtiyacı olmadı, 9 hastaya VATS, 7 hastaya torakotomi yapıldı.Takiplerinde 

klinik ve radyolojik iyileşme izlenen hastalar taburcu edildi. Bu 122 kot fraktürü ve 

hemotoraks birlikteliği olan hastalardan 1 tanesinde tüp torakostomiden gelen mayinin 

takiplerinde şilotoraks görünümü lehine değiştiği saptandı(%08). 62 yaşındaki erkek hasta, 

ağaçtan düşme sonrası bilinci kapalı ve entübe halde acil servise getirilmişti. Yapılan 

tetkiklerinde;toraks tomografisinde pnömotoraks izlenmedi, sağ 5.6.7.8 kot anterior ve 8.kot 

posterior kesiminde deplase fraktürleri ve vertebra tomografisinde L2 ve T12 vertebra 

korpusunda lineer fraktür, anterior kolonda hafif çökme fraktürü; T10 ve L1 vertebra korpus 

ve sol transvers proçesde litik kemik lezyonları izlendi. Göğüs cerrahisi açısından günlük 

akciğer grafi ile takibi yapıldı.Hasta 2.gün ekstübe edildi. Takiplerinde 4.gün sağda plevral 

effüzyon izlenen hastaya tüp torakostomi uygulandı, 1100cc bulanık seröhemorajik vasıflı 

mayi izlendi.5.gün plevral drenaj süt görünümünde 500cc olup şilotoraks şüphesiyle plevral 

biyokimya, kültür ve sitoloji çalışıldı, orali stoplandı, TPN başlandı. Plevral mayi trigliserid 

düzeyi 488, kolesterol 56, plevral mayide üreme olmadığı saptandı.5 gün yağ ve şekerden 

uzak diyet ile takip edildi. Drenajı yatışının 10.gününde 50 cc ve rengi seröz hale gelince orali 

açıldı, 11.gün tüp torakostomisi sonlandırıldı. Hastanın kan parametrelerinde, genel 

durumunda iyileşme olması üzerine komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. 

Sonuç: Travmaya bağlı şilotoraks nadir gelişen, ancak kolay tanı konabilen bir klinik 

tablodur. Hayati komplikasyonlara yol açabileceğinden derhal konservatif medikal tedaviye 

başlanmalı, 10 gün içinde konservatif tedaviye cevap alınamayan olgularda komplikasyon 

riski artacağından cerrahi tedavi erkenden planlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Travma, şilotoraks, kot fraktürü 
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ABSTRACT 

Introduction: Chylothorax is a rare condition that occurs with the accumulation of lymphatic 

fluid in the pleural space, which can lead to serious metabolic and immunological disorders. 

Chylothorax occurs as a result of disruption or obstruction of the lymphatic duct by any 

mechanism. Continuous loss of lymphatic fluid, which is rich in metabolites, water, fat-

soluble vitamins and electrolytes, can be an important cause of morbidity and mortality. 

Biochemically, a triglyceride level greater than 110 mg/dl and a cholesterol/triglyceride ratio 

below 1 in the pleural fluid indicates the presence of chylothorax. The most appropriate 

treatment of chylothorax is still controversial, and an algorithm ranging from conservative 

methods to surgical methods is followed. 

Traumatic chylothorax is a rare but easily diagnosed clinical picture among thoracic traumas. 

Surgical treatment should be planned if the drainage from tube thoracostomy is more than 500 

cc per day despite conservative treatment for 10-14 days. 

Methods: Between January 2020 and October 2022, 327 patients who were admitted to our 

hospital due to thoracic trauma, with complicated rib fractures on thorax imaging, and 122 

patients who underwent tube thoracostomy with hemothorax coexistence were evaluated. 106 

patients did not need additional surgical intervention, 9 patients underwent VATS, and 7 

patients underwent thoracotomy. Patients with clinical and radiological improvement in their 

follow-up were discharged. In 1 of these 122 patients with rib fracture and hemothorax 

coexistence, the fluid from tube thoracostomy changed in favor of chylothorax appearance in 

the follow-ups (0%). A 62-year-old male patient was brought to the emergency room 

unconscious and intubated after falling from a tree. In the examinations performed, 

pneumothorax was not observed in the thorax tomography, displaced fractures in the right 

5.6.7.8 rib anterior and 8th rib posterior sections, and linear fracture in the L2 and T12 

vertebral body in the vertebral tomography, slight collapse fracture in the anterior column; 

Lytic bone lesions were observed in T10 and L1 vertebral corpus and left transverse process. 

In terms of thoracic surgery, daily chest X-ray was followed up. The patient was extubated on 

the 2nd day. Pleural effusion was observed on the right on the 4th day of follow-up, and tube 

thoracostomy was applied to the patient, 1100cc of turbid serohemorrhagic fluid was 

observed. On the 5th day, pleural drainage was 500cc in the appearance of milk, and pleural 

biochemistry, culture and cytology were studied with the suspicion of chylothorax, oral 

feeding was stopped, TPN was started. It was determined that pleural fluid triglyceride level 

was 488, cholesterol 56, and there was no growth in pleural fluid. She was followed up with a 

diet free of fat and sugar for 5 days. When the drainage became 50 cc and the color became 

serous on the 10th day of hospitalization, oral feeding was started, and tube thoracostomy was 

terminated on the 11th day. The patient was discharged without any complication after 

improvement in his blood parameters and general condition. 

Conclusion: Chylothorax due to trauma is a rare but easily diagnosed clinical picture. Since it 

can lead to life-threatening complications, conservative medical treatment should be started 

immediately, and surgical treatment should be planned early, since the risk of complications 

will increase in cases that do not respond to conservative treatment within 10 days. 

Key words: Trauma, chylothorax, rib fracture 
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YOGA- YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ 

 

 

 

ÖZET 

Yoga, çok uzun zaman önce Hindistan’da ortaya çıkmış olan ve kişinin fiziksel, zihinsel, 

duygusal durumlarına denge ve düzen getirmek amacıyla tasarlanan çok eski bir bilimdir. İlk 

olarak Hindistan’da ortaya çıkmasına karşın, Yoga felsefesi tüm dünya genelinde çok çabuk 

bir şekilde yayılmış ve gayet popüler bir hale gelmiştir. Yoga, yapan bireyin vücudunu, aklını 

ve ruhunu eğiten, geliştiren, güzelleştiren ve bireyin kendisinin çok daha iyi farkına varmasını 

ve ifade etmesini sağlayan en eski kişisel gelişim metotlarından biri olarak ele alınmaktadır. 

Yoga, genel anlamda sağlıklı yaşam hallerinin geliştirilip güçlendirilmesi ve hastalıkların 

tedavisinde güvenilir bir yöntem olarak bilinen, en önemli klasik ve tamamlayıcı tıp 

uygulamalarından birisidir.  Son zamanlarda sağlık için yoga pratiği dünya çapında çok fazla 

sevilen yaygın bir durum haline gelmiştir. Esnekliği geliştirip çoğaltmak, genel kondisyonu, 

fiziksel uygunluğu iyileştirip güçlendirmek ve kaygı durumunu en aza indirgemek yogaya 

başlamak için en sık sunulan nedenler arasındadır. Yoganın çok fazla yararlı etkilerinden 

dolayı kullanımı giderek yaygınlaşmıştır ve hemen hemen tüm bireyler tarafından yapılan 

alternatif bir uygulama olmuştur. Günümüzde pek meşhur olan bu uygulamanın pek çok 

sağlık sorunu üzerinde iyi etkileri olduğu varsayılmaktadır. Uyku düzeni, stres, ruh hali, kötü 

hastalıklara ilişkin semptomlar ve genel yaşam kalitesinin beraberinde, fonksiyonel durumu 

da olumlu etkilediği idea edilmiştir. Kullanımı giderek popüler olan ve faydaları ispat edilen 

bir girişim olan yogaya ilişkin ülkemizde ve dünyada yapılmış çok fazla çalışma elde edildi. 

Bu derlemede yogaya dair kapsamlı bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, yoganın yaşam 

kalitesi üzerindeki olası faydaları alanyazın taraması yoluyla araştırılmıştır ve ayrıca kanıta 

dayalı uygulamalar çerçevesinde yaşam kalitesinin artırılmasında nasıl kullanılacağını 

anlatmak amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yoga, Yoga Uygulamaları, Yaşam Kalitesi 

 

 

ABSTRACT 

Yoga is a very ancient science that originated in India a long time ago and was designed to 

bring balance and order to one's physical, mental and emotional states. Although it first 

emerged in India, the philosophy of Yoga spread very quickly all over the world and became 

very popular. Yoga is considered as one of the oldest personal development methods that 

trains, develops and beautifies the body, mind and spirit of the individual who practices it, and 

enables the individual to realize and express himself/herself much better. Yoga is one of the 

most important classical and complementary medicine practices, which is known as a reliable 

Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇETİN   

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

ORCİD 0000-0003-4539-1757 

Arş. Gör. Dr. Cuma ECE 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

ORCİD 0000-0001-9221-8194 

Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşen ÜNSAL 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

ORCİD 0000-0001-6554-2212 

 

YOGA- QUALITY OF LIFE RELATIONSHIP 

50

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



method in the development and strengthening of healthy lifestyles in general and in the 

treatment of diseases. Recently, the practice of yoga for health has become a common practice 

that is much loved around the world. Developing and increasing flexibility, improving and 

strengthening general fitness, physical fitness, and minimizing anxiety are among the most 

common reasons to start yoga. Due to the many beneficial effects of yoga, its use has become 

increasingly widespread and has become an alternative practice made by almost all 

individuals. It is assumed that this practice, which is very famous today, has good effects on 

many health problems. It is thought that sleep patterns, stress, mood, symptoms related to bad 

diseases and general quality of life, as well as functional status are positively affected. There 

have been many studies conducted in our country and around the world on yoga, which is an 

initiative that is increasingly popular and its benefits have been proven. In this review, after 

giving a comprehensive information about yoga, the possible benefits of yoga on quality of 

life were investigated through literature review, and it was also aimed to explain how it could 

be used to improve quality of life within the framework of evidence-based practices. 

Keywords: Yoga, Yoga Practices, Quality of Life 

 

GİRİŞ 

Yoga Hindistan esaslı, felsefesi fiziksel, vücut dengesi, emosyonel, mental yönlerden sağlıklı 

olma durumuna dayanan en eski bir yöntemlerden biridir (Rocha ve diğ., 2012). Bir bilim dalı 

olarak görülen Yoga, aslı Hindistan’a giden ve vücudu güçlendirip bir görünüşe getirerek, 

psikolojiyi ise sakinleştirip güzelleştirerek meditasyona hazırlamak için tasarlanmıştır. 

Batılıların ihtiyaçlarına ve günlük yaşamlarına başarılı bir şekilde uyarlanmıştır. Yoga, kelime 

anlamıyla “birleşmek, bütünleşmek ve bağlanmak” demektir. Vücut üzerinde tam anlamıyla 

yoğunlaşan yoga, süre gelen en eski sağlık sistemlerinden biri olarak tanımlanmaktadır 

(Worby, 2010). Yoga, insanlık tarihiyle başlayıp, kişinin ruhsal bakımdan gücünü anladıkça 

gelişip büyüyen ve insan doğasında var olan bir olgudur. Sözcük olarak sanskritçede 

‘birleşmek, bütünleşmek’ manasına gelen “yuj” teriminden gelişmiştir. Hinduizm inanışının 

“Vedalar” ve “Upanişad” kutsal metinlerinde adı geçen yogaterimi, esas olarak bedensel ve 

ruhsal hareketler ve yönlendirmeler ile yapılan karmaşık bir sistemdir (Nagarathna ve 

Nagendra, 2003). Yoga, içsel anlamda bölünmüş bir zıttı olarak kendisiyle tamamlanmış olan 

bütün bir kişi anlamına gelmektedir. Yoga uzmanı Swami Sivananda göre Yoga kelimesi 

“eylemin ve sözün bütünleşmesi ya da fikir, akıl, kalp ve beceri arasındaki birlik” olarak 

tanımlanmıştır (Güler, 2010).  

Dünya Sağlık Örgütüne göre Yaşam Kalitesi “kişilerin içinde yaşamlarını sürdürdükleri kültür 

ve değerler sistemi içinde kendi hallerini algılayış biçimidir” ve aile içindeki ve dışındaki 

sosyal ilişkilerini, bireyin fiziksel fonksiyonlarını, çevre etkilerini, psikolojik durumunu ve 

inançlarını da içine almaktadır. Yaşam Kalitesi farklı ifadeler kullanmayı gerektirir (WHO, 

1997). Yaşam kalitesi bireyin kendi yaşam ortamında barınma, okul, iş gibi temel 

gereksinimleri ile alakalı olarak amaçlara ulaşma ve bunları gerçekleştirme konusunda başka 

insanlarla aynı imkanlara sahip olmasıdır. Yaşam kalitesi, kişilerin topluluklara kabulü ve 

entegrasyonu ile güçlenir (Schalock ve Siperstein, 1997). Lamb (1996), Yaşam kalitesi 

kelimesini fiziksel ve ruhsal faktörleri kapsayan, bireyin sağlık ve mutluluğu olarak ifade 

edilmiştir. Shin ve Johnson (1978) yaşam kalitesini; kişisel gelişim olanaklarından 

yararlanması, bireyin arzularını gerçekleştirmesi, etkinliklerde aktif rol alması, nitelikleri 

yönünden gerekli kaynaklara sahip olması ve bu kaynakların sosyal karşılaştırmalar yönüyle 

yeterli bulunması şeklinde ele alır (Şeker, 2011). Yaşam kalitesi, insanın fiziksel 

fonksiyonlarını, aile içindeki ve dışındaki sosyal ilişkilerini, çevre etkilerini, psikolojik 

durumunu, inançlarını ve ihtiyaçlarını belirleme olarak ifade edilmektedir. Kişilerin kendi 

kültür ve değerler sisteminde kendi durumlarının farkına varma şekli olarak 

değerlendirilmektedir (Dağaşan, 2019).0 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu derleme çalışmada, bilimsel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yapılmıştır. 

Araştırma konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası gerçekleştirilmiş akademik çalışmalar Ulusal 

Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Dergipark Akademik veri tabanları, Google 

Akademik ve EBSCOhost araştırma veri tabanları (Örn: ERIC, Sportsdicuss vb.) kullanılarak 

incelenip, araştırılmıştır. Çalışmaların detaylı bir şekilde incelenmesi için yıl aralığı 

seçilmemiştir. Bu çalışmaları ilgili veri tabanlarında bulmak için çeşitli anahtar kelimelere 

başvurulmuştur. Bunlar; yoga, yoga uygulamaları, yaşam kalitesi, sağlık  olarak sıralanabilir. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Yoganın Uygulama Teknikleri 

Yoga uygulama teknikleri yoga seanslarında gerçekleştirilen temel 4 hareketten oluşmaktadır. 

Bunlar pranayama, asana, meditasyon ve yoga nidradan oluşmaktadır. 

Pranayama (Nefes)  
Prana ve ayama köklerinden ‘’Pranayama’’ oluşmaktadır ve kelime anlamı nefes kontrolüdür. 

Farklı bir ifadeyle kontrolü solunum ile Pranın içeri alınmasıdır. Basit bir şekilde kontrollü ve 

düzenli solunum yapılmasıdır. Yoga egzersizinde solunumun çok büyük bir yeri ve önemi 

vardır. Tüm yoga uygulaması boyunca, nefes egzersizleri ve nefes egzersizleri arası 

dinlenmeler de dahil olmak üzere, solunum ve kalp atım hızı üzerinde dikkatlice durulur. 

Tekrardan bütün seans boyunca diyafram nefesine odaklanılır. Yogada pranayama egzersizi 

konsantrasyonu arttırmak, hücrelere bol oksijen göndererek toksik maddelerden kurtulmak, 

kanı temizlemek, iyi ve enerjik hissetme, stres ve gerginlikten kurtulmak için kullanılır. Bu 

egzersiz uyguladıkça daha yavaş bir şekilde nefes alma, nefes alış veriş hızında ve süresinde 

uzama ve derinleşme olur. Derin nefes alarak enerji hücrelerin her birine ulaşır (Manaf, 2013; 

Altuntuğ ve Ege, 2015). 

Asanalar (Duruşlar) 

Asana, Yoga uygulamasında “sağlam, güzel ve dengeli” olarak ifade edilmekte olup, iyi bir 

şekilde gerçekleştirilen yogin duruşunu tanımlar (Eliade, 2013). Yoganın en temel 

kavramlarından birisi de duruşlardır. Asana egzersizleri esnasında belli bir duruş pozisyonu 

alınır ve bu pozisyonda belirli bir sürede sabit bir şekilde kalınır. Genel olarak durağan duruş 

pozisyonları olmakla birlikte, canlı duruş pozisyonları da yapılmaktadır. Asanaların temel 

egzersiz esnasında yapılan hareketlerden ayrımı, germe hareketlerini rahatlama ile 

yapılmasıdır. Asanada sabit bir şekilde pozisyon alınırken kişinin bizzat kendine özellikle de 

solunum organlarına, kaslara ve kalp atım hızına yönelmesi gerçekleşmektedir. Duruşlar 

insanın farkındalığını keşfetmekte, bedenin, aklın ve 15 ruhun farkına varılması için yıkılmaz 

çok önemli bir temel oluşturmaktadır. Asanaların tekrarlı ve düzenli uygulanması vücut 

sistemini bütünüyle kuvvetlendirmekte, organizmayı rahatsızlıklara karşı korumakta ve sağlık 

durumunun korunmasına yardımcı olmaktadır (Manaf, 2013; Altuntuğ ve Ege, 2015). 

Meditasyon 

Kelime manasıyla derin düşünce demektir. Meditasyonun pek çok uygulama şekli olsa da en 

çok bilinen kuralları; konuşmama, inzivaya çekilme, çile çekme, sıkı perhiz, gibi anlamları 

ifade etmektedir. Değinilen bu kuralların uygulanması neticesinde ise sosyal-toplumsal 

ilişkilerin gelişmesi, stresten uzaklaşma, şifa bulma ve ruhsal rahatlama ve benzeri olanaklar 

oluşmaktadır (Salt ve Çobanlı, 2001). Meditasyonun bizzat kendisine özel alışagelmiş bir 

oturuş şekli bulunmaktadır. Bu geleneksel oturuşta bağdaş kurularak, sırt dik pozisyonda, baş 

bölgesi hafif eğimli, eller kucakta veya dizlerde bulunmalıdır. Bu oturuş pozisyonuna adapte 

olmakta sıkıntı çekenler olabilir fakat ilerleyen zamanlarda bu oturuş şekline kolay bir şekilde 

pozisyon alınabilmektedir. Genel olarak bu  oturuş̧ pozisyonlarındaki amaç, kişinin doğru ve 

güzel bir şekilde nefes alışverişini  düzenleyebilmesi, bunun sonucunda da dingin ve dikkatli 
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olmasını amaçlamaktır (Keown, 1992). Yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda kişileri 

meditasyon yapmaya yönelten iki temel amacın bulunduğu ispat edilmiştir. Bu amaçlardan 

ilki, içsel rahatlama veya yukardan aşağıya bir değişim tecrübesi, ikincisi ise hayat boyu aktif 

bir şekilde yaşanan stres, sıkıntı ve üzüntülerden bedensel olarak en az zararla kurtulabilme 

azmidir (Anderton, 2000). 

Yoga Nidra  
Sanskritçe’de “uyku” manasına gelen, nidra sözcüğünün birleşiminden meydana gelen yoga 

nidra, uyku yogası olarak da ifade edilip bilinen yoğun bir gevşeme hareketidir. Bu bahsi 

geçen teknik genel olarak yoga seanslarının bitişinde yapılmaktadır. Tam manasıyla Yoga 

Nidra ;fiziken, psikolojik anlamda ve duygusal haldeki rahatlama düzeyine ulaşabilmek 

maksadıyla gerçekleştirilen sistemli, düzenli ve bilimsel bir yoldur (Cox, 2002; Iyengar, 

2016). Bütünleşerek uyumak yani Yoga Nidra çk değişik pozisyonlarda gerçekleştirilebilir, 

ancak genell olarak ayaklardan baş kısma doğru bir beden taraması ve vücudumuzdaki her bir 

uzvun rahatlatılmasıdır. İsteyen her birey bu uygulamayı deneyimleyebilir. İlk yapılması 

gereken, sessiz sakin bir mekânda sırtüstü uzanmaktır, ardından otuz dakika süren yoga nidra 

başlamış olur. Fakat her ne kadar isim olarak uyku yogası olarak ifade edilsede uygulama 

esnasında asla uyunmaması gerekmektedir. Yoga Nidrada asıla amaçlanan bilinçli bir uyku 

durumuna ulaşabilmektedir (Duyan, 2008; Güralp, 2016). 

Yoga, Yaşam Kalitesi ve Sağlık İlişkisi 

Dünya sağlık örgütü bütün fiziksel hastalıkların ancak psikolojik olarak kendini iyi hissetme 

durumunda tam anlamıyla iyileşme sağlayacağını bildirmiştir. Yoga uygulaması ise vücutsal 

bir hareket olmasının yanında; kişiye psikolojik ve fiziksel olarak yaralı etkiler sağlamaktadır. 

Bu nedenle yoga kişinin yaşam kalitesini de yükselmiş olur. Keyifli ve rahatlatıcı kendine has 

bir egzersiz uygulaması olmasının beraberinde kişinin üzerinde diğer yönlerden de çok 

etkilidir (Bozbıyık, 2018).  

Yoga felsefesi vücudun bütün, beraber olarak hareket ettirilmesi ile yoğun ve tam bir 

rahatlamayı, farkındalığın arttırılmasını, zihnin olgunlaşmasını, tam doyum halinin 

yaratılmasını, nefes kontrolünü, denge ve koordinasyonun gelişim sağlamasına yardımcı 

olmaktadır (Bozbıyık, 2018). 

Yoga egzersizinde amaç kişinin öz farkındalığının oluşturulması ve geliştirilmesiyle, diğer 

bazı kabiliyetlerinin güçlendirilmesine ve yaşamdan zevk almalarını arttırarak mutluluk 

durumunun ilerlemesine fayda sağlamaktır (Bozbıyık, 2018). 

Pranayama ve asanlardan oluşmuş olan yoga tekniği, çağımızda sağlıklı kişilerin beraberinde 

tedavi nedeniyle pek çok hastalıklı bireyler; yaşlılar, çocuklar, hamileler gibi özel gruplu 

bireyler tarafından da yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (Bozbıyık, 2018). 

Apayrı kas gruplarına odaklanarak beden farkındalığını geliştiren yoga uygulamaları; ilaç 

bağımlılığı, fibromyalji, multiple skleroz, osteoartrit, kronik bel ağrısı, irritabl bağırsak 

sendromu, karpal tünel sendromu ve depresyon gibi çok fazla rahatsızlığın tedavisinde de 

uygulanmakta olan ve bilinen en eski bireysel gelişim aktivitelerinden biridir (Williams ve 

Petronis, 2005). 

Kanser hastalarında ve sağ kalımlarda tedaviye yardımcı yöntem olarak son zamanlarda 

kullanılmaktadır. Yoga terapi; özel aletlere gerek duyulmadan uygulanması ve risk düzeyinin 

düşük olması nedeniyle, farklı rahatsızlık ve yaş gruplarına kolay bir şekilde uygulanabilir 

(Smith ve Pukall, 2009). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yoga, yaşam kalitesi ve sağlık açısından faydalar sunabilen ve hareket halinde olabilmek için 

zaman ilerledikçe daha bilindik ve popüler bir alternatif durumuna gelmiştir. 

Yaşam niteliği kişinin sosyal ilişkileri, psikolojik durumu, bağımsızlığı, çevresi ve fiziksel 

sağlığı ile kurmuş olduğu belirgin kalıplar gibi birçok şeyden etkilenir (Vahedi, 2010). Bu 

durumda psikolojik durum, fiziksel sağlık ve sosyal ilişkiler gibi kendi içinde çok geniş ve  
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kapsama sahip alanlar ele alındığında, yaşam kalitesinin etkilenebileceği pek çok etkenin 

olduğu söylenebilir.  

Yoganın yaşam kalitesi üzerine yapılan çalışmalara göz atıldığında araştırmaların hemen 

hemen hepsinde çalışmanın esasında psikolojik ve fiziksel sağlık durumlarını dikkatli bir 

şekilde ele alarak konunun işlendiği görülmektedir. Daubenmier vd. (2006) tarafından yapılan 

çalışmanın sonucuna göre sekiz haftalık yoga programının sonunda kadınların bedenlerini 

nesneleştirmesinde düşüş olduğu, beden farkındalığı, yaşam kalitesinde ve memnuniyetinde, 

pozitif duygulanımda artış olduğu yargısına ulaşılmıştır. Yapılmış olan bir diğer 

karşılaştırmalı araştırmada ise en az üç ayın üzerinde yoga yapanların yoga yapmayanlara 

kıyasla daha özgüvenli oldukları sonucuna varılmıştır (Ashokkumar ve Asthana, 2016). Farklı 

farklı bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları olan  kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda, yoga yapan 

kişilerin vücut sağlıklarında, psikolojik ve fiziksel sorunlara karşı sahip oldukları sıkıntılarda , 

cinsel işlev memnuniyetlerinde, enerjilerinde, sağlık algılarında , duygusal iyi hal oluşlarında 

yani genel olarak yaşam kalitelerinde gözle görülebilir bir ilerleme olduğu ispatlanırken 

(Nejati vd., 2016), obez bireyeler ile yapılan bir diğer çalışmada yoganın yine yaşam 

kalitesini olumlu yönde arttırdığına değinilmiştir (Gupta ve Telles, 2016). Duyan (2008), 

çalışmasında yoga uygulamasına katılan bireylere yedi günde bir defa, doksan dakikalık Yoga 

derslerini, üç ay süresince uygulamışlardır. Çıkan sonuç ise Yoga’nın stresi önlemede işe 

yaradığı ve bu kaygı ve stres kontrolü ile yaşam kalitelerini arttırmakta yararlı olabileceği 

gözlemlenmiştir. 

ÖNERİLER 

 Stresten uzaklaşmak için yoga yapılabilir. 

 Vücudu esnetmek için yoga yapılabilir. 

 Formunuzu korumak için yoga yapabilirsiniz. 

 Zihninizi ve bedeninizi daha yakından tanımak için yoga yapabilirsiniz. 

 Duruşunuzu düzeltmek için yoga yapabilirsiniz. 

 Özgüveninizi arttırmak için yoga yapabilirsiniz. 

 Bel ve sırt ağrılarınızın vedalaşmak için yoga yapabilirsiniz. 

 Yaratıcılığınızı arttırmak için yoga yapabilirsiniz. 
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TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMDE KARBON AYAK İZİ 

VE AZALTMA YOLLARI 

 

 

 

ÖZET 

Günümüzde iklim değişikliği; ulusların, hükümetlerin, işletmelerin ve vatandaşların 

karşılaştığı önemli çevresel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim 

değişikliğinin insan ve doğal sistemler üzerine yaptığı etkiler; kaynak kullanımı, üretim ve 

ekonomik faaliyetlerde önemli değişikliklere yol açmakta, bunun sonucu olarak atmosferdeki 

sera gazı konsantrasyonlarının kontrolü gerekmektedir. Gelişen teknoloji ve çevreye olan 

duyarlılığın ve bilincin artmasıyla beraber karbon salınımını azaltma hedefleri giderek artış 

göstermektedir. Sera gazı oluşumuna katkı sağlayan bu gazların etkisini tespit eden en güncel 

metodoloji “karbon ayak izi” hesaplarıdır. Karbon ayak izi hesabıyla bu çevresel kontrolü 

sağlamak ve minimum düzeye indirmek mümkündür. Günümüzde başta hazır giyim olmak 

üzere otomotiv, ev tekstili, dekorasyon ve ambalaj gibi birçok farklı sektörde kullanılan tekstil 

endüstrisi de önemli çevresel kirletici özelliklere sahiptir. Bu nedenle; tekstil endüstrisindeki 

tüketiciler, üreticiler, tedarik zinciri ve perakendeciler dahil olmak üzere tüm paydaşların, 

tekstil ürünlerinin üretimi ve tüketiminde çevrenin korunmasını teşvik etmek için alternatifleri 

kullanmaları ve geliştirmeleri oldukça önemlidir. Bu derleme çalışmasında; tekstil üretim 

zincirini oluşturan süreçlerin; yüksek su ve enerji tüketimi, kimyasal yüklemeler, hava 

kirliliği, atık ve koku oluşumu gibi olumsuz çevresel etkilerin karbon ayak izi miktarına nasıl 

etkide bulunduğu ve iklim değişikliği tehdidini azaltan önlemler, mevcut durum ve yapılması 

gereken iyileştirmeler incelenmiştir. Literatürde yapılan konu ile ilgili çalışmalara göre; 

kurumsal sürdürülebilirlik düzeyini maksimum düzeylere çıkarmak ve çevresel olarak da 

sürdürülebilir tekstil ürünlerinin kullanımını daha fazla gündeme getirmek amacıyla; proses 

başlangıcından bitimine kadar olan süreçte, farklı yöntemlerle ve iyileştirmelerle karbon ayak 

izi miktarı minimum düzeye indirilebilir. Kurumsal ayak izini azaltacak iyileştirmeler 

arasında kullanılan kimyasalların içeriğinin değiştirilmesi, atıksu arıtma yöntemleri, 

makine/ekipman değişiklikleri, proses içi iyileştirmeler, verimli su ve enerji kullanımı, 

atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm prensibi sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Sera Gazı, Karbon Ayak İzi, Tekstil Endüstrisi 
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Today, climate change is emerging as one of the important environmental problems faced by 

nations, governments, businesses and citizens. The effects of climate change on human and 

natural systems lead to significant changes in resource use, production and economic 

activities, as a result of which greenhouse gas concentrations in the atmosphere need to be 

controlled. With the development of technology and increasing awareness and awareness of 
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the environment, the goals of reducing carbon emissions are gradually increasing. The most 

up-to-date methodology for determining the effect of these gases, which contribute to the 

formation of greenhouse gases, is the “carbon footprint” calculations. With the carbon 

footprint calculation, it is possible to achieve this environmental control and reduce it to a 

minimum level. The textile industry, which is used in many different sectors such as 

automotive, home textiles, decoration and packaging, especially ready-to-wear clothing, also 

has important environmental polluting properties. Therefore; it is very important that all 

stakeholders in the textile industry, including consumers, manufacturers, the supply chain and 

retailers, use and develop alternatives to promote environmental protection in the production 

and consumption of textile products. In this review study; the processes that make up the 

textile production chain; high water and energy consumption, chemical installations, air 

pollution, waste and adverse environmental effects such as the formation of odor resides at 

how the amount of carbon footprint impacts, and measures to reduce the threat of climate 

change, the current situation and improvements to be made, were investigated. According to 

the studies on the subject in the literature; In order to maximize the level of corporate 

sustainability and to raise the use of environmentally sustainable textile products more on the 

agenda; in the process from the beginning to the end of the process, the amount of carbon 

footprint can be reduced to a minimum level with different methods and improvements. 

Improvements that will reduce the corporate footprint include changing the content of the 

chemicals used, wastewater treatment methods, machinery / equipment changes, in-process 

improvements, efficient water and energy use, the principle of recycling by waste sorting. 

Keywords: Climate Change, Greenhouse Gas, Carbon Footprint, Textile Industry 

 

GİRİŞ 

1.SERA GAZI EMİSYONU 

Sera gazı emisyonu, yakıtların, mamul malların, malzemelerin, ahşabın, yolların ve 

hizmetlerin üretimi ve tüketiminden kaynaklanır. Raporlamanın basit olması için, genellikle 

salınan karbondioksit miktarı veya diğer sera gazlarının eşdeğeri cinsinden ifade edilir. Tıpkı 

kumda yürümenin ayak izi bırakması gibi, yanan yakıt da havada “Karbon Ayak İzi” olarak 

adlandırılan karbondioksit emisyonu bırakır. Bu nedenle, karbon ayak izi temel olarak yakıt 

tüketimine bağlı havaya salınan karbon miktarı ile ilgilidir (IPCC 2014). Karbon Ayak İzi 2 

katmanda değerlendirilir. 

1.1. Birincil Ayak İzi 
Doğrudan enerji tüketimi yoluyla karbon emisyonunu izler – (elektrik, ısıtma, ulaşım vb. için 

fosil yakıtları yakma) 

1.2. İkincil Ayak İzi 

Dolaylı karbon emisyonlarıyla ilgilidir (ürünlerin yaşam döngüsü ve sürdürülebilirlik). 

Dolayısıyla karbon ayak izini azaltmanın en etkili yolu, ya üretim için gerekli olan enerji 

miktarını azaltmak ya da karbon yayan yakıtlara bağımlılığı azaltmaktır (GHG, 2017). Bu 

bağlamda tekstil endüstrisinde karbon salınımını azaltmaya yönelik yapılmakta olan ve 

geliştirilen teknolojiler mevcuttur.  

2. MAKİNE/EKİPMAN İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER 

Ön terbiye, boyama ve boyama sonrası yıkama sırasındaki su tüketimini azaltmak için düşük 

ve ultra düşük flotte* oranlı makinelerin kullanımı çeşitli işleme adımlarında suyu ısıtmak 

için gereken enerjiyi ve atık su arıtımı üzerindeki etkin yükü aynı anda azaltır. Diğer 

yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının (fosil yakıtlar, odun, kabuk vb.) tüketimini 

azaltmak için proses suyunun güneş panelleri ile ön ısıtılması, istenmeyen enerji kaybını 

önlemek için boyama, kurutma ve ram makinelerinin yeterli yalıtımı ve uygun ısı geri 

kazanım sistemleri, yeterli filtreleme işlemi kurarak proses suyunun ve alkalinin geri 

dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması olarak söylenebilir (Athalye, 2022). 
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2.1. Yeşil Makineler Ve Modifikasyonları 

Dünyanın makine üreticileri, su veya enerji tüketimini azaltmak amacıyla çeşitli makine 

tasarımları geliştirmiş ve birçok modifikasyonu bünyesine katmıştır. Örneğin; Düşük Flotte 

Oranlı Makineler ön terbiye, boyama ve boyama sonrası yıkama sırasında su tüketimini 

azaltır. Ayrıca, çeşitli işleme adımlarında su ısıtması için gereken enerjiyi ve atık su arıtımı 

üzerindeki etkin yükü azaltır. ABD'li bir firma tarafından geliştirilen yenilikçi apre makinesi 

kumaşlara köpük kullanarak apre uygular, dolayısıyla su tasarrufu sağlar. Hollanda merkezli 

bir firma tarafından geliştirilen susuz boyama makinesi, polyesteri boyamak için su yerine 

karbondioksit (CO2) kullanmakta ve su, kimyasallar ve kurutma olmadan boyamayı mümkün 

kılmaktadır. Boyama, kurutma ve ram makinelerinde istenmeyen enerji kaybını önlemek için 

yalıtım ve ısı geri kazanım sistemi eklenebilir. Proses suyunu ve alkaliyi geri dönüştürmek 

veya yeniden kullanmak için filtrasyon işlemi kurulabilir. (Marcus ve Jean, 2009) 

*Flotte, kimyasal maddeleri içinde bulunduran işlem çözeltisidir. Flotte oranı (F.O.) ise, işlem 

gören 1 kg kumaşın litre veya kg flotteye oranıdır. 

2.2. Yenilenebilir Ve Düşük Emisyonlu Teknolojiler 

Rüzgar, güneş enerjisi, hidro, gelgit dalgaları ve biyokütle, geleneksel yüksek karbonlu fosil 

yakıtlara göre daha iyi alternatifler oluştururlar. Mikro üretim, yani genellikle güneş 

fotovoltaik, mikro rüzgar türbinleri, güneş enerjisiyle termal su ısıtma, yakıt hücreleri, mikro 

kombine ısı ve güç, ısı pompaları, mikro hidro enerji planları dahil olmak üzere endüstri 

düzeyinde düşük karbonlu bir kaynaktan ısı veya elektrik üretimi ve biyokütle kazanları, 

endüstrilerin düşük emisyon hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır (Pfeifer, Krajačić, 

Ljubas ve Duić, 2019) 

2.3. Karbon Tutma Ve Depolama (Ccs) Teknolojileri 

Ön yakma tutma, yanma sonrası tutma ve oksigaz tutma şeklindeki CCS teknolojisi, normalde 

bacadan yukarı çıkan CO2'nin üretildiği fosil yakıt yakan elektrik santrallerini değiştirmek 

için kullanılmaktadır. Karbon, emisyonların saflaştırılmasına yol açan enerji üretimi sırasında 

tutulur ve zeminde güvenli bir şekilde depolanır (Prabhjot, 2015). 

3. SÜREÇLE İLGİLİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER 

Kombine yıkama ve ağartma işlemi, kombine peroksit nötrleştirme ve biyo yumuşatma 

işlemi, tek banyoda tek adımda P/C karışımlarının boyanması, vb. tekstil işleme aşamalarının 

sayısını düşürerek su ve enerji tüketimini azaltmak, enerji tasarrufu için Cold Pad Batch 

(CPB) hazırlama ve boyama, proseslerin aralıksız devam etmesi, tampon/kuruya karşı 

ped/dry/ped/buhar, yıkama işlemleri sırasında buhar ve su tüketimini en aza indirerek kurutma 

işlemi sayısını aşağı çekme, köpük boyama, terbiye ve kaplama, ilk Seferde Doğru (RFT) ve 

Her Seferinde Doğru (RET) boyama performansının iyileştirilmesi gibi iyileştirmelerle süreç 

içerisinde karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılabilir (Athalye, 2022). 

3.1. Alternatif Ve Karbon Nötr Yakıtlar 

Artan fiyatlar, fosil yakıtların Dünya atmosferi üzerindeki bozucu etkisi ve sera gazı 

emisyonlarını azaltma arzusu nedeniyle ulaşım ve elektrik üretimi için hidrokarbon yakıtlara 

yeni alternatif arayışları hızla devam etmektedir. Hidrojen yenilenebilir, karbon içermeyen bir 

yakıttır ve benzinden daha ucuzdur. Yanması sera gazı üretmez ve sadece su buharı üretir. 

Biyodizel ve biyoetanol gibi biyoyakıtlar, çok çeşitli bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve bitki 

materyallerinden elde edildikleri için temiz, yenilenebilir alternatif biyoyakıtlardır. Doğal gaz 

işleme ve ham petrol arıtmanın bir yan ürünü olan propan (LPG) diğer yakıtlara göre daha 

düşük karbon içeriği, düşük sera gazı emisyonu emisyonu ve atmosferdeki kısa ömrü (<%2) 

ile daha az toksiktir. (Prabhjot, 2015) Nükleer Enerji, güvenli, uygun maliyetli ve çevre 

açısından çekici bir güç kaynağıdır. Tüm nükleer üretim boyunca karbon emisyonları, rüzgar 

enerjisine kıyasla bile nispeten düşüktür.  
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3.2. Karbon Nötr Veya Düşük Emisyonlu Taşıma 

Ulaşım sektörü, dünyadaki %21 sera gazı emisyonuna katkıda bulunan petrol rezervlerinin 

yarısından fazlasını tüketmektedir (GHG, 2004). Küresel ısınmayla mücadele etmek için 

birtakım önlemlerle araç emisyonlarının azaltılması yeşil gündemin ilk sırasında yer almalıdır. 

Bu önlemler; pillerini yenilenebilir kaynaklardan şarj eden tamamen elektrikli araçlar 

kullanmak örnek olarak verilebilir. Aynı zamanda, Elektrikli Araba Akü Teknolojileri, 

Carbonfree® ürün sertifikasına sahip Eco Alkalines™ akü serisi kullanılmaktadır. Lityum-

iyon piller ayrıca güvenilir, yüksek yoğunluklu ve karbon nötr pillerdir. Yakıt Pili Araç-Yakıt 

hücresi hidrojeni veya çok çeşitli hidrokarbonları ve alkolleri yüksek verimlilikte ve düşük 

emisyonla elektrik ve ısıya dönüştürür. Hibrit arabalar iki veya daha fazla farklı güç kaynağı 

kullanır, geleneksel gazla çalışan motor ve elektrik motoru pil ile çalışır. Enerji verimliliği, 

frenleme sırasında kinetik enerjinin aküyü şarj etmesine izin verilerek elde edilir, bu CO2 

emisyonlarının azalmasının ana nedenidir. (Johansson & Åhman, 2002) 

4.  KİMYASALLAR VE BOYALAR İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER 

Bu noktada alınacak önlemlerde, enzimlerin kullanımı önemli rol oynamaktadır. Endüstriyel 

biyolojik olarak parçalanabilen ve aşınmayan enzimler, su ve enerji kullanımında azalmaya 

yol açan ovalama, taş yıkama, ağartma, boya yıkama, haşıl sökme, yumuşatma vb. gibi 

kumaşların işlenmesinde kullanılır. Enzim tedarikçileri ve formülatörleri, işleme adımlarını 

azaltmak için birleşik işlemler için özel ürünler sunmaktadır. Ayrıca reaktif ve direkt 

boyalarla tuzsuz boyama için pamuğun katyonizasyonunun sağlanması, yüksek fiksasyon için 

daha az tuzla yüksek sabitlemeye sahip reaktif boyama, düşük sıcaklıkta kürlenen pigment 

baskı yapılması, dijital baskı işlemi kumaş, tuz veya mürekkep israfı oluşturmaz, muazzam 

miktarda boya, su ve enerji tasarrufu sağlar ve aşınmış tasarımlar doğrudan kot üzerine 

basılabilir, bu da bitirme işlemlerini büyük ölçüde azaltarak karbon salınımını minimuma 

indirebilir. (Başoğul, Göksu & BARAN, 2021). 

4.1. Yeni Sürdürülebilir İşleme Teknolojileri 

Tekstil sektöründe, kaynakların korunmasına ve karbon emisyonlarının daha da azaltılmasına 

katkıda bulunan, yenilikçi işleme ürünleri ve süreçleri biçimindeki birçok eko-verimli 

sonlandırma çözümü kullanılmaktadır. Azo içermeyen Boyalar gibi İnovasyon İşleme 

Ürünleri, ekstraksiyon için herhangi bir kimyasal veya toksik madde gerektirmez ve daha 

sonra biyokütlesi enerji üretimi için kullanılabilir. Color Fast Finish sistemi, boyama, yıkama 

ve terbiye adımlarını tek bir adımda birleştirerek işlem süresini ve karbondioksit 

emisyonlarını azaltan akıllı bir renklendirme sistemi olarak "BASF" tarafından geliştirilmiştir. 

Tularevs XL boyaları, daha yüksek fiksatif, düşük yıkama ve doğru ilk seferde (RFT) 

performansı ile üniform sürdürülebilir boyamaya sahip reaktif boyalardır, bu nedenle kısa 

boyama ve yıkama döngüsü nedeniyle enerji ve su tasarrufu sağlar. Cyclanon XC, Alman 

kimya firması tarafından geleneksel sisteme kıyasla işlem süresini ve su tüketimini azaltan bir 

son sabunlama maddesi olarak geliştirilmiştir. Rucogen SOP (Gezegenimizi Kurtarın) Ter-

polimer türevi, yıkama banyolarının sayısını ve renkli su atıklarının yükünü azaltan çevre 

dostu bir yıkama maddesi olarak kullanılır. Rucoflow CPB Sıvı tamponlu alkali, atık su 

arıtımını basitleştirerek su ve enerji tüketimini azaltan boya penetrasyonu için kullanılır. Bir 

firmanın geliştirdiği Cold Pad Batch Dyeing Technology gibi yenilikçi prosesler, geleneksel 

yöntemlere göre su tüketimini %45, buharı %48, elektriği %33, tuzu %100 azaltır ve %13 

daha az karbondioksit yayar. Soğuk Transfer baskı, boya transfer oranını %99, baskı 

sabitlemeyi %95 arttırır, %87 su tasarrufu ve %31,5'ten fazla enerji tasarrufu sağlar. Boyama 

ve terbiye proseslerinin veya çeşitli terbiye proseslerinin kombinasyon prosesleri ile 

proseslerdeki basit değişiklikler, aralıklı yıkama, boyama sonrası yıkama sırası ve atık arıtma 

olmadan su, zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Düşük flotte işleme düşük flote oranında 

fiksasyonun yapılabileceği boyama veya apre işlemleri, kurutmada daha az enerji gereksinimi 

ile sonuçlanır. Düşük sıcaklıkta kurutma, düşük sıcaklıkta finiş fiksasyonuna izin veren finiş 
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likör bileşiminin geliştirilmesine yardımcı olur. Plazma terbiye, Yüzeysel CO2 

boyama/terbiye gibi Alternatif İşleme, boyama atık suyunun geri dönüşümü yoluyla enerji ve 

su tasarrufu sağlar (Sud, 1998). 

5. ATIK SU ARITMA İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER 

Fiziksel, biyolojik ve aktif karbon sistemlerinin kullanımı ve yakıt olarak kullanılan/satılan 

atık su arıtma çamuru önlemlerin başında yer almaktadır.  

Aynı zamanda, atıkların, suyun ve tekstillerin geri dönüştürülmesi önemli bir noktadır. 

Atıkların geri dönüştürülmesi enerji ve doğal kaynaklardan tasarruf sağlar, sera gazı 

emisyonlarını azaltır ve ayrıca atıkların düzenli depolama alanlarına gitmesini önler. 

Atmosferi CO2'den 21 kat daha fazla ısıtma kapasitesine sahip olan düzenli depolama 

sahasındaki atıklardan metan gazı salınımını da engeller.  Atık ısı, ısı eşanjör cihazlarında 

kullanılabilirken, atık plastik şişeler teraftalik aside (PTA) ayrıştırılabilir. (Chu, 2001) 

'waste2wear® kumaşları‘, sıfır karbon ayak izine sahip çevre dostu polyester kumaşların 

yapımında kullanılan önemli bir hammaddedir. Atık kumaşlar, kumaş ve aksesuar yapımında, 

yatak dolgusunda, araba izolasyonunda ve ses yalıtımında kullanılabilir. Kağıt atıkları, “yeşil 

bloklar” olarak bilinen inşaat blokları için kullanılabilir. (Anonim, 2022) 

SONUÇLAR 

Tüm bu veriler ışığında; literatürde yapılan konu ile ilgili çalışmalara göre; kurumsal 

sürdürülebilirlik düzeyini maksimum düzeylere çıkarmak ve çevresel olarak da sürdürülebilir 

tekstil ürünlerinin kullanımını daha fazla gündeme getirmek amacıyla; proses başlangıcından 

bitimine kadar olan süreçte, farklı yöntemlerle ve iyileştirmelerle karbon ayak izi miktarı 

minimum düzeye indirilebilir. 

Kurumsal ayak izini azaltacak iyileştirmeler arasında kullanılan kimyasalların içeriğinin 

değiştirilmesi, makine/ekipman değişiklikleri, proses içi iyileştirmeler, verimli su ve enerji 

kullanımı, atıksu arıtma yöntemleri ve atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm prensibi 

sayılabilir. 
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GÜNEŞ ENERJİSİNİN (FOTOVOLTAİK PANELLERİN) TÜRKİYE’DE VE 

SANAYİ’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 

ÖZET  
Ülkelerin artan nüfuslarına oranla aynı şekilde artan maliyetlerini ele aldığımızda ilerleyen 

teknolojiyle birlikte enerji tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu gelişen teknolojiyle beraber 

artan giderlerimizi temiz şekilde karşılamak ve tüketimleri azaltmak ilk hedeflerimizdir. 

Ülkemiz olarak enerjide dışa bağımlı ülke olduğumuzdan dolayı bu durum maddi ve manevi 

olarak zararlara yol açmaktadır. Aynı zamanda Sanayi’de üretimden, yanlış kullanıma kadar 

her alanda karbon salınım miktarının düşürülmesi oldukça önemlidir. Bu durumda, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığı görülecektir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar yenilebilir enerji kaynaklarının arasında en önde çıkanlardan birinin Güneş enerjisi 

olduğu bununla birlikte elektrik enerjisi üretimini sağlayan fotovoltaik teknoloji ile Güneş 

enerjisi hakkında son gelişmeleri ortaya koymaktadır. Yenilebilir enerji kaynaklarından olan 

GES santralleri uygulanabilirliği ve neredeyse her alana kurulumu yapılması diğer enerji 

kaynaklarına göre daha kolay ve ucuzdur. Bu kapsamda yapılan projelerin desteklenmesi, ana 

gündemde geniş yer bulması önem arz etmektedir. Ülkemizde güneş enerjinin aldığımız enerji 

miktarına göre kullanımımız %4 civarındadır. Bu oranın yükseltilmesi aynı zamanda 

sanayimizin üretimini arttırmak amacıyla kesintisiz enerji sağlamamız gerekmektedir. Bu 

bağlamda sanayide kullanılabilir alanımız olan çatılara güneş enerjisi kurumları yapılması; 

yenilebilir enerji kaynaklarımızdan yararlanma olasılığını arttırmak ve en önemlisi dışa 

bağımlılığı azaltıp temiz enerji, güzel çevre başlığı ile yaşanabilir bir hayat sürdürmemiz ilk 

hedefimiz olması gerekmektedir. Dünyada çalışmaların başında gelen 2030 yılına kadar yeşil 

mutabakat kapsamından karbon salınımını %30 azaltılması için de güneş enerjisinin sanayide 

kullanımına yönelik uyum strateji çalışmaları arttırılması asıl hedeflerimiz arasındadır. Sonuç 

olarak sürekliliği olan temiz ve çevreye zararı olmayan enerji kaynaklarımızın kullanımını 

arttırarak ülkemize maddi manevi her alanda destek vermesinin yanı sıra   dünyadaki karbon 

salınımı konusunda önemli rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Güneş Pili, Fotovoltaik Teknoloji 

 

 

ABSTRACT  
When we consider the increasing costs of the countries in proportion to the increasing 

population, energy consumption is increasing day by day with the advancing technology. 

With this developing technology, our first goals are to meet our increasing expenses in a clean 

way and to reduce consumption. Since our country is dependent on foreign energy in terms of 

energy, this situation causes material and moral damages. At the same time, it is very 

important to reduce the amount of carbon emissions in every field from production to misuse 

in industry. In this case, it will be seen that the importance of renewable energy sources 
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increases. Studies conducted in recent years reveal that one of the most prominent renewable 

energy sources is solar energy, as well as photovoltaic technology, which provides electrical 

energy production, and the latest developments in solar energy. The applicability of SPP 

power plants, which is one of the renewable energy sources, and their installation in almost 

any area are easier and cheaper than other energy sources. It is important to support the 

projects carried out in this context and to find a wide place on the main agenda. In our 

country, our use of solar energy is around 4% according to the amount of energy we receive. 

In order to increase this rate and at the same time increase the production of our industry, we 

need to provide uninterrupted energy. In this context, the construction of solar energy 

institutions on the roofs, which is our field that can be used in industry; Our primary goal 

should be to increase the possibility of benefiting from our renewable energy resources and, 

most importantly, to reduce foreign dependency and maintain a livable life with clean energy 

and a beautiful environment. One of our main goals is to increase the harmonization strategy 

studies for the use of solar energy in the industry in order to reduce carbon emissions by 30% 

until 2030, which is one of the leading studies in the world. As a result, it plays an important 

role in carbon emissions in the world, as well as supporting our country in all material and 

moral areas by increasing the use of our continuous clean and environmentally friendly 

energy resources. 

Keywords: Renewable energy, Solar Energy, Solar Cell, Photovoltaic Technology. 
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ÖZET 

Kapsayıcı eğitim, dil, din, kültür, cinsiyet, engelli olma, azınlık, göçmen olma veya 

dezavantajlı sayılabilecek herhangi bir durumdan dolayı eğitim hakkından yeterince 

faydalanamayan bireyler için ortaya çıkmış bir eğitim anlayışıdır. Temel eğitimin, bireyin 

hayatı için önemi muhakkak ortadadır. Bu sebeple bireyin gelişimine daha ilk yıllardan 

fazlasıyla katkıda bulunan sınıf öğretmenleriyle kapsayıcı eğitim üzerine çalışma yapmak 

önemli görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı 

eğitime yönelik tutum ve öz yeterliklerinin incelenmesidir. Cinsiyet, mesleki kıdem, hizmet 

içi eğitim veya seminere katılma durumu, sınıflarında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenci 

olma durumu, okulların bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi ve yakın çevrelerinde 

kapsayıcı eğitime gereksinim duyan bireylerin var olma durumları gibi değişkenler ile sınıf 

öğretmenlerinin tutum ve öz yeterlikleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmaya İstanbul 

İl’inde resmi ilkokullarda çalışan 150 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada Dr. Ünal 

Şimşek’in doktora tezi için geliştirmiş olduğu tutum, öz yeterlik ölçekleri ve ayrıca kişisel 

bilgi formu gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Analizler için SPSS 20.0 paket programı 

kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerine tutum ölçeğiyle 22 soru, öz yeterlik ölçeği ile 27 soru 

yöneltilmiştir.  

Araştırma sonunda sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki kıdem,  hizmet içi eğitim veya 

seminere katılma durumu, sınıflarında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenci olma durumu, 

okulların bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi ve yakın çevrelerinde kapsayıcı eğitime 

gereksinim duyan bireylerin var olma durumlarına göre tutumları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Başka bir ifade ile sınıf öğretmenlerinin genel olarak tutumları benzerdir, 

sonucuna ulaşılmıştır. Aynı bulguya genel olarak öz yeterlik ölçeğinde de ulaşılmıştır fakat 

sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemleriyle öz yeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Mesleki kıdemlere göre öz yeterlikte farklılığın 1-5 yıl arasında çalışan sınıf 

öğretmenleriyle 21 yıl ve üzeri çalışan sınıf öğretmenleri arasında olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 21 yıl ve üzeri çalışan sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik öz 

yeterliklerinin, 1-5 yıl çalışanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Sınıf Öğretmeni, Tutum, Öz Yeterlik. 
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*This study was produced from the thesis study "Examination of Attitudes and Self-Efficacy 

of Classroom Teachers towards Inclusive Education". 

 

GİRİŞ 

Kapsayıcı eğitim sadece engelli bireylere yönelik bir eğitim anlayışı gibi düşünülse de aslında 

her çocuğun eğitim hakkından hiçbir ayrım gözetmeksizin yararlanmasını sağlayan eğitim 

anlayışıdır. Demirtaş’a göre (2019, 53) kapsayıcı eğitimin başrolleri “engelli, azınlığa 

mensup, yabancı veya göçebe, çalışan, sokakta yaşayan veya diğer dezavantajlı ve sosyo-

ekonomik anlamda dışlanmış gruplara mensup çocuklar veya kişilerdir.” Bireysel, sosyo- 

kültürel, ırksal veya herhangi bir sebepten dolayı eğitim hakkından mahrum kalan veya 

kaliteli eğitime erişime ulaşamayan bireyler için kapsayıcı eğitim önemli bir fırsattır. 

Kapsayıcı eğitimin öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, veliler ve hatta toplumun tüm üyeleri 

 

A STUDY ON THE EXAMINATION OF CLASS TEACHERS' ATTITUDES AND 

SELF-EFFICIENCIES TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION 

 

 

ABSTRACT 

Inclusive education is an educational approach that has emerged for individuals who cannot 

adequately benefit from their right to education due to language, religion, culture, gender, 

disability, minority, immigrant or any other disadvantaged situation. The importance of basic 

education for an individual's life is obvious. For this reason, it is considered important to work 

on inclusive education with classroom teachers, who contribute greatly to the development of 

the individual from the very first years. In this context, the aim of the research is to examine 

the attitudes and self-efficacy of classroom teachers towards inclusive education. There is a 

correlation between variables such as gender, professional seniority, in-service training or 

participation in seminars, being a student in disadvantaged groups in their classroom, socio-

economic level of the region where the schools are located, and the existence of individuals 

who need inclusive education in their immediate surroundings, and the attitudes and self-

efficacy of classroom teachers and relationship has been attempted. 

150 classroom teachers working in public primary schools in Istanbul participated in this 

research, in which the relational survey model, one of the quantitative research methods, was 

used. In the research, attitude, self-efficacy scales and personal information form developed 

by Ünal Şimşek for his doctoral thesis were used after obtaining necessary permissions. SPSS 

20.0 package program was used for analysises. Classroom teachers were asked 22 questions 

with the attitude scale and 27 questions with the self-efficacy scale. 

At the end of the research, there was not found a significant difference between the attitudes 

of classroom teachers according to gender, professional seniority, in-service training or 

participation in seminars, being students in disadvantaged groups in their classes, socio-

economic level of the region where the schools are located, and the presence of individuals 

who need inclusive education in their immediate surroundings. In other words, the attitudes of 

classroom teachers are generally similar, it has been concluded. The same finding was 

generally reached in the self-efficacy scale, but a significant difference was found between the 

professional seniority of the classroom teachers and their self-efficacy. It has been concluded 

that the difference in self-efficacy according to professional seniority is between classroom 

teachers working for 1-5 years and classroom teachers working for 21 years or more. It has 

been concluded that the self-efficacy of classroom teachers who have worked for 21 years or 

more towards inclusive education is higher than those who have worked for 1-5 years. 

Keywords: Inclusive Education, Classroom Teacher, Attitude, Self-Efficacy. 

65

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



tarafından benimsenmiş olması iyi eğitim almış bir toplum için gereklidir. Kapsayıcı eğitim 

anlayışı Salamanca Bildirgesi ile ilk olarak gündeme gelmiş ve devletlerin eğitim 

politikalarında yer bulmaya başlamıştır. Şimşek’e göre (2019, 190) “kapsayıcı eğitim 

anlayışının tam olarak uygulanmasıyla öğrencilere akademik ve sosyal faydalar” 

sağlanacaktır. Özellikle temel eğitimde öğretmenlerin, öğrenciler üzerinde büyük etkisi 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sınıf öğretmenleri bireysel farklılıkların kabul görmesinde 

ve dezavantajlılık durumlarından dolayı eğitim hakkından mahrum kalan öğrencilere fırsat 

eşitliği sağlamada kilit rol oynamaktadır. Bu yüzden sınıf öğretmenleri gerekli bilgi, becerileri 

barındırmalı, kendisini her türlü duruma hazır olarak görmelidir. 

Taneri (2019, 8) “Kapsayıcı eğitim, öğrenciler arasındaki farkı, üstesinden gelinmesi gereken 

bir problemden çok, öğrenmeyi destekleyen kaynaklar görmek ve öğrencilerin bulundukları 

yerde eğitim alma hakkını kabul etmek demektir.” diye açıklar. Bu açıklama kapsayıcı eğitim 

anlayışının öğrencileri olduğu gibi kabul etmeyi, öğrenciye görelik ilkesinin benimsendiğinin 

açıkça göstergesidir.  Kapsayıcı eğitimde dezavantajlı durumun ne olduğu ile ilgili olarak 

cinsiyet, etnik köken, yoksulluk ya da göç gibi durumlar, kapsayıcı eğitimin çok yönlülüğü ile 

de uyum göstermektedir. 

Yasalarla, uluslararası belgelerle koruma altına alınmış eğitim hakkının dil, din, kültür 

farklılığı, cinsiyet, ekonomik durum gibi dezavantajlılık oluşturabilecek durumlardan dolayı 

sekteye uğraması veya bireylerin eğitime ulaşamama durumu kapsayıcı eğitime göre kabul 

edilemez bir durumdur. Bu yüzden kapsayıcı eğitimde rol alan bütün paydaşların üstüne 

düşen sorumlulukları yerine getirmesi önemlidir. Kapsayıcı eğitimin en önemli unsuru olarak 

öğretmen (UNESCO, 2005; 2012) görülmektedir. Kapsayıcı eğitimin sınıfta var olabilmesi, 

sınıfta iletişim kanallarının daima açık olması, her öğrenciye eşit ve adil olunması, herhangi 

bir ötekileştirme durumunun oluşmasına engel olunması oldukça önemlidir (ERG, 2016). 

PROBLEM 

Bu çalışmaya ait alt problemler Dr. Ünal Şimşek’ten  (2019) izin alınarak “Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum ve Özyeterlikleri ile Sınıf İçi 

Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması” adlı doktora tezinden alınmıştır.  

Tutum Ölçeğine Ait Alt Problemler 

* Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitime veya seminere katılma durumuna göre kapsayıcı 

eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin sınıfında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin bulunma 

durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin okulunun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine göre 

kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

*Sınıf öğretmenlerinin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan birey olma 

durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Öz yeterlik Ölçeğine Ait Alt Problemler 

* Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitime veya seminere katılma durumuna göre kapsayıcı 

eğitime yönelik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

* Sınıf öğretmenlerinin sınıfında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin bulunma 

durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
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* Sınıf öğretmenlerinin okulunun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine göre 

kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

*Sınıf öğretmenlerinin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan birey olma 

durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum ve öz yeterliklerinin 

cinsiyet, mesleki kıdem, hizmet içi eğitime katılma durumları, sınıflarında dezavantajlı grupta 

yer alan öğrenci olma durumları, görev yaptıkları okulun sosyo- ekonomik durumu ve 

kapsayıcı eğitime ihtiyaç duyan bireylerin olma durumuna göre karşılaştırması yapılacaktır. 

İnsanların farklılıklarına, bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim alma hakkı tüm dünyaca kabul 

edilir bir hale gelmiştir. Bu bağlamda kapsayıcı eğitimin en önemli dayanaklarından biri 1948 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. Bildirgeye göre (1948, 26), “Eğitim, en azından temel 

eğitim için zorunlu olmalıdır, insan haklarına ve özgürlüklerine saygı duymayı 

geliştirmelidir.” 1994 Salamanca Bildirgesi’yle de “herkes için eğitim” vurgusu yapılsa da 

kapsayıcı eğitimin tam olarak tanımlanmasına UNESCO (2005) “Guidelines for Inclusion” 

yönergesinde rastlıyoruz. Bu tanım şu şekildedir:  “Kapsayıcılık, kültürlere ve topluluklara 

katılımı arttırarak eğitim içinde ve dışında dışlanmayı azaltarak tüm öğrencilerin 

ihtiyaçlarının çeşitliliğine hitap etme ve bunlara yanıt verme süreci olarak görülür.” 

(UNESCO, 2005, 13).   

Eğitim sisteminin en önemli ögesi olan öğretmenin çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle 

donanmış olması, kendisini karşılaşabileceği her konuda yeterli hissetmesi ve sınıf içerinde 

karşılaşacağı zor durumlarda olumlu tutumlar, davranışlar sergilemesi önemlidir. Dolayısıyla 

öğretmenin nitelikli olması, mesleki gelişimine katkı sağlaması şarttır. İlkokullar farklı 

ırkların, kültürlerin, dillerin, dinlerin, cinsiyetlerin ve dezavantajlı durumda olabilecek bütün 

çocukların bir arada uzun süre bulunduğu ilk yerdir. Dolayısıyla çocukların bir öğretmenle de 

en uzun zamanı geçirdiği ilk kademedir. Bu yüzden çocukların sınıf öğretmeniyle olan ilişkisi 

oldukça önem taşımaktadır.  

Sınıf öğretmenlerinin farklılıklara açık olması, kabul edici olması ve farklılıkların tüm sınıf 

tarafından kabul edilmesi üzerine çalışmalar yapması önemlidir. Sınıf öğretmenleriyle yapılan 

çalışmalarda, sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim konusunda bilgi eksiklikleri 

yaşadıklarını, rehberlik ve pedagojik konularda rehberliğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir 

(Amaç, 2021).  

Bu çalışmada bize sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarını ve öz 

yeterlikleri hakkında yorum yapmamıza katkı sağlayacak ve öneriler sunmamızı 

kolaylaştıracaktır. 
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SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma, 2021-2022 öğretim yılıyla, İstanbul ili içerisinde Avrupa Yakası’nda bulunan 

Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Kâğıthane; Anadolu Yakası’nda bulunan Ümraniye, Ataşehir, 

Kartal, Pendik görev yapan 150 sınıf öğretmeninin ölçeklere verdiği cevaplarla sınırlıdır. 

Sayılan ilçeler ulaşılabilirliği kolay olduğundan seçilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 

“Model bir sistemin temsilcisidir; temsil ettiği sisteme oranla, daha yalın, gerçek durumun 

özetlenmiş halidir; yalnızca önemli görülen değişkenler içerir (Karasar, 2020, 108).” Tarama 

modellerinde araştırma bir örneklem üzerinde yapılır ve sonuçlar olduğu gibi tanımlanır, 

herhangi bir müdahale veya değiştirme söz konusu değildir (Karasar, 2020). Bu çalışmada da 

ilişkisel tarama modeli kullanılacaktır. İlişkisel tarama modeli de “iki ve daha çok sayıdaki 
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değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi” amaç edinir 

(Karasar, 2020, s.114). 

ÇALIŞMA GRUBU 

Çalışma grubu 2021-2022 eğitim- öğretim yılında İstanbul ili içerisinde Avrupa Yakası’nda 

bulunan Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Kâğıthane; Anadolu Yakası’nda bulunan Ümraniye, 

Ataşehir, Kartal, Pendik görev yapan 150 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Veri toplama araçları olarak Dr. Ünal Şimşek’in “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kapsayıcı 

Eğitime Yönelik Tutum ve Özyeterlikleri ile Sınıf İçi Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin 

Karşılaştırılması” adlı doktora tezi için geliştirdiği “Kapsayıcı Eğitimde Öğretmen Tutum 

Ölçeği, Kapsayıcı Eğitimde Öğretmen Öz yeterlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Ölçeklerin kullanımı için gerekli izin kendisinden ve ayrıca MEB’den 

alınmıştır. Ölçeklerin mühürlü (izin alınmış) halleri öğretmenlere sunulmuştur. 

VERİLERİN ANALİZİ 

Kişisel bilgi formu ve ölçekler basılı hale getirilmiş olup resmi ilkokullarda çalışan sınıf 

öğretmenlerine ulaştırılmıştır. Sınıf öğretmenlerinden teslim alınan kişisel bilgi formu ve 

ölçek maddeleri kodlanarak excele aktarılmış olup analiz için veriler hazır hale getirilmiştir. 

Excel dosyası SPSS 20.0 paket programına aktarılmıştır. Gerekli dönüşümler program 

üzerinde tamamlanmıştır.  

BULGULAR 

Kişisel Bilgi Formuna Ait Betimsel İstatikler 

Araştırmaya İstanbul İli’nde çalışan 150 sınıf öğretmeninin katıldığı görülmektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin %62,66’sını (94 öğretmen) kadın öğretmenler, % 37,34’ünü (56 öğretmen) 

erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 1-5 yıl mesleki kıdemine sahip 15, 6-

10 yıl mesleki kıdemine sahip 22,  11-15 yıl mesleki kıdemine sahip 35, 16-20 yıl mesleki 

kıdemine sahip 29, 21 yıl ve üzeri mesleki kıdemine sahip 49 öğretmenin olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime ilişkin hizmet içi 

eğitime katılma durumuna “evet” cevabını veren 102, “hayır” cevabını veren 48 sınıf 

öğretmeninin olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sınıfında 

dezavantajlı gruplarda yer alan öğrenci olma durumuna “evet” cevabını veren 144 sınıf 

öğretmeni, “hayır” cevabını veren 6 sınıf öğretmeni olduğu görülmektedir. Araştırmaya 

katılan sınıf öğretmenlerinin okulunun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine “düşük 

gelirli” cevabını veren 86 sınıf öğretmeni, “orta gelirli” cevabını veren 54, “yüksek gelirli” 

cevabını veren 10 sınıf öğretmeninin olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan bireylerin varlığına 

“evet” cevabını veren 118 sınıf öğretmeninin, “hayır” cevabını veren 32 sınıf öğretmeninin 

olduğu görülmektedir. 

Cinsiyetlere Göre Tutum 

Sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı 

bir ilişki olup olmadığı bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 1’ 

de verilmiştir. 
Tablo 1: Cinsiyetlere Göre Tutum 

 

 Cinsiyet  N X S  T Sd P 

Kadın 94 89,37 8,319 0,278 148 0,781 

Erkek 56 88,95 10,225 

 

Tablo 1 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır (t(278)=0,781; p>0,05). Diğer bir ifadeyle 

kadın ve erkek öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. 
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Mesleki Kıdemlerine Göre Tutum 

Sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığı ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir.  
Tablo 2: Mesleki Kıdemlere Göre Tutum 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

    Sd    F    P Anlamlı 

Farklılık 

Gruplar 

arası 

301,331 75,333     4 0,919 0,455 --------- 

Gruplar içi 11891,842 82,013   145 

Toplam 12193,173    149    

 

Tablo 2 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre kapsayıcı eğitime 

yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (F(4,149)=0,919; 

p>0,05). Diğer bir ifadeyle sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre tutumları arasında 

benzerlik olduğu görülmektedir. 

Hizmet İçi Eğitime veya Seminere Katılma Durumuna Göre Tutum 

Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitime veya seminere katılma durumuna göre kapsayıcı 

eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı bağımsız gruplar t testi ile 

analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3: Hizmet İçi Eğitime veya Seminere Katılma Durumuna Göre Tutum 

 

Katılım 

Durumu  

N X S  T Sd P 

Evet 102 89,48 9,364 0,526 148 0,600 

Hayır 48 88,65 8,398 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik 

tutumlarının daha önce hizmet içi eğitime katılma veya seminer alma durumlarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (t(148)=0,600; p>0,05). Başka bir ifadeyle 

daha önce kapsayıcı eğitime yönelik bir eğitim ya da seminer alan öğretmenlerle almayan 

öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Sınıfında Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Öğrencilerin Bulunma Durumuna Göre 

Tutum 

Sınıf öğretmenlerinin sınıfında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin bulunma 

durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 

Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4: Sınıfında Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Öğrencilerin Bulunma Durumuna Göre 

Tutum 

 

Dezavantajlı 

Çocuklar 

N Sıra 

Ortalaması 

Sıralar 

Toplamı 

U Z P 

Evet 144 74, 51 10729,50 289,500 

 

-1,368 

 

0,171 

Hayır 6 99,25 595,50 
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Toplam 150   

Araştırma sonucunda öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının sınıflarında 

dezavantajlı öğrenci bulunmasına göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. (Z= -

1,368; p>0,05). Diğer bir anlatımla sınıfında dezavantajlı öğrenci bulunan ve bulunmayan 

öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Okulunun Bulunduğu Bölgenin Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Tutum 

Sınıf öğretmenlerinin okulunun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine göre kapsayıcı 

eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ANOVA testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

 
Tablo 5: Okulunun Bulunduğu Bölgenin Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Tutumları 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

Sd F p Anlamlı 

Farklılık 

Gruplar 

arası 

165,217 
82,608 

2 

1,010 0,367 

--------- 

Gruplar içi 12027,957 81,823 147 

Toplam 12193,173  149    

 

Sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının da okullarının bulunduğu 

bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır 

(F(2,149)=1,010; p>0,05 (p=0,367) ). Okulu düşük gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli 

bölgede olan öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının benzerlik gösterdiği 

görülmüştür. 

Yakın Çevresinde Kapsayıcı Eğitime Gereksinim Duyan Birey Olma Durumuna Göre 

Tutum 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim 

duyan birey olma durumuna göre göre kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu doğrultuda ilişkisiz ölçümlerde t-testi 

hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 6: Yakın Çevresinde Kapsayıcı Eğitime Gereksinim Duyan Birey Olma Durumuna Göre 

Tutum 

 

Gereksinim N X S      T   sd     P 

Evet 118 89,19 9,318 -0,070 148 0,945 

Hayır 32 89,31 8,102 

 

Araştırmaya kapsamında görüşleri alınan öğretmenlerin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime 

gereksinim duyan birey olma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir 

(t(148)= -0,070; p>0,05 (p=0,945). ). Diğer bir anlatımla yakın çevresinde kapsayıcı eğitime 

gereksinim duyan birey olan ve olmayan öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik 

tutumlarının benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Cinsiyetlere Göre Öz Yeterlik 

Araştırma kapsamında görüşleri alınan sınıf öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre kapsayıcı 

eğitime yönelik öz yeterliklerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu 

doğrultuda ilişkisiz ölçümlerde t-testi hesaplanmış, sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Cinsiyetlere Göre Öz Yeterlik 

 

Cinsiyet  N X S  T Sd P 

Kadın 94 98,03 9,280 0,486 148 0,628 

Erkek 56 97,25 9,946 

 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin de 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (t(148)=0,628; p>0,05). 

Başka bir anlatımla kadın ve erkek öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin 

benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Mesleki Kıdemlerine Göre Öz Yeterlik 

Araştırma kapsamında görüşleri alınan sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdeme göre kapsayıcı 

eğitime yönelik öz yeterliklerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi ile 

incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 8’te verilmiştir.  

 
Tablo 8: Mesleki Kıdemlerine Göre Öz Yeterlik 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

         Sd        F        p Anlamlı 

Farklılık 

Gruplar 

arası 
 943,506  235,877 4 

2,730 ,031 

 

Gruplar içi 12527,354 86,396 145 

Toplam 13470,860  149    

 

ANOVA tablosu incelendiğinde p<0.05 (p= 0,031) olduğu için en az iki grubun ortalamaları 

arasında fark olduğunu görmekteyiz. Bu farklılığın neyden kaynaklandığını bulmak için 

(varyanslar homojen olduğundan) Scheffe testi seçilip hangi iki grup arasında fark olduğu 

tespit edilmiştir. 

Scheffe sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre kapsayıcı eğitime 

yönelik öz yeterliklerinin de anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

r(F(4,149)=2,730; p>0,031).  Tablo incelendiğinde anlamlı farklılığın 1-5 yıl ile 21 yıl ve 

üzeri arasında olduğu tespit edilmiştir. 21 yıl ve üzeri çalışan sınıf öğretmenlerinin öz 

yeterlikleri, 1-5 yıl arasında çalışan sınıf öğretmenlerine göre daha yüksektir. 

Hizmet İçi Eğitime veya Seminere Katılma Durumuna Göre Öz Yeterlik 

Sınıf öğretmenlerinin daha önce kapsayıcı eğitime ilişkin hizmet içi eğitime veya seminere 

katılıp katılmadıklarına göre öz yeterliklerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi amacıyla ilişkisiz ölçümlerde t-testi hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 9’da 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 9:  Hizmet İçi Eğitime veya Seminere Katılma Durumuna Göre Öz Yeterlikleri 

 

Katılım 

Durumu  

N X        S  T Sd P 

Evet 102 97,25 9,713 -0,910 148 0,364 

Hayır 48 98,77 9,070 

 

Sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin daha önce hizmet içi 

eğitime veya seminere katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir (t(148)= -0,910; p>0,05 (p=0,364)). Bir başka anlatımla daha önce kapsayıcı 
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eğitime yönelik bir eğitim veya seminer alan öğretmenlerle almayan öğretmenlerin kapsayıcı 

eğitime yönelik öz yeterlikleri benzerlik göstermektedir. 

Sınıfında Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Öğrencilerin Bulunma Durumuna Göre Öz 

Yeterlik 

Sınıf öğretmenlerinin sınıfında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin bulunma 

durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlik anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla bağımsız t testi ölçümü hesaplanmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 10’de verilmiştir. 

 
Tablo 101: Sınıfında Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Öğrencilerin Bulunma Durumuna Göre 

Öz Yeterlik 

 

Dezavantajlı  

Gruplar 

N X S  T sd P 

Evet 144 97,38 9,421 -2,337 148 0,021 

Hayır 6 106,50 7,740 

          

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin sınıfında 

dezavantajlı grupta yer alan bir öğrenci bulunmasına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir (t(148)= -2,337; p<0,05 (p=0,021)).   

 

Okulunun Bulunduğu Bölgenin Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Öz Yeterlik 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin okulunun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik 

durumuna kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla ANOVA testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 

11’de verilmiştir. 

 
Tablo 112:  Okulunun Bulunduğu Bölgenin Sosyo-Ekonomik Düzeyine Göre Öz Yeterlikler 

 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

   Sd F p Anlamlı 

Farklılık 

Gruplar 

arası 

165,046 
82,523 

     2 

0,912 0,404 

---------- 

Gruplar içi 13305,814 90,516    147 

Toplam 13470,860     149    

 

Yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları incelendiğinde sınıf öğretmenlerin 

okullarının bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine göre kapsayıcı eğitime yönelik öz 

yeterliklerinin de anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır (F(2,149)=0,912; p>0,05 

(p=0,404)). Okulu düşük gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli bölgede olan öğretmenlerin 

kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri benzerlik göstermektedir. 

Yakın Çevresinde Kapsayıcı Eğitime Gereksinim Duyan Birey Olma Durumuna Göre 

Öz Yeterlik 

Sınıf öğretmenlerinin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan birey olma 

durumuna göre göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri için bağımsız gruplar t testi 

ölçümü yapılmıştır. Bağımsız gruplar t testi analiz sonuçları Tablo 12’da gösterilmiştir. 
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Tablo 12: Yakın Çevresinde Kapsayıcı Eğitime Gereksinim Duyan Birey Olma Durumuna Göre 

Öz Yeterlikleri 

 

Gereksinim N X S  T Sd P 

Evet 118 97,51 9,351 -0,571 148 0,569 
Hayır 32 98,59 10,175 

          

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yakın çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan birey 

olma durumuna göre kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir (t(148)= -0,571; p>0,05(p=0,569)). Diğer bir anlatımla yakın 

çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan birey olan ve olmayan öğretmenlerin 

kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

 

SONUÇ  

Tutum Ölçeğine Ait Sonuçlar 

Sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutumlarının farklılık gösterip göstermediği, 

cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, kapsayıcı eğitime ilişkin hizmet içi eğitim veya seminer 

alma durumlarına, sınıflarında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin bulunma 

durumuna, okulun bulunduğu yerin sosyo- ekonomik düzeyine ve yakın çevresinde kapsayıcı 

eğitime gereksinim duyan bireylerin olma durumuna göre incelenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin 

cinsiyetlerine göre tutumları arasında bir farklılığa ulaşılmamıştır. Bu sebeple kadın ve erkek 

öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik tutumları benzerdir diyebiliriz. 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11-

15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre yine 

tutumları arasında bir farklılık görülmemiştir. Mesleki kıdemlerine göre sınıf öğretmenlerinin 

kapsayıcı eğitime yönelik tutumları arasında benzerlik vardır diyebiliriz. Sınıf 

öğretmenlerinin daha önce hizmet içi eğitime veya seminere katılma durumlarına göre 

tutumlarının da farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında 

dezavantajlı öğrenci bulunma durumuna göre tutumlarında farklılık görülmediği saptanmıştır. 

Okulun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyine göre sınıf öğretmenlerinin 

tutumlarının benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin çevresinde kapsayıcı 

eğitime gereksinim duyan bireylerin olma durumuna göre tutumlarında bir farklılık 

görülmediği tespit edilmiştir. Genel olarak sınıf öğretmenlerinin tutum ölçeğine ait alt 

problemlere verdiği yanıtlara bağlı olarak tutumlarının yüksek olduğu, yani benzer olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Tutum ölçeğinden alınan sonuçlara göre çalışmamız Dr. Ünal 

Şimşek’in (2019), “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Tutum ve 

Özyeterlikleri ile Sınıf İçi Uygulamalara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması” adlı doktora 

tezinin sonuçları ile benzerdir. 

Öz Yeterlik Ölçeğine Ait Sonuçlar 

Sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterliklerinin farklılık gösterip 

göstermediği, cinsiyetlerine, mesleki kıdemlerine, kapsayıcı eğitime ilişkin hizmet içi eğitim 

veya seminer alma durumlarına, sınıflarında dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin 

bulunma durumuna, okulun bulunduğu yerin sosyo- ekonomik düzeyine ve yakın çevresinde 

kapsayıcı eğitime gereksinim duyan bireylerin olma durumuna göre incelenmiştir. Sınıf 

öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre öz yeterlikleri arasında bir farklılığa ulaşılmamıştır. Bu 

sebeple kadın ve erkek öğretmenlerin öz yeterlikleri benzerdir diyebiliriz. Sınıf 

öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine göre öz yeterliklerinin farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Farkın hangi kıdemler arasında Scheffe testi ile tespit edilmiştir ve farklılığın 1-5 

yıl ile 21 yıl ve üzeri arasında olduğu görülmüştür. 21 yıl ve üzeri çalışan sınıf 

öğretmenlerinin öz yeterlikleri, 1-5 yıl arasında çalışan sınıf öğretmenlerine göre daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin daha önce hizmet içi eğitime veya 
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seminere katılma durumlarına göre öz yeterliklerinin farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında dezavantajlı öğrenci bulunma durumuna göre öz 

yeterliklerinde farklılık görülmediği saptanmıştır. Okulun bulunduğu bölgenin sosyo-

ekonomik düzeyine göre sınıf öğretmenlerinin öz yeterliklerinin farklılık göstermediği 

sonucuna varılmıştır. Diğer bir deyişle okulu düşük gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli 

bölgede olan öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik öz yeterlikleri benzerlik göstermiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin çevresinde kapsayıcı eğitime gereksinim duyan bireylerin olma 

durumuna göre öz yeterliklerinde bir farklılık görülmediği tespit edilmiştir. Genel olarak sınıf 

öğretmenlerinin öz yeterlik ölçeğine ait alt problemlere verdiği yanıtlara bağlı olarak öz 

yeterliklerinin yüksek olduğu, yani benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sadece mesleki 

kıdeme ait bir farklılık ortaya konulmuştur. Çalışmamız ölçeklerini kullandığımız Dr. Ünal 

Şimşek’in (2019) çalışmasıyla mesleki kıdem ile ilgili alt problem hariç örtüşmektedir.  

 

ÖNERİLER 

*2018 yılında YÖK tarafından öğretmenlik lisans programlarına kapsayıcı eğitim seçmeli 

dersi konulmuştur. Yükseköğretimde kapsayıcı eğitimle ilgili derslerin zorunlu olması ve 

arttırılması sağlanmalıdır. 

* Tüm öğretmenlerin kapsayıcı eğitimle alakalı hizmet içi eğitim alması sağlanmalıdır. 

MEB, bu konuda düzenli olarak çalışma yapmalıdır. 

* Öğretmenlerin duyuşsal boyutta kapsayıcı eğitime yönelik eksikliklerinin kapatılmasına 

ilişkin yapılması gerçekleştirilmelidir.  

* Kapsayıcı eğitime yönelik çalışmaların gündemde kalması amacıyla MEB alan 

uzmanlarıyla çalışmalı ve öğretmenlerle alan uzmanlarının bir araya geleceği kongreler 

düzenlemelidir.  

* Öğretmenlerin kapsayıcı eğitimle alakalı doküman, kaynak, etkinlik erişimini 

kolaylaştıracak çalışmalar yapılmalıdır.  

* Öz yeterlik tutum ölçeğinde çıkan sonuçta 1-5 yıl arasında çalışan öğretmenler 21 yıl ve 

üzeri çalışan öğretmenlere göre kendilerini daha yetersiz hissetmişlerdi. Bu konuda mesleki 

çalışmalar arttırılmalıdır. Ayrıca mesleki kıdemi konu alan başka çalışmalar da ortaya 

konulabilir. 

* Öğretmenlere çokkültürlülük kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları 

yapılmalıdır. 

* Öğretmenlerin okullarda fiziksel imkânlara erişimleri kolaylaştırılmalıdır. 

* Öğretmenlere eğitim- öğretim ortamında kapsayıcı eğitimle ilgili yapılan tüm 

çalışmalarda okul idareleri tarafından destek sağlanmalıdır.  

*  Velilerin ve okul yönetiminin kapsayıcı eğitime yönelik çalışmalarda yer alması için 

öğretmenler önayak olmalıdır. Kapsayıcı eğitimde başarının sağlanması için bütüncül bir 

yaklaşımın olması gerektiği unutulmamalıdır.  

*  İstanbul ilinde gerçekleştirilen bu çalışma başka illerde de yapılarak sonuçlar ortaya 

konulabilir.  

* Sınıf öğretmenleriyle yapılan bu çalışma, başka branşlarla da gerçekleştirilebilir. 
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ABSTRACT 

Relevance of the study: A lot of research and implementation work is being carried out on 

the research topic at the global level. Many developed countries also conduct research on the 

technology of mastering technical and natural science disciplines in English at the same time 

as their language. The main attention is paid to the development of education and science by 

adapting future specialists to modern life and promoting their knowledge of foreign languages 

and culture, developing the creative abilities of future specialists. This is due to the fact that a 

specialist who speaks and writes fluently in foreign languages at the international level will 

certainly become a competitive person. Taking into account the fact that all the latest 

discoveries in the technical and natural sciences are published in English, it becomes clear 

that in the context of digitalization of knowledge in accordance with the topic of our research, 

teaching physics in English is an urgent problem.  

Purpose of the study: Implementation of the English language proficiency in the conditions 

of digitalization of knowledge by future physics specialists within the framework of the state 

program" new development opportunities in the context of the Fourth Industrial Revolution 

"and" Digital Kazakhstan", development and implementation of a didactic system for the 

formation of subject-Language(English) competencies in the educational process.  

Research methods: The following research methods were used in the study: 

- analysis of methodological, philosophical, psychological, pedagogical and 

methodological literature; 

- determining the need for English and the level of English proficiency in schools by 

conducting surveys, tests, and control work from physics teachers, students of universities 

studying technical and Natural Sciences; 

- examination of IT knowledge, elements of robotics, e-learning resources; 

- selection and modeling of 3D, 4D-based computer programs necessary for the creation 

of digital educational resources.  

Research results: The analysis of the scientific literature made it possible to identify 

advanced technologies, forms and means of teaching in English. These opportunities helped 

us develop a didactic learning system. In addition, the results of a survey of future physics 

teachers and physics teachers at school showed the importance of using digital technologies in 

mastering English, that most teachers have not mastered the possibility of using it. This 

circumstance allowed us to create additional digital educational resources when teaching the 

subject in English and to propose a methodology for its application. 
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Practical significance of the research results: The practical implementation of the study 

will contribute to the development of a new field of education in the Republic of Kazakhstan 

and other countries whose official language is not English. The scientific results of the study 

are used both in universities and in schools and institutes of advanced training. 
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ABSTRACT  

Climate change, including evaporation, groundwater recharge, temperature, flow, and 

precipitation changes, has a significant impact on water quality and quantity. In addition, 

increasing water temperatures affect the chemical reaction kinetics and ecological status of 

the waters along with the deterioration of quality. With increased flow, such changes can 

affect the mobilization, distribution, mobility, dilution, and habitat of pollutants in the 

hydrological system. Lower flows, reduced velocities, and therefore higher immersion times 

in surface waters will increase the potential for toxic algal blooms and reduce dissolved 

oxygen levels. Widely accepted climate change scenarios suggest that, in addition to more 

frequent summer droughts, flash floods lead to uncontrolled discharges from urban areas into 

receiving waterways and estuaries. The potential effects of water on the climate system are 

largely unknown. Therefore, research is needed to improve our understanding of the common 

behavior of climate and water. 

Keywords: Climate change, changes in water quality and quantity, some possible solutions 

 

 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KALİTESİ VE MİKTARINA ETKİLERİ 

 

 

ÖZET  

Buharlaşma, yeraltı suyu yeniden şarjı, sıcaklık, akış ve yağış değişiklikleri dahil olmak üzere 

iklim değişikliğinin su kalitesi ve miktarı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ayrıca artan su 

sıcaklıkları, kalitenin bozulmasıyla birlikte suların kimyasal reaksiyon kinetiklerini ve 

ekolojik durumunu da etkilemektedir. Artan akışla birlikte, bu tür değişiklikler hidrolojik 

sistemdeki kirleticilerin mobilizasyonunu, dağılımını, hareketliliğini, seyrelmesini ve 

habitatını etkileyebilir. Daha düşük akışlar, azaltılmış hızlar ve dolayısıyla yüzey sularına 

daha yüksek daldırma süreleri, zehirli alg patlamaları potansiyelini artıracak ve çözünmüş 

oksijen seviyelerini azaltacaktır. Yaygın olarak kabul edilen iklim değişikliği senaryoları, 

daha sık görülen yaz kuraklıklarına ek olarak, ani sellerin kentsel alanlardan alıcı su yollarına 

ve nehir ağızlarına kontrolsüz deşarjlara yol açtığını öne sürüyor. Suların iklim sistemi 

üzerindeki potansiyel etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu nedenle, iklim ve suyun 

ortak davranışına ilişkin anlayışımızı geliştirmek için araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, su kalitesi ve miktarındaki değişiklikler, bazı olası 

çözümler 

 

INTRODUCTION  

Almost all climate scientists today agree that the global climate system is frangible. If various 

human activities that disrupt the balance of nature continue without necessary preventive 

measures, these climate deteriorations will progress further, and as a result, climate change 
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due to global warming will become a very alarming thing. emphasized. Due to human 

reasons, the increased accumulation of greenhouse gases and particles in the atmosphere, the 

destruction of the natural environment, and the destruction of the ozone layer led to an 

increase in the temperature of the earth. Create scenarios from various sources that take 

account of more greenhouse gas emissions for future observed climate change [1,2]. Human 

society and the natural environment have co-evolved for millennia, experiencing significant 

climate changes and paving the way for diverse and culturally rich communities [1]. Extreme 

weather and climate-related events are known to cause severe infrastructure damage, 

economic losses, and population displacement, leading to various health problems. In the 

panel on the effects of climate change on agriculture, the effects of drought are stated as 

follows (Table 1.). 

 

Table1. The drought’s impact on the economic, environmental, and social life 

 
 

The National Climate Assessment states that "human-induced climate change is projected to 

continue and will accelerate significantly if global emissions of heat-trapping gases continue 

to increase. Some of the problems that will spread over larger areas and more frequently due 

to global warming, that impacts the complex climate structure in different regions of the 

world, especially the countries that are surrounded by water. these problems include heat 

waves, droughts, wildfires, dust storms, abounding rains, hurricanes, coastal flooding, and 

storm surges. Other extreme events have significant public health residue, but there is still 

insufficient understanding of how climate change relates to these events. Includes descriptions 

of observed and expected changes in serious events and general health. effects, provide a 

concept of observed associations and potential mechanisms and are illustrated by specific 

events [2-4]. 

The effects of climate change on hydrology have been examined in many studies around the 

world such as:  

1- In  (2002 Kemal ÖZTÜRK) research, The climate is changing due to global warming and 

is particularly affected by the reduction of water resources, wildfires, drought, desertification, 

and ecosystem degradation. Necessary measures against climate change are not taken. On the 

other hand, in arid and semi-arid areas in Japan, especially in urban areas, the condition of 

water resources is becoming a problem, and the need for drinking water is increasing. As well 

1) Economic Impacts 

a) Loss in 
livestock 

b) Inability to provide water and 
food for animals 

c) Decrease in food production, 
decrease in food stocks 

d) Difficulty in finding financial 
resources, credit risk 

e) It expensive in developing new and 
additional water resources 

f) Losses in 
tourism 

2) Environmental Effects 

a) Water and wind erosion 
in the soil 

b) Damage to plant areas 

c) Deterioration of water 
quality 

d) Deterioration in animal quality 

e) Reduction of the natural 
habitats of animals 

3) Social Effects 

a) Social 
unrest 

b) Increase in 
migration events 

c) Increase in 
poverty 

d) food shortage 
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as, the article claimed that Turkey over the years was 631 mm, with 15% in 1999. The 7% 

decline in 2000 is an event to take into account [2]. 

2- Gümüş (2006) showed the flow estimation of the Fırat river basin by trend analysis. 22 

stations were selected and a non-parametric Mann-Kendall test was applied to the temperature 

and precipitation data from these stations. A significant downward trend was observed in the 

study of average annual flows at 2 stations of the lower Fırat Basin, and a significant trend 

was observed at 10 stations across the basin in terms of minimal flow, with a significant 

upward trend. at one station and there is no significant trend in streamflow [5]. 

3- (Demir et al. 2007) examined the effects of climate change on temperature and 

precipitation in Turkey. According to the precipitation and temperature values of the period 

1961-1990, changes in the period 2071-2080 were evaluated. They found that the greatest 

increase in temperature occurred in the summer and that changes in total annual rainfall 

generally tended to decrease [6]. 

4- Mizyed (2009) determined the impact of climate change scenarios on water availability and 

agricultural water demand on the West Coast. The West Coast is considered a Mediterranean 

Basin case study to assess the impact of such climate change on the availability of water 

resources and agricultural water demand. GIS spatial analyzes have shown that an increase in 

temperature due to forecast climate change could potentially increase agricultural water 

demand by up to 17% and could also lead to a decrease in daily groundwater availability. next 

year 21% of the current value. [7]. 

5- İn (2015 K. Rankinen) They studied the effects of human activities such as agricultural 

policy approaches and climate change on water quantity and quality in Finland. they analyzed 

trends in the runoff, water quality, and climate parameters over a 37-year time series in two 

basins. as well as, studied the concentrations and loads of suspended sediments and 

phosphorus [8]. 

6- The paper of (J. A. Duran-Encalada 2017) explained the climate change impact on water 

quantity and quantity between US and Mexico border regions. They claimed that the 

variability of various water quality parameters can be evaluated by conservative models 

developed by the International Panel on Climate Change that include the most likely scenarios 

for temperature/precipitation. they propose a system dynamics model to understand the 

complex interplay of factors that determine water quantity/quality and their impact on social 

and economic conditions. Depending on their assumption, the model can simulate 70 years of 

policies and decisions that could improve conditions and avert risks that could lead to social 

unrest and hinder economic development [9]. 

7- In (Serkan Kükrer 2019) observations determined the water quality of the Saraydüzü dam 

lake, which is used to provide irrigation water for the surrounding area, samples were taken 

over 12 months from six stations representing the set of dams and water [4]. 

8-  (Halim Topaldemir 2022) They have observed the effect of climate change for four years 

in some wetlands in Yeşilırmak Delta (Terme, Samsun) located in the Central Black Sea 

Region. In this study, to observe the effects of drought caused by global climate change on 

wetlands, the situation of some wetlands located in the east of Yeşilırmak Delta (Terme, 

Samsun) was monitored during rainy and dry periods. In addition, the diversity of aquatic 

plants found in wetlands, which are of great ecological importance in the functioning of the 

ecosystem, has also been reported [10]. 

This review concludes with the identification of previous studies and research investigating 

the global and local impacts of climate change on water resources. In addition, this study will 

explore possible ways to reduce the negative impacts of climate change on the earth. 
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2. IMPACT OF CLİMATE CHANGE ON THE ECOSYSTEM  

Political and scientific assessments of the past two decades have examined the risks of climate 

change to energy, water, and food security, agriculture, industry, economic activity, and 

infrastructure. material and biological diversity. Climate change will contribute significantly 

to waterborne diseases worldwide. The distribution and growth of pathogenic microorganisms 

in water will increase and, consequently, the number of people infected with these pathogens. 

[11]. The author (S. Tonga,b,c,2019) States in his article that climate change poses major risks 

to human health and well-being. These assessments have enhanced our understanding of the 

range of threats posed by climate change to humans and natural systems. Improved 

appreciation of risks to human health and well-being has linked scientific research to public 

concerns and policy discussions. From a sustainable development perspective, the health 

consequences associated with extreme weather events (e.g. heat waves, wildfires, droughts, 

and floods), vector-borne pathogens, and shortages in nutrition are expected to lead to the 

highest burden of disease due to climate change. Climate change is likely to affect 

communicable and non-communicable diseases, with changes in the magnitude and pattern of 

climate-sensitive health outcomes; when thresholds are crossed, some of these changes can be 

rapid and significant [12]. 

3. IMPACTS OF CLİMATE CHANGE ON PHYSİCO-CHEMİCAL WATER 

In (to Never Mujere 2017) Climate change can have a direct impact on water temperature. 

Physical and chemical processes can be indirectly related to water quality temperature. Heavy 

precipitation will increase soil erosion, leading to increased runoff of nutrients and pollutants 

to surface waters. Water systems will become more eutrophic and as a result, water clarity 

will decrease. Drought, as well as sea level rise, can lead to the salinization of surface waters. 

In general, climate change is expected to reduce the physicochemical quality of water [11]. 

4. EFFECTS OF CLİMATE CHANGES ON BİOLOGİCAL PROCESSES  

In recent years; climate change is expected to exacerbate current ecological problems. Surface 

water chemical quality deteriorates, thereby increasing eutrophication and algal blooms. 

These are changes in species' geographic range and changes in phenology (the timing of 

events in the life cycle). Warming temperatures and eutrophication (an existing problem, 

exacerbated by climate change) are also expected to lead to increases in phytoplankton. 

Especially nasty cyanobacteria could benefit from global warming. Changes in phytoplankton 

dynamics and composition lead to feeding mismatches between zooplankton and 

phytoplankton. These discrepancies can lead to food discrepancies further up the food chain, 

which can have major impacts on ecosystems. In general, climate warming is expected to 

primarily cause changes in species phenology, physiology, and composition.  

Increasing water temperature is an important driver of changes in aquatic species composition 

and diversity and life cycle dynamics. However, assessing the impact of eutrophication is not 

straightforward. This is because eutrophication occurs as a result of a complex interplay of 

nutrient availability, light levels, temperature, residence time, and flow conditions. However, 

it is possible to estimate the impact of climate change on individual components contributing 

to eutrophication through field or model experiments. Higher temperatures increase the 

growth rate of algae, especially cyanobacteria. Summer flow rates are reduced and water may 

spend more time in the controlled range typical of many lowland rivers and lakes [11]. 

5. SOME POSSİBLE SOLUTİONS TO REDUCE CLİMATE CHANGE  

Several outreaches and studies have identified several ways to mitigate and adapt to the 

climate change crisis, especially regarding water, and these are some of the possible options.: 

Based on (Wenchao Sun's 2014) investigation into how Climate change affects water 

resources. They suggest that projections suggest increased runoff in the summer, so a possible 

solution to the spring water scarcity is to store more water for irrigation in reservoirs in the 
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previous summer to prevent flood disasters [13]. Moreover; (Never Mujeres 2017) 

recommends assessing permissible emissions of substances during droughts and floods and 

establishing sustainable strategies to reduce nutrient input to surface waters [11]. However, 

(Ana Iglesias 2011) paper shows other options to solve this problem by adaptability 

assessment to understand the capacity of Mediterranean countries to face, respond to and 

recover from climate change impacts on water resources. Social and economic factors are 

important drivers of inequalities in fitness across regions. Based on impact and adaptability 

assessments, we propose thresholds for water policies to respond to climate change and link 

water scarcity indicators to relevant potential adaptation strategies. Our results suggest the 

need to prioritize socially and economically sensitive interventions [14]. On the one hand 

(NesarAhmed 2021) one possible adaptation strategy is being explored: Recirculating 

Aquaculture Systems (RAS). RAS is an eco-friendly, water-efficient, highly productive 

intensive farming system with no negative impact on the environment. In addition, regardless 

of the rate, RAS is open in a controlled indoor environment, which minimizes the impact of 

climatic factors. However, given these possibilities and promises, RAS has not yet been 

widely adopted, especially in developing countries, due to the complexity and cost of system 

design. Further research with innovation is needed to establish low-cost, energy-efficient RAS 

to enhance fish production, reduce greenhouse gas emissions, and adapt to climate change 

[15]. Moreover; table 2.1 show some of the technique that the EPA suggested to reduce the 

influence of water resource by climate change [16]. 

 

Table 2 Actıons That Lower Water Temperature And Restore Watershed Structure 

And Functıon 

Action Water temperature benefits 

Removing unneeded dams and 

impoundments 

Prevents backwater heating 

Releasing cold water from upstream 

impoundments 

Strategically lowers water temperature 

Controlling stream bank erosion Keeps channels from getting wider and shallower 

and warming more easily 

Creating deep pools or artificial 

logjams 

Provides shade or deep water that limits direct 

heating from sunlight 

Controlling groundwater 

withdrawal 

Maintains groundwater sources that supply base 

flow to streams 

Promoting stormwater infiltration Gets water into aquifers and away from exposure to 

the sun 

Recharges groundwater that 

supplies baseflow that regulates 

stream temperature 

 

Removing unneeded channelization Restores natural groundwater exchange 
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Restores connection to floodplains 

which promotes floodwater 

infiltration into aquifers 

 

Planting forest and floodplain 

habitat 

Shades watershed lands, surface waters and 

streambeds 

 

CONCLUSION 

This review aims to provide a synthesis of the most recent available interdisciplinary literature 

on the impact of climate change on water resources (water quality and value quantitative 

parameters in the wide world). In addition; the expected risk situation involves the impact of 

location on health. The note is that impacts related to climate change must affect the physical, 

chemical, and biological quality of water and its quantity. Global climate change and 

strategies must be explored to address its consequences so that we can work more vigorously 

and effectively to reduce greenhouse gas emissions and increase our levels of ambition and 

investment. invest in policies, technologies, and tools to reduce threats to people's health and 

well-being -and to adapt to the inevitable threats in the coming decades. Global warming is 

expected to mainly lead to changes in phenology, physiology, and species composition. An 

increase in water temperature is an important cause of changes in the composition and 

diversity of aquatic species and the dynamics of the life cycle. However, humanity with the 

beginning of history and especially from the second half of the 18th century, we enter a period 

where various human activities also affect the climate. Indeed, the degradation of the 

atmosphere, hydrosphere, and lithosphere makes up the climate, the system begins, the natural 

balance is disturbed, and consequently affects the climate. Studies have shown that some of 

the deterioration of the climate is used by global warming. Although there are uncertainties 

and actions have been taken against them, this will continue. Uncertainty will exist and can 

cause problems. The point on which almost all climatologists agree is that future climate 

change is possible. Turkey has been the hardest hit by climate change since the world was 

born. of the affected countries. There will certainly be many changes in the climate now. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Elazığ bölgesindeki sığırlardan alınan akciğer doku örnekleri histopatolojik,  

immunohistokimyasal ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemleri ile incelenerek Sığır 

Corona Virüs (BCoV)’un varlığı ve yaygınlığının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç ile Ekim 

2016-Mart 2017 tarihleri arasında yerel bir mezbahadan alınan 2054 sığır akciğeri incelendi. 

Makroskobik olarak pnömoni bulgusu gösteren 363 adet sığır akciğerlerden alınan doku 

örnekleri 2 parçaya ayrılarak bir kısmı histopatolojik ve immunohistokimyasal inceleme için 

%10’luk nötral tamponlu formaldehit solüsyonunda tespit edilerek, parafin bloklara alındı. 

Diğer kısmı PCR analizleri için -80◦C dondurucuda depolandı. Bloklardan 5 mikron 

kalınlığında alınan kesitler Hematoxylin-Eosin yöntemi ile boyandıktan sonra ışık 

mikroskobunda incelenerek histopatolojik bulgulara göre sınıflandırıldı. Mikroskobik olarak 

pnömoniler; 159  intersitisyel, 96 fibrinli, 87 kataral-purulent ve 21’i granülomatöz olmak 

üzere sınıflandırıldı. İntersitisyel pnömonilerde interalveoler septumlarda kalınlaşma, 

mononüklear hücre infiltrasyonu, bronş epitelinde deskuamasyon, bronşiyoalveolar lenfoid 

doku (BALT) hiperplazisi, bronşiolitis obliterans ve sinsityal hücre formasyonları genel 

histopatolojik değişimler olarak kaydedildi. İmmunohistokimyasal (IHC)  boyama, avidin-

biotin-peroksidaz kompleksi (ABC) prosedürüne ve üretici firmanın talimatlarına göre 

yapıldı. İntersitisyel pnömoni olarak değerlendirilen akciğer dokularında BCoV viral 

antijenlerine 24 akciğerde rastlandı. Viral antijenlere bağlı spesifik boyanma daha yoğun 

olarak bronş ve bronşiyol epitelinde,  peribronşiyoalveolar lenfoid dokuda, daha az olmak 

üzere ise intersitisyel bölgedeki mononüklear hücrelerde, interalveolar boşluktaki makrofaj ve 

sinsityal hücrelerde ve bronşiyol lümenindeki hücresel eksudatta tespit edildi. Yine sadece 

intersititsyel pnömoni örneklerinde gerçekleştirilen PCR analizlerinde doku kesitlerinden 

antijenik deteksiyon testlerinin yapılması sonrasında, BCoV antijeni taşıyan dokulardan 

TRIzol (Thermo Fisher, MA, ABD) reagent ile kitin talimatı doğrultusunda RNA 

izolasyonları gerçekleştirildi. Elde edilen RNA spektrofotometrede miktarlanarak bovine 

coronavirüs spesifik primerleri ile One Step RT-PCR master miksi (Qiagen, Hilden, 

Almanya) içeren RT-PCR karışımında templeyt olarak kullanıldı. PCR ısı protokolleri 

referansta belirtildiği gibiydi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim 

Dalındaki pozitif kontroller ve negatif kontroller (templeytsiz PCR miks) RT-PCR 

aşamasında çalışmaya dahil edildi. Agaroz jel elektroforez aşamasında 100 bp DNA 
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merdiveni (NEB, MA, ABD) ile eş zamanlı koşturulan klinik örneklere ait amplikonlarda 

pozitiflik saptanmadı. Her reaksiyonda BCoV pozitif kontrollerine ait amplikonlarda beklenen 

büyüklükte DNA fragmentleri görüldü (406 bç uzunlukta). 

Sonuç olarak Elazığ yöresindeki sığırlarda pnömoni oluşturan etkenler içerisinde BCoV viral 

antijen varlığının önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiş ve sığırlardaki solunum sistemi 

hastalık kompleksine karşı yapılan koruma ve tedavi yöntemlerinde bu etkenin göz ardı 

edilmemesi gerektiği düşünülmüştür. PCR yöntemi ile RNA virüs antijenlerinin ortaya 

konulmasındaki güçlükler göz önüne alındığında, immunohistokimyasal yöntemin BCoV 

enfeksiyonlarının teşhisinde alternatif bir metot olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bovine Corona Virus, İmmunohistokimya, İntersitisyel Pnömoni, PCR.  

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the presence and prevalence of Bovine Corona Virus 

(BCoV) by examining lung tissue samples from cattle in the Elazig region by 

histopathological, immunohistochemical and Polymerase Chain Reaction (PCR) methods. For 

this purpose, 2054 cattle lungs taken from a local slaughterhouse between October 2016 and 

March 2017 were examined. Tissue samples taken from 363 cattle lungs showing signs of 

pneumonia macroscopically were divided into 2 parts and some of them were fixed in 10% 

neutral buffered formaldehyde solution for histopathological and immunohistochemical 

examination and were taken into paraffin blocks. The other part was stored in a -80◦C freezer 

for PCR analysis. Sections taken from the blocks with a thickness of 5 microns were stained 

with the Hematoxylin-Eosin method, then examined under the light microscope and classified 

according to histopathological findings. Microscopically pneumonias; It was classified as 159 

interstitial, 96 fibrinous, 87 catarrhal-purulent, and 21 granulomatous. In interstitial 

pneumonias, thickening of the interalveolar septum, mononuclear cell infiltration, 

desquamation of the bronchial epithelium, bronchioalveolar lymphoid tissue (BALT) 

hyperplasia, bronchiolitis obliterans and syncytial cell formations were recorded as general 

histopathological changes. Immunohistochemical (IHC) staining was performed according to 

the avidin-biotin-peroxidase complex (ABC) procedure and the manufacturer's instructions. 

BCoV viral antigens were detected in 24 lungs in lung tissues evaluated as interstitial 

pneumonia. Specific staining due to viral antigens were detected more intensely in the bronchi 

and bronchiolar epithelium, peribronchioalveolar lymphoid tissue, and to a lesser extent in 

mononuclear cells in the interstitial region, macrophage and syncytial cells in the interalveolar 

space, and cellular exudate in the bronchiole lumen. PCR analyzes performed only on 

interstitial pneumonia samples, after antigenic detection tests were performed on tissue 

sections, RNA isolation was performed from tissues carrying BCoV antigen with TRIzol 

(Thermo Fisher, MA, USA) reagent in accordance with the instructions of the kit. The 

obtained RNA was quantified in a spectrophotometer and used as a template in the RT-PCR 

mixture containing BCoV specific primers and One Step RT-PCR master mix (Qiagen, 

Hilden, Germany). PCR temperature protocols were as specified in the reference. Positive 

controls and negative controls (PCR mix without template) in Fırat University Faculty of 

Veterinary Medicine Department of Virology were included in the study at the RT-PCR stage. 

No positivity was detected in the amplicons of clinical samples run simultaneously with the 

100 bp DNA ladder (NEB, MA, USA) in the agarose gel electrophoresis stage. DNA 

 

IMMUNOHISTOCHEMICAL AND POLYMERASE CHAIN REACTION METHODS 

INVESTIGATION OF RESPIRATORY CORONAVIRUS VIRAL ANTIGENS IN 

CATTLE WITH PNEUMONIA IN ELAZIG REGION 

 

86

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



fragments of the expected size (406 bp in length) were seen in the amplicons of the BCoV 

positive controls in each reaction. 

As a result, it was determined that the presence of BCoV viral antigen has an important place 

among the factors that cause pneumonia in cattle in the Elazig region, and it was thought that 

this factor should not be ignored in the protection and treatment methods against respiratory 

system disease complex in cattle. Considering the difficulties in detecting RNA virus antigens 

by PCR method, it was concluded that immunohistochemical method can be used as an 

alternative method in the diagnosis of BCoV infections. 

Keywords: Bovine Corona Virus, Immunohistochemistry, Interstitial Pneumonia, PCR. 
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ABSTRACT 

The peculiar structure of some LP problems can sometimes be used to design a solution that is 

more efficient than the simplex algorithm. The most relevant cases occur in the minimum cost 

flow problem. In fact, the particular structure of the network flow problem allows a strong 

simplification of the simplex method at minimal cost. In this paper we assume that the reader 

is familiar with basic LP concepts such as basic feasible solution concepts, optimality criteria, 

and complementary slackness conditions. The network simplex method is a solution that 

adapts the simplex method to the structure of the flow network.   

In this minimum cost flow problem, each sheet in the diagram has a unit cost of moving 

material. The problem is to find the flow with the lowest total cost.The minimum cost flow 

problem, also known as special nodes, supply nodes, or demand nodes, is similar to the 

sources and sinks in the maximum flow problem. Materials are transported from supply nodes 

to demand nodes.The supply node adds a positive quantity (supply) to the flow. For example, 

supply can represent production at that node. The demand node removes negative quantities 

(demands) from the flow. Demand can represent consumption at this node, for example. For 

simplicity, assume that supply (and demand) is zero at all nodes except supply or demand 

nodes.  

In the least cost flow problem, we have the following flow conservation rules that consider 

supply and demand.  

Normally, the nodes of a network can be associated with physical things such as cities, 

warehouses, industrial facilities, etc. and the arches of unidirectional communication links 

(road sections, railways). Note that one does not lose generality by considering oriented arcs 

rather than non-oriented ones. In fact, each bidirectional arc can be represented by a pair of 

arcs pointing in opposite directions between the same two nodes. In what follows, given a 

network G(N, A), we use n = |N| to denote the number of nodes in the network and m = |A|. 

 

OPTIMALITY CONDITIONS OF THE MINIMUM COST FLOW PROBLEM 
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ABSTRACT 

In the conditions of an increasingly pronounced lack of energy, the production of bioethanol 

is imposed as a potentially renewable source of energy, because corn is used as a raw material 

for obtaining bioethanol. Bioethanol is a fuel with zero carbon dioxide production, because 

the amount of carbon dioxide produced by burning ethanol is equal to the amount of carbon 

dioxide that is consumed during the photosynthesis process during the production of corn in 

the fields. In addition to being a fuel, bioethanol is used as a raw material in many branches of 

the industry ( industry of paints and varnishs , chemical industry, pharmaceutical industry and 

other industries). During the fermentation of corn to obtain bioethanol, WDGS is produced as 

a by-product, which is a very valuable feed for animals. WDGS is a feed with low energy 

value, but high values of protein and cellulose, so such feed is ideal for feeding dairy cows. 

The use of WDGS as feed for dairy cows gives the best results in milk production when used 

as a supplement in the ration of dairy cows. The combination of WDGS with alfalfa hay and a 

concentrated portion of the meal provides cheaper feed for dairy cows and contributes to 

increased milk production. The production of bioethanol in combination with a farm of dairy 

cows fulfills the task of sustainable agricultural and industrial production, because in this 

cycle we have a rounded production, we get bioethanol from corn, and as a by-product we get 

WDGS which we use as feed for dairy cows, the cows produce manure that we use in the field 

for corn production. During the combustion of bioethanol, there is no additional emission of 

carbon dioxide, but the balance is equal to zero. The potential of this kind of production is: 

directing the production of corn without the application of mineral fertilizers, but also the use 

of methane that results from the organic decomposition of fresh manure. 

Key words: corn, bioethanol, ethanol, WDGS, dairy cows,  
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ÖZET 

Hastalık ve sağlık kavramları, toplumsal ve bireysel hayatımızın en kıymetli kavramlardır. 

Sağlık hizmetleri, bir ülkenin refah düzeyinin en önemli ölçütü olan sağlık seviye durumunun 

arttırılmasına olumlu yönde etki sağlamaktadır. Sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahip 

olan hastaneler, değişken ve dinamik bir ekosistem dâhilinde çalışmaktadırlar. Hastanelerde 

hızlı bir şekilde artan çevresel değişimler tehditleri ve belirsizlikleri de oluşturmaktadır. 

Hastanelerin yöneticileri, bölgesel tehditlerden kurumu korumak, belirsizlikleri azaltmak, 

ortamın ortaya çıkarttığı imkânlardan faydalanmak amacıyla kendine has stratejileri 

belirlemek ve geliştirmek durumundadır. Günümüz dünyasında çekişmeli ortamda ayakta 

kalmayı hedefleyen hastanelerin doğru stratejiler geliştirmesi ve uygulaması ve geliştirilen 

stratejileri değerlendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle hastane yöneticilerinin stratejik 

yönetim uygulamalarının farkına vararak etken bir şekilde kullanması beklenmektedir.  

Stratejik yönetim uygulamaları kuruma rehber olan, stratejik hedef ve amaçlara ulaşabilmek 

için gerekli etkinlikleri gerçekleştiren tamamlayıcı bir durumdur. Sonuç olarak stratejik bir 

biçimde yönlendirilen bir oluşumda yasama faaliyetleri, tüketici etkileşimi, hizmet dağıtımı, 

idari süreçler, örgütsel yapı, proje ve program yönetimi benzeri öğeler stratejik bakış açısıyla 

değerlendirilmeli ve süreçler hususunda stratejik eğilimle durulmalıdır. Süreçler bu örgütün iç 

ve dış ortamından elde edilen veriler ile zenginleştirilmelidir. Yöneticilerin stratejik kararlar 

vermelerine modeller, yöntemler, teknikler ve tutumlar yardımcı olmaktadır. Hastanelerde 

uygulanan stratejik yönetimde mutlaka kalite ekipmanları kullanılmalı ve sağlık 

kuruluşlarında dünyada kabul görülen ölçünlerin altına düşmemesine özen gösterilmelidir. Bu 

çalışmada sağlık kurumlarında ve özellikle hastanelerde kullanılan stratejik yönetim 

uygulamaları incelenmiştir. Dengeli Puan Kartı, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Planlama, 

Tedarik Zinciri Yönetimi, SWOT Analizi, vb. yöntemler ayrıntılı olarak ele alınarak 

hastanelerde kullanımının etkileri değerlendirilmiştir. İncelemeler ve değerlendirmeler sonucu 

elde edilen bulguların hastanelerde stratejik yönetim uygulamaları ile ilgili bilgi birikimine 

katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Hastane, stratejik yönetim, stratejik yöntemler. 
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STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES IN HOSPITALS 

 

ABSTRACT 

The concepts of illness and health are the most precious concepts of our social and individual 

lives. Health services have a positive effect on increasing the state of health, which is the most 

important measure of a country's welfare level. Hospitals, which have an important place in 

health services, work within a variable and dynamic ecosystem. Rapidly increasing 

environmental changes in hospitals also create threats and uncertainties. Managers of 
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hospitals have to determine and develop their own strategies in order to protect the institution 

from regional threats, reduce uncertainties, and benefit from the opportunities created by the 

environment. Hospitals aiming to survive in a competitive environment in today's world need 

to develop and implement the right strategies and evaluate the developed strategies. For this 

reason, it is expected that hospital managers will be aware of strategic management practices 

and use them effectively. Strategic management practices are a complementary situation that 

guides the institution and brings the activities to be carried out together in order to reach the 

strategic goals and objectives. As a result, in a strategically directed formation, legislative 

activities, consumer interaction, service delivery, administrative processes, organizational 

structure, project and program management should be evaluated from a strategic perspective 

and focused on processes with a strategic tendency. Processes should be enriched with data 

obtained from the internal and external environment of the organization. Models, methods, 

techniques and attitudes help managers make strategic decisions. Quality equipment must be 

used in the strategic management applied in hospitals and care must be taken not to fall below 

the standards accepted in the world in health institutions. In this study, strategic management 

practices used in health institutions especially in hospitals were examined. The effects of its 

use in hospitals were evaluated by considering the methods in detail such as Balanced 

Scorecard, Total Quality Management, Strategic Planning, Supply Chain Management, 

SWOT Analysis, etc. The findings obtained as a result of the examinations and evaluations 

will contribute to the knowledge about strategic management practices in hospitals. 

Keywords: Hospital, strategic management, strategic methods.  
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KBRN TEHDİTLERİNİN EMNİYET MENSUPLARI ÜZERİNDE 

Malzeme Mühendisliği Bölümü, İskenderun, Hatay.  

ORCID.0000-0002-3244-6432 

 

ÖZET  
KBRN terimi “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer" ifadesinin kısaltması olarak 

kullanılır. Genel olarak, Biyolojik, Kimyasal, Radyoaktif ve Nükleer maddelerin kasıtlı veya 

kazara salınması sonucu ortaya çıkan, insanlar ve çevre için zararlı ve tehlikeli olan durumları 

tanımlamaktadır. Bu çalışmada KBRN ve KBRN Ajanlarının neler olduğu ve bunların ortaya 

çıkardığı KBRN tehditleri hakkında araştırmalar yapılmıştır. Buna ilave olarak ulaşılan 

bilgiler eşliğinde Emniyet mensuplarına uygulanan anket ile KBRN farkındalığı hakkında veri 

toplanmış olup analizleri yapılarak sonuçları sunulmuş ve bu sonuçlara göre de öneriler de 

bulunulmuştur. 

Genel olarak, KBRN hakkında emniyet mensuplarının bilgi ve yeterlilik düzeylerini ölçmek 

bu konularda gerek duyulan eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amaçlanmıştır.  

Çalışmada Hatay, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet mensupları üzerinde 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan “kolayda örnekleme” yöntemi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplamda 275 personel üzerinde gerçekleştirilen ankette 

demografik özellikler; cinsiyet, medeni durum, yaş, hizmet süresi, eğitim durumu; KBRN 

üzerindeki bilgi birikimleri ve yeterlilikleri durumu ve gelecekte gerçekleştirilmesi amaçlanan 

eylemler ve ihtiyaçlar ile ilgili olmak üzere toplamda 41 adet soru değerlendirilmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS 21 istatistiksel analiz programına çekilerek gerekli analizleri yapılmıştır. 

Analiz sırasında Regresyon analizi Ki-Kare testi kullanılmış olup çalışmanın güvenirliği için 

yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan Cronbach Alfa değerlendirilmiştir. Elde edilen ve 

incelenen verilere dayanarak KBRN’nin ne olduğu, zararları, etki alanları, zararlı sonuçların 

önlenmesi ve korunma yolları hakkında yeterli farkındalığın ve tedbirin mevcut olmadığı 

sonucuna varılarak yeni ve destekleyici öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, Emniyet güçleri 

 

 

 

ABSTRACT  

The term CBRN is used as an abbreviation of the phrase "Chemical, Biological, Radiological 

and Nuclear". In general, it defines the situations that are harmful and dangerous for humans 

and the environment, resulting from the deliberate or accidental release of Biological, 

Chemical, Radioactive and Nuclear materials. In this study, CBRN and Research has been 

carried out on what CBRN Agents are and the CBRN threats they pose. In addition to this, 

data on CBRN awareness were collected through a questionnaire applied to the members of 
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the Police, with the information obtained, and the results were presented by analyzing them 

and suggestions were made according to these results. 

In general, it is aimed to measure the knowledge and competence levels of the police officers 

about CBRN and to enable the necessary actions to be taken on these issues. The study was 

carried out by using the "convenience sampling" method, which is one of the non-random 

sampling methods, on the police members of the Hatay, Iskenderun Police Department. 

Demographic characteristics in the survey conducted on 275 personnel in total; gender, 

marital status, age, length of service, educational status; A total of 41 questions were 

evaluated, including their knowledge and competencies on CBRN, and the actions and needs 

intended to be carried out in the future. The obtained data were drawn into the SPSS 21 

statistical analysis program and analyzes were made. Regression analysis Chi-square test was 

used during the analysis and Cronbach Alpha, which emerged as a result of the analysis made 

for the reliability of the study, was evaluated. Based on the data obtained and examined, it 

was concluded that there is not enough awareness and precautions about what CBRN is, its 

harms, areas of use, and ways to protect from harmful results and new recommendations have 

been developed. 

KEY WORDS: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Law enforcement 

 

 

GİRİŞ 

KBRN geçmişten günümüze kadar her zaman insan yaşamının bir parçası olmuş, çeşitli 

nedenlerle ele alınmıştır. KBRN kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyoaktif maddelerin 

havaya, suya veya toprağa bir türlü karışması ekosistem için zararlı bir durumdur. KBRN 

ajanları ekosisteme önemli zararlar vereceğinden kitle imha silahları olarak da 

değerlendirilmektedir. Hatta bu konuda mevcut Uluslararası Hukuk’a göre KBRN ajanlarının 

kitle imha silahı olarak kullanımı yasaktır. Bu maddeler sadece tanımlı ve sosyal açıdan 

yararlı şekilde kullanılabilmektedir, ancak yararlı şekilde kullanıldıklarında bile risk 

içermektedir. Günümüzde KBRN ajanları, özellikle savaş ve saldırılarda kullanılmıştır. 

Kimyasal savaş ajanları, ekosisteme zarar vermek amacı ile yapılan kimyasal maddelerdir. Bu 

ajanlar verdiği zarara göre öldürücü, sakatlayıcı veya daha farklı zarar verici ajanlar olarak da 

kategoriye ayrılabilmektedirler. Ayrıca, bu maddeler fiziksel durumlarına, toksikolojik 

özellikleri ve uçuculuklarına göre de sınıflandırılabilmektedir.  

Biyolojik ajanlar ise, genel olarak genetiği oynanabilen, yapay olarak tüketilebilen virüsler, 

bakteriler ve mantarlar gibi doğada yer alan mikroorganizmalardır. Bu şekilde yapılan 

Biyolojik silahlar insanlara fiziksel ve psikolojik olarak çeşitli zararlar vermektedir. 

Radyoaktif ajanlar, genel olarak enerjinin dalgalar veya parçacıklar halinde etrafa yayılması 

olayıdır. Radyoaktif silahlar insanlara önemli zararlar verdiği gibi paniğe ve önemli ekonomik 

kayıplara da yol açabilmektedir. Nükleer ajanlar ise, iki atom çekirdeğinin parçalanması ile 

meydana gelen yüksek enerjinin silah olarak değerlendirmesidir. Nükleer silahlar patlamanın 

hem anında hem de kalıcı olarak dakikalar veya çok uzun süreler sonrasında da etkilerini 

sürdürür. Bu silahların yayılması ve kötü insanların eline geçmesi sadece kullanıldığı alanı 

zarara sokmakla kalmamakta aynı zamanda küresel barış ve güvenlik içinde tehdit meydana 

getirmektedir. 

Bu çalışmada KBRN kullanımının geçmişten günümüze kadar yarar ve zararlarından, KBRN 

kimyasal maddelerinin tanımlarından, ekosisteme zararları ve bu bilgiler eşliğinde KBRN 

hakkında emniyet mensuplarının bilgi ve yeterlilik düzeylerini ölçmek bu konularda gerek 

duyulan eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amaçlandığından emniyet 

mensuplarına uygulanan anket ile veri toplanmış olup veriler derlendikten sonra analizleri 

yapılarak sonuçlar sunulmuştur. 
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1. KBRN 

KBRN terimi “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer" ifadesinin kısaltması olarak 

kullanılır. “Genel terim olarak, biyolojik, kimyasal, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasıtlı 

veya kazara salınması sonucu ortaya çıkan, insanlar ve çevre için zararlı ve tehlikeli olan 

durumları ifade eder” (KBRN Sözlüğü, 2014). Benzer şekilde, KBRN, biyolojik, kimyasal, 

radyolojik veya nükleer ajanların çok sayıda insanın yaşamını, sağlığını ve esenliğini 

doğrudan etkileme potansiyeline sahip ajanların kasıtlı veya kazara salınması ve silah olarak 

kullanımı veya ikincil maruz kalma şeklinde yapılmaktadır. (Malich ve diğerleri, 2015). 

KBRN Tehlikeli Maddeler ile ilgili bir diğer terim de “HAZMAT”tır. (Hazardous Material: 

Tehlikeli Maddeler). KBRN ajanları genellikle terör saldırılarında olduğu gibi kasıtlı olarak 

kullanılırken, HAZMAT ajanları kazara etrafa yayılma veya toksik endüstriyel maddelere 

maruziyet yoluyla da zarar verebilmektedir (Calder ve diğerleri, 2019) (Calder ve Bland, 

2018).  

Çevreye zarar verici etkenlerden bir tanesi olan Kitle İmha Silahları (KİS) da KBRN 

ajanlarıyla ilişkili bir kavramdır. KBRN ajanları; konvansiyonel silahlara göre daha öldürücü 

oldukları için “kitle imha silahları” olarak adlandırılmaktadır (Sezigen, 2009). KİS aslında, 

kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer malzemeleri taşımak, kullanmak ve fırlatmak için 

kullanılan her türlü silah ve teçhizatın da kısaltmasıdır. Kitle imha silahları, kullanıldığı 

takdirde çok sayıda insanı etkileme potansiyeli nedeniyle diğer geleneksel silahlardan 

farklıdır (Kiremitçi, 2014). KBRN ajanları; nükleer veya radyoaktif maddeler, virüsler, 

bakteriler veya diğer biyolojik maddeler ve toksik kimyasalları kapsar. KBRN maddeleri, 

kazara veya terör amaçlı olsun, çeşitli durumlarda kullanılabilir. Malzemenin üretildiği, 

kullanıldığı ve depolandığı yer veya tesiste meydana gelen bir kaza sonucu veya devletlerin, 

devlet dışı aktörlerin veya terörist grupların kasıtlı eylemleri sonucunda serbest kalabilirler. 

Doğal veya yapay olarak üretilmiş, etkenin türüne ve maruziyet koşullarına bağlı olarak ciddi 

morbidite ve mortalite dâhil insan sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkilere neden olabilen 

tehlikeli maddelerdir (ICRC, 2014). 

“Uluslararası İnsani Hukuk” hükümlerine göre KBRN ajanlarının üretimi, dağıtımı ve 

kullanımı kesinlikle yasaktır. KBRN ajanları fiziksel ve kimyasal yapıları, özellikleri ve 

kökenleri bakımından oldukça farklıdır. Ayrıca neden oldukları yaralanma veya hastalık türü 

ile maruziyet sonrası belirti ve semptomların başlangıcı arasında zamanlama açısından da 

önemli bir fark vardır (ICRC, 2014). 

Bu bağlamda KBRN, çeşitli kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer malzemeleri kapsayan 

bir kısaltmadır. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan KBRN-P ise çeşitli kimyasal, biyolojik, 

radyoaktif, nükleer maddeler ile birlikte patlayıcı maddeleri de kapsayan bir kısaltmadır.  

Öte yandan KBRN ajanları sadece kitle imha silahı olarak veya kötü niyetli amaçlarla 

kullanılmamaktadır. Bu maddeler de sosyal açıdan faydalı şekillerde kullanılabilmektedir, 

ancak bu amaçla kullanıldıklarında dahi önemli riskler taşımaktadırlar. Bunun en bariz 

örneklerinden biri, nükleer teknolojinin iyi ve kötü yönde kullanılma potansiyelidir 

(Mccgwire, 1994). Teknolojinin gelişmesiyle nükleer teknolojide kullanılan uranyum 

zenginleştirme oranı nükleer programın hedeflerini belirlemektedir. Belirli oranlarda 

zenginleştirmenin yapılması ve bu zenginleştirme oranının aşılmaması yakıt üretimi 

hedeflendiğini gösterirken, yakıt için gerekli oranların aşılması hususu ise hedefin silah 

üretimi olduğu tahminlerini ortaya çıkarmaktadır (Denk, 2011). 

2. KBRN AJANLARI 

2.1. Kimyasal Ajanlar 

Kimyasal savaş ajanları tehlikeli kimyasallar arasında öldürücülüğü ve toksisitesi çok yüksek 

olan kimyasal maddelerdir. Bu ajanlar, ölüm, yaralanma ve etkisiz hale getirme özellikleri 

nedeniyle kullanılan, gazlar, aerosoller, buharlar, sıvılar veya partiküller şeklinde bulaşabilen, 

çoğunlukla insan yapımı, yüksek derecede toksik olan çeşitli kimyasal maddeler olarak 
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tanımlanabilir (AAS, 2003). Diğer bir tanıma göre ise "öldürerek veya yaralayarak yok etmek, 

gıda kaynaklarını tahrip etmek, gıda stoklarını kirletmek, ekonomik açıdan önemli unsurları 

kullanılamaz hale getirmek, terör ve panik yaratmak suretiyle ortadan kaldırmak için 

kullanılan, zehirleme potansiyeli yüksek kimyasal maddeler" özelliğine sahip kimyasal ajanlar 

olarak tanımlanmaktadır. (KBRN) olay, 2017). 

2.2. Biyolojik Ajanlar 

Biyolojik ajanlar, genetiği değiştirilebilen veya sentetik olarak üretilebilen virüsler, bakteriler 

ve mantarlar gibi doğada bulunan mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmaların 

virülanslarını artıracak, mevcut antibiyotiklere veya aşılara karşı dirençli hale getirecek veya 

bu ajanların çevreye yayılma yeteneklerini artıracak şekilde tasarlamak mümkündür. 

Biyolojik ajanlar (biyoterörizm) kullanılarak terör saldırıları gerçekleştirilebilmektedir. 

Biyoterörizm, insanları, hayvanları veya bitkileri zehirlemek veya öldürmek için siyasi veya 

sosyal amaçlarla biyolojik ajanların kasıtlı olarak kullanılmasıdır (www.interpol.int, 2019).  

2.3. Radyoaktif Ajanlar 

Işınım veya radyasyon, enerjinin elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçiminde 

yayılması veya aktarılmasıdır. Alfa, beta, gama veya uzayda yayılan herhangi bir 

elektromanyetik radyasyon gibi ışınlar yayan bütün unsurlara radyasyon kaynağı denir. Temel 

olarak radyasyon, "parçacıklar" ve "dalgalar" olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Radyoaktif 

silahların kullanılmasının başlıca nedenleri ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlarıdır. 

Kitlesel paniğe ve ekonomik hasara neden olma potansiyelleri bu silahları çekici kılmaktadır 

(Ferguson & Smith, 2009). Radyoaktif silahlar/ajanlar insanlarda korku ve paniğe neden 

olurlar. Ayrıca, normal yaşamı etkiler ve ülke ekonomisine zarar verir. Kirlenme nedeniyle ve 

yüksek temizlik maliyeti dolayısıyla ekonomik kayıplara ve en önemlisi de yaralanma ve 

ölüme neden olabilirler. 

2.4. Nükleer Ajanlar 

Nükleer silahlar temel olarak iki atom çekirdeğinin bölünmesi (fisyon) veya füzyonu 

(birleşmesi) ile açığa çıkan çok yüksek enerjiyi silah olarak kullanır. Atom bombaları, nükleer 

fisyon yoluyla elde edilen nükleer silahlardır. Hidrojen bombaları ise, nükleer füzyon yoluyla 

elde edilen nükleer silahlardır. Patlamadan sonra atom bombalarının ve hidrojen bombalarının 

rolünde hiçbir fark yoktur, bu nedenle her ikisi de nükleer silah olarak kabul edilmektedir 

(Ayvazoğlu, 2015). 

3. KBRN TEHDİTLERİNİN EMNİYET MENSUPLARI ÜZERİNDEKİ BİLGİ, 

EĞİTİM VE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Yapılan çalışmanın amacı, KBRN tehditlerinin emniyet mensupları üzerindeki etkisini bilgi 

eğitim ve yeterlilik düzeylerini ölçerek bu konuda ki yetkinliklerini yapılacak eğitimler 

eşliğinde geliştirilmesine olanak sağlamaktır.  

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma emniyet mensuplarının bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma olduğundan sadece 

emniyet mensupları üzerinde sınırlandırılmıştır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden biri olan “kolayda örnekleme” yöntemi kullanılmıştır.   

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışma, Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet mensupları üzerinde 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiş olan gruba uygulanmıştır. Toplamda 275 personele ulaşılmış olup personele 

KBRN olayları hakkındaki bilgi ve yeterliliklerine yönelik görüşlerin değerlendirilmesi anketi 

uygulanmıştır. 

3.4.  Veri Toplama Araçları ve Yöntem 

Araştırma verileri ülkemizde KBRN kavramı ile mesleklerinden ötürü karşı karşıya kalan 

kolluk kuvvetlerinden emniyet mensupları üzerinde yapılmıştır. Sorular konu alanında uzman 
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ve bu alanda çalışmalar yapmış kişiler tarafından önerileri alınarak hazırlanmıştır. KBRN 

tehditlerine yönelik bilgi, eğitim ve yeterlilik faaliyetleri ile ilgili 5‘li likert ölçekli anket 

formu oluşturulmuştur. KBRN olaylarında katılımcıların bilgi, eğitim ve yeterliliklerinin 

belirlenmesi ihtiyacına yönelik görüşlerini hedef alan sorulardan oluşan anket formu, 2 temel 

konu üzerinde durmaktadır. Birincisi demografik özellikler; cinsiyet, medeni durum, yaş, 

hizmet süresi, eğitim durumu, ikincisi KBRN üzerinde ki bilgi birikimleri ve yeterlilikleri 

durumu ve gelecekte gerçekleştirilmesi amaçlanan eylemler ve ihtiyaçlar ile ilgilidir. Çalışma 

Hatay İskenderun Emniyet Müdürlüğü personelleriyle gerekli etik izinler alınarak yapılmıştır. 

Anketimiz 11.09.2021’de başlamış 25.04.2022’de tamamlanmış ve 275 hedef birey ile 

sonlanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS 21 istatistiksel analiz programına çekilerek analizler yapılmıştır. İlk 

aşamada tanımlayıcı istatistiklerine(ortalama, mod, medyan, standart sapma) bakılmıştır. 

Araştırma analizlerinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma vb.) yanı 

sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında, grupların dağılımları varyans analizi ile 

değerlendirilmiştir. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında ise Ki-Kare testi, kullanılmıştır. Çalışmanın güvenirliği, yapılan analiz 

sonucunda ortaya çıkan Cronbach Alfa ile değerlendirilmiştir (Çizelge 3.1). Ölçek geliştirme 

ve uyarlama çalışmalarında Cronbach α değerinin en az α=0.70 ve üzeri olması gerektiği 

genel olarak kabul görmektedir (Seçer, 2015) bu durum göz önünde bulundurulmuştur. 

 
Çizelge 3. 1. Ölçeğin güvenilirlik analizi 

Cronbach's Alfa Madde Sayısı 

0,929 41 

 

Çalışma 41 soru üzerinden yapılmıştır. Güvenirlik analizi incelendiğinde Cronbach's Alfa 

değeri 0,929 olarak bulunmuştur (Çizelge 3.1). Analiz sonucunda bulunan değer ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

3.5. Bulgular ve Yorumlar 

Bu aşamada çalışmaya katılan bireylerin demografik bilgileri ve soruların frekans Çizelgeleri 

üzerinden açıklamalara yer verilecektir. 

3.5.1. Demografik Bilgiler  

Bu bölümde ankete katılan bireylerin demografik bilgileri frekans analizi ile birlikte 

verilmiştir. 

 
Çizelge 3. 2. Demografik bilgiler frekans analizi 

 Değişken Sayı Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 37 13,5 

Erkek 237 86,5 

Yaş 

18-25 yaş arası 20 7,3 

26-35 yaş arası 130 47,4 

36-45 yaş arası 92 33,6 

46-55 yaş arası 32 11,7 

Hizmet Süresi 

0-5 yıl arası 115 42 

6-10 yıl arası 25 9,1 

11-15 yıl arası 57 20,8 

16-25 yıl arası 63 23 

25 yıl ve üzeri 14 5,1 

Eğitim Durumu 

Lisansüstü 13 4,7 

Lisans 180 65,7 

Ön lisans 43 15,7 

Lise 25 9,1 
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Yüksekokul 13 4,7 

Ankete katılan emniyet mensuplarının 237’sinin (%86,5) erkek, 37’sinin (13,5) kadın olduğu,  

görülmektedir (Çizelge 3.2). Ankete katılan emniyet mensuplarının yaş gruplarına göre 

değerlendirildiğinde, 20 kişinin (%7,3) 18-25 yaş aralığında, 130 kişinin (%47,4) 26-35 yaş 

aralığında, 92 kişinin (%33,6) 36-45 yaş aralığında, 32 kişinin (%11,7) 46-55 yaş aralığında 

olduğu görülmektedir (Çizelge 3.2). Katılımcıların hizmet süreleri incelendiğinde ise 115 

kişinin (%42) 0-5 yıl arasında, 25 kişinin (%9,1) 6-10 yıl arasında, 57 kişinin (%20,8) 11-15 

yıl arasında, 63 kişinin (%23) 16-25 yıl arasında, 14 kişinin (%5,1) 25 yıl ve üzerinde olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.2). 

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde 25 kişinin (%9,1) lise, 43 kişinin (%15,7) ön 

lisans, 180 kişinin (%65,7) lisans, 13 kişinin (%4,7) yüksek lisans, 13 kişinin (%4,7) polis 

meslek yüksekokul düzeyinde olduğu görülmektedir (Çizelge 3.2). 

 
Çizelge 3. 3. KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? sorusu ile cinsiyet verileri arasında Ki-kare 

testi 

 

KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Tot

al 

Ki-

Kare p 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılmıyor

um 

Katılmıyor

um 

Cinsiy

et 

Erke

k 

40 94 45 14 44 237 

1,344 
0,85

4 
Kadı

n 

5 17 8 1 6 37 

Total 45 111 53 15 50 274 

 

Örneklem grubundaki cinsiyet farklılığı ile anketin başat sorusu olan “KBRN’nin ne olduğunu 

biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0,05) (Çizelge 3.3). 

 
Çizelge 3. 4. KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? sorusu ile yaş verileri arasında Ki-kare testi 

 

KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Tota

l 

Ki-

Kar

e p 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Ya

ş 

36

-

45  

16 39 21 5 11 92 

12,9

9 

0,37

0 

26

-

35 

21 52 23 4 30 130 

18

-

25 

3 5 4 3 5 20 

46

-

55  

5 15 5 3 4 32 

Total 45 111 53 15 50 274   

 

Örneklem grubundaki yaş farklılığı ile anketin başat sorusu olan “KBRN’nin ne olduğunu 

biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0,05) (Çizelge 3.4). 
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Çizelge 3. 5. KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? sorusu ile hizmet yılı verileri arasında Ki-kare 

testi 

 

KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Tota

l 

Ki-

Kar

e p 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Hizme

t Yılı 

6-10 

yıl 

aras

ı 

2 11 6 1 5 25 

15,4

4 

0,349

2 

0-5 

yıl 

aras

ı 

17 43 21 6 28 115 

16-

25 

yıl 

aras

ı 

11 29 12 6 5 63 

11-

15 

yıl 

aras

ı 

13 24 11 1 8 57 

25 

yıl 

ve 

üstü 

2 4 3 1 4 14 

Total 45 111 53 15 50 274   

 

Örneklem grubundaki hizmet yılı farklılığı ile anketin başat sorusu olan “KBRN’nin ne 

olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.5). 

 
Çizelge 3. 6. KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? sorusu ile eğitim verileri arasında Ki-kare testi 

 

KBRN’nin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Tot

al 

Ki-

Kar

e p 

Kararsızı

m 

Katılıyor

um 

Kesinlikl

e 

katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılmıyor

um 

Katılmıyor

um 

Eğitim 

Duru

mu 

Lisansüst

ü 

0 6 7 0 0 

13 

37,9

9 

0,00

2 

Lisans 27 82 27 10 34 180 

Ön lisans 11 8 7 5 12 43 

Lise 6 8 8 0 3 25 

Yüksekok

ul 

1 7 4 0 1 

13 

Total 45 111 53 15 50 274   
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Örneklem grubundaki eğitim durumu farklılığı ile anketin başat sorusu olan “KBRN’nin ne 

olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0,01) (Çizelge 3.6). 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

KBRN’nin ne olduğu açıklanmış zararları ve yararları ortaya konmuş olup, KBRN ile ilgili 

yapılan çalışmanın sonucunda emniyet mensuplarının sahip oldukları yeterlilikler 

değerlendirilmiştir. KBRN ajanlarının dünya üzerinde geçmişten günümüze yaygın kullanımı 

gerek yararcı gerek yıkıcı bir amaç doğrultusuna yorulabilecek olsa dahi KBRN’nin insanlar, 

doğa ve toplum üzerindeki etkileri ve sonuçları hakkında toplumun yeterli bilgiye sahip 

olması gerekmektedir. Olası bir KBRN kullanımı sırasında ve sonrasında insanların nasıl 

hareket etmesi gerektiği bunlardan nasıl korunabilecekleri veyahut kaçabilecekleri, seminerler 

kamu spotları ve kampanyalarla insanlara öğretilmelidir. KBRN hakkında emniyet mensubu 

katılımcılarından elde edilen verilere göre çalışanların farkındalık seviyeleri incelenmiştir.  

Elde edilen ve incelenen verilere dayanarak KBRN’nin ne olduğu, zararları, kullanım alanları, 

zararlı sonuçlarından korunma yolları hakkında yeterli farkındalığın ve tedbirin mevcut 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Yeterli farkındalığın oluşturulması amacıyla emniyet 

mensuplarına KBRN hakkında bilgilendirici ve eğitici seminerler düzenlenmesi beklenir. Bu 

seminerlerde KBRN kullanımı, tedbirleri ve risk yönetimi eğitimi verilmelidir. KBRN 

hakkında yetkin personel sayısı arttırılmalıdır. Olası bir KBRN kullanımı durumunda 

müdahalede bulunan yetkin personeller sağlık ve emniyet personellerinden oluşacağından 

farkındalığın yüksek tutulması önem arz etmektedir. Toplumsal bir müdahalenin 

gerçekleşmesi durumunda emniyet personellerinin olası risk yönetimine hazırlıklı olması 

beklenir. Toplumsal bilinçlenmenin esas alınması gerektir. Bu nedenle KBRN hakkında 

gerçekleştirilecek seminerlerin sivil katılımcılarla da gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. 

KBRN hakkındaki bilinçlendirme politikası bu konuda yetkili kurumlar eliyle başlatılarak 

toplumsal bir boyuta ulaşmalıdır.  
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Gelişen teknolojiye paralel olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir dijital 

değişim yaşanmaktadır. Bu yüzden eğitimi veren kurumların dijital dönüşüme ayak 

uydurması gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’de de eğitimciler, sürdürülen geleneksel 

(öğretmen merkezli) eğitim anlayışının çağdaş dünya ile birlikte ülke beklentilerini 

karşılayamadığını, eğitimin geleneksel anlayışına bağlı olarak ezbere dayalı yürütülmesi 

nedeniyle, öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçiremediklerini dile getirmeye başlamışlardır. 

Öğrenen ve öğretenlerin rollerinin eğitimde yaşanan dijital dönüşüme uygun şekilde 

değişmesi gerektiği düşünüldüğü için projemiz hazırlanmıştır. Projemizin hedefleri 

öğrencilere kesintisiz ve esnek öğrenme ortamları sunmak, öğrenciyi eğittim sürecinin bir 

bileşeni haline getirmek, nitelikli öğrenme süreçleri oluşturmak, teknoloji destekli öğrenme 

ortamları oluşturmak, öğrencileri geleceğe uygun şekilde hazırlamak, öğrenciye iletişim, 

kritik düşünme, yaratıcılık, iş birliği, dijital okurluk becerileri kazandırmak, teknolojinin 

eğitimde kullanılması için oluşturulan dijital öğrenme materyallerinin derslerde kullanımını 

sağlamak, akademik başarıyı artırmak, web 2.0 araçlarının verimli kullanımını sağlamaktı.  

Bu hedeflerle çıktığımız yolda ilk ay ortak okullarımız ve proje üyelerimizle tanışma 

toplantısı düzenledik. İkinci ayımızda katılımcıların etwinning üzerinden iletişim bilgilerinin 

oluşturulmasını sağlayıp sosyal platformlardan gruplar kurulması, proje afişi ve logo 

hazırlanması, oylama ile proje afiş ve logosunun seçilmesi, ortak okulların web 2.0 araçları ile 

okullarını tanıtması, projede görev alacak öğrenci ve velilerin etwinning eklenmesi gibi  
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etkinlikler düzenledik. Projemizin üçüncü ayında bilişim öğretmenimizin desteği ile okul 

sitemize bağlı bir dijital kütüphane hazırlayıp dijital kütüphanenin içeriğini öğretmenler 

tarafından hazırlanmasını sağladık. Kütüphanenin tanıtımı için okul panolarına afiş hazırlama, 

okul sitesinde ve sosyal medyada kütüphane tanıtımı yapma, kütüphanenin amacı içeriği ve 

kullanım şekli hakkında bilgilendirmeler yapma gibi etkinlikler düzenledik. Dördüncü 

ayımızda ülkemizdeki Öğretmen Bilişim Ağı ve Microsoft Eğitmen Ağı başta olmak üzere 

çeşitli dijital ortamlarda öğretmen eğitimleri planlayıp yapılması planlanan eğitimleri tüm 

öğretmenlere duyurduk. Projemiz diğer aylarda belirtilen plan dahilinde yürütülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Eğitim, Kütüphane, ÖBA, Teknoloji, Afiş 

 

 

 

to all teachers. Our project was carried out within the specified plan in the other months. 

Keywords: Digital Education, Library, ÖBA, Technology, Poster             

 

 

 

 

 

MY SCHOOL IS WITH ME EVERYWHERE 

 

 

In parallel with the developing technology, there is a rapid digital change from the industrial 

society to the information society. Therefore, it is thought that educational institutions should 

keep up with digital transformation. In Turkey, too, educators have begun to express that the 

traditional (teacher-centered) education approach cannot meet the expectations of the country 

together with the contemporary world, and that students cannot put what they have learned 

into practice due to the fact that the education is based on rote depending on the traditional 

understanding. Our project has been prepared because it is thought that the roles of learners 

and teachers should change in accordance with the digital transformation in education. The 

goals of our project are to provide students with uninterrupted and flexible learning 

environments, to make the student a component of the education process, to create quality 

learning processes, to create technology-supported learning environments, to prepare students 

for the future, to provide students with communication, critical thinking, creativity, 

cooperation, digital literacy skills. The aim was to ensure the use of digital learning materials 

created for the use of technology in education, to increase academic success, and to ensure 

efficient use of web 2.0 tools. In the first month, we held a meeting with our partner schools 

and project members on the way we set out with these goals.In our second month, we 

organized activities such as creating groups on social platforms, preparing project posters and 

logos, choosing the project poster and logo by voting, promoting their schools with web 2.0 

tools by partner schools, adding eTwinning to students and parents who will take part in the 

project, by providing the contact information of the participants through eTwinning. In the 

third month of our project, with the support of our informatics teacher, we prepared a digital 

library connected to our school site and ensured that the contents of the digital library were 

prepared by the teachers. For the promotion of the library, we organized activities such as 

preparing posters for school boards, promoting the library on the school website and social 

media, informing about the purpose, content and usage of the library. In our fourth month, we 

planned teacher trainings in various digital environments, especially the Teacher Information 

Network and Microsoft Trainer Network in our country, and announced the planned trainings 
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GİRİŞ 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte küresel değişimler de yaşanmış, dünya 

genelinde köklü değişikliklere neden olmuştur. Web 2.0, mobil teknoloji, dijital medya, 

artırılmış gerçeklik, 3B yazıcılar vb. teknolojinin toplumda oluşturduğu etki yeni bir sürecin 

habercisi olmuştur (TÜBİTAK Bilgem, 2019). Toplumsal ihtiyaçların değişmesi, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanların değişip gelişmesiyle kamu yönetimi, sanayi, 

eğitim, sağlık gibi alanlardaki temel ihtiyaçlara daha etkin ve verimli çözümler sunabilmek 

üzere gerçekleşen bütüncül dönüşüm dijital dönüşüm olarak adlandırılmaktadır (Karabacak ve 

Sezgin, 2010, TÜBİTAK Bilgem, 2019). 

Günümüzde teknolojik cihazlarda görülen gelişmeyle birlikte insanların ihtiyaçları da 

değişikliğe uğramıştır. Görülen değişikler bilgiye ulaşma ve erişim hızını da değiştirerek 

öğretim sürecini de etkilemektedir (Alakoç, 2003). 

Eğitim alanına baktığımızda kullanılan teknolojik araçların da çeşitlendiğini görüyoruz. Son 

yıllarda akıllı tahtalar, e kitaplar, indirilebilir müzikler, kesintisiz ulaşılabilen ses ve görüntü 

ağları, çevrimiçi sosyal ağlar gibi dijital içerikler çoğunluğun hayatına etki eden teknolojik 

gelişmelerdir. Değişen nesille birlikte öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onların 

öğretim ortamlarını iyileştirebilmek amacıyla teknolojinin kullanılması kaçınılmaz bir hal 

almıştır. Bu çerçeveden bakıldığında dijital dönüşümün bir gereklilik olduğu özellikle eğitim 

ortamında kullanılmasının hayatımıza nitelik kazandıracağını söyleyebiliriz. Yaşanan 

gelişmelerle birlikte bilgi çeşitliliği artmış ve sürekli öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu 

durum öğretmen öğrenci rollerini de değiştirmiştir(Kocaman Karoğlu, Bal Çetinkaya ve 

Çimşir, 2020). Günümüz öğrencileri farklı öğrenen ve farklı düşünen olarak nitelendirilmekte; 

dijital yerliler (Prensky, 2001), net kuşağı (Topscott, 1998), milenyum öğrenenleri (Oblinger 

ve Oblinger, 2005) gibi isimlerle ifade edilmiştir. Günümüz öğrencilerinin en belirgin 

özellikleri ise teknolojiyi iletişimde yaygın olarak kullanmalarıdır (Oblinger ve Oblinger, 

2005, Topscott, 1998, Prensky, 2001). Bu bireylerin tüm hayatlarının bilgisayar ve cep 

telefonu gibi dijital cihazlarla geçmesi düşünme ve bilgiyi işleme süreçlerinin de 

doğumlarından itibaren teknoloji ile tanışmamış bireylere göre farklılaşmasına neden 

olmuştur (Prensky, 2001) 

Eğitimde dijital dönüşüm gerçekleşirken bireylerin de farkındalığı artmış; öğrenme 

sorumluluklarını daha fazla üstlenecekleri ve bireysel öğrenmenin ön planda olması sebebiyle 

öğretmenlerin de mesleki anlamda değişmesi kaçınılmaz olmuştur. 21. Yy öğrencilerine 

eğitim veren öğretmenlerin çocukların ihtiyacını karşılamak için kullandığı yöntem ve 

tekniklerde, pedogojik düşüncelerinde değişiklikler yapması  ve dijital öğrenci merkezli 

uygulamalara yer vermeleri gerekmektedir (Robertson, 2020). Balay (2004)’a göre 

öğretmenin küreselleşen dünyada rolünün değişmesi ve bu role hazırlanması gerekmektedir. 

Bu bağlamda öğretmen öğreten ve her şeyi bilen kişiden daha çok danışman, yol gösteren 

rehber rolüne doğru evrilmektedir. 

YÖNTEM 

Ortak okullarımız ve proje üyelerimiz ile projemizin birinci ayında doğaya dönüş projemizin 

tanışma toplantısı yaparak projemiz katılımcıları ile tanışılıp önerileri alınmıştır.  

İkinci ayımızda katılımcıların eTwinning üzerinden iletişim bilgilerinin oluşturulmasını 

sağlayıp sosyal platformlardan gruplar kurulması, proje afişi ve logo hazırlanması, oylama ile 

proje afiş ve logosunun seçilmesi, ortak okulların web 2.0 araçları ile okullarını tanıtması, 

projede görev alacak öğrenci ve velilerin eTwinning  eklenmesi gibi etkinlikler düzenledik. 

Projemizin üçüncü ayında bilişim öğretmenimizin desteği ile okul sitemize bağlı bir dijital 

kütüphane hazırlayıp dijital kütüphanenin içeriğini öğretmenler tarafından hazırlanmasını 

sağladık. Kütüphanenin tanıtımı için okul panolarına afiş hazırlama, okul sitesinde ve sosyal 
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medyada kütüphane tanıtımı yapma, kütüphanenin amacı içeriği ve kullanım şekli hakkında 

bilgilendirmeler yapma gibi etkinlikler düzenledik. Dördüncü ayımızda ülkemizdeki 

Öğretmen Bilişim Ağı ve Microsoft Eğitmen Ağı başta olmak üzere çeşitli dijital ortamlarda 

öğretmen eğitimleri planlayıp yapılması planlanan eğitimleri tüm öğretmenlere duyurduk. 

Proje değerlendirme toplantısı yapılarak projenin katkıları ve sonuçları konuşulmuştur. 

 

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ 

Bu bölümde verilerin toplanmasında kullanılan teknik ve analize yer verilecektir. 

Verilerin Toplanması 

Projedeki etkinlikler incelendiğinde projemize 8 okul ve proje ortaklarının öğrencilerinin 

katıldığı görülmüştür.  Proje katılımcılarımızın bütün etkinliklere ilgi gösterdiği görülmüştür. 

Katılım açısından incelendiğinde proje okullarımızın ve ortaklarımızın proje temalarımızı 

sınıflarına uygun olarak gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Proje çalışmamıza etwinning 

üzerine yüklediğimiz katılımcı öğrencilerimizin tümü katılmıştır.  

Verilen Analizi 

Verilerin analizinde frekans ve yüzdelik analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amacı olan eğitimde dijitalleşmenin öğrenme sürecine etkisine 

yönelik değerlendirilmesine ilişkin elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan 

bulgulara yer verilmiştir. 

 

Tablo.1 Betimsel Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzdelik 

Değişkenler N P 

Cinsiyet 
Kadın 4 %50 

Erkek 4 %50 

Öğretmen    

 

Tablo.2 Öğrenci Betimsel Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımı 

Değişken N P 

Cinsiyet 
Kız 127 44,8 

Erkek 103 55,2 

Yaş 

17-20 42  

14-16 37  

10-13 53  

6-9 81  

3-6 17  
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Tablo 3. Projeye Katılan Okullarımız 

 

 

 

 

Tablo 4. Yapılan etkinlikler ve katılımcı sayısı 

 

Etkinlik No Yapılan Etkinlikler Öğrenci 

Sayısı  

1 Proje Afişi Seçimi 194 

2 Logo Seçimi 192 

3 Web 2.0 Araçlarıyla Etkinlik 176 

4 Dijital kütüphanenin kurulması 85 

5 Kütüphane içeriğinin hazırlanması 103 

6 Öğretmen eğitimleri 33 

7 Okul Etwinning Panosunda Sergilenmesi 56 

 

 

 

Proje çalışmaları incelendiğinde ise, okulum her yerde çalışmaları olarak teknoloji 

kullanımını yaygınlaştırma ve dijitalleşme etkinlikleri yapıldığı görülmüştür. Eğitimde 

dijitalleşmenin artması hedeflendiği tespit edilmiştir. Kullanılan web 2.0 araçları ve yapılan 

etkinliklerle dijitalleşmeye adım atıldığı görülmüştür. Dijital kütüphane etkinliğinde 

öğrencilere dijitalleşme bilinci kazandırmayı hedeflemiş ve öğrencilerin etkinliklere istekli 

katıldıkları görülmüştür.  Proje ortaklarımızın öğrencilerinde internet kullanma bilinci, 

eğitimde dijitalleşme yönünde çalışmalar yapmayı planladıkları görülmüştür.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Teknolojik değişimler, sağlamış olduğu olanaklarla birlikte eğitim gereksinimlerinde de yeni 

olanaklar sunmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetleri günümüzde artık farklı mekan ve 

zamanlarda farklı araçlar kullanılarak olabilmektedir. Her yerde ve her zaman eğitim / 

öğretim artık hayatımıza hakim olmuştur. Her birey kendi öğrenme stiline ve hızına uygun 

olarak uzaktan eğitim alabilmektedir (Öztemel, 2018; 27). 

Araştırmada kullandığımız ÖBA ve EBA, FATİH projesi ile gelen yenilikler arasında öğrenci 

ve öğretmenlere zengin yenilikler sunarak teknolojiyi eğitime entegre eden bir sistemdir. EBA 

ve ÖBA evde, okul ortamında yada dışarıda zaman mekan farketmeksizin kullanılan bir 

eğitim platformudur (Gerede, 2019; 22). 

 Okullarımız  

1 Mahzemin İlkokulu 

2 Mehmet Tarman İlkokulu 

3 Zekiye Has Ortaokulu 

4 Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi 

5 Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi 

6 Refika Küçükçalık Ortaokulu 

7 Sabit Bozahmetoğlu Anaokulu 
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EBA’da içerikler zengin olsada sorumluluk büyük oranda öğretmenlere düşmektedir. Bu 

nedenle öğretmenlerin EBA’ya yönelik tutumları değerlendirlmektedir (Uğurlu, Gürsoy, 

2018; 40). 

21. yy ve yaşanılan pandemi nedeniyle ülkemizde de alınan tedbirlerle beraber tüm dünyaya 

örnek olacak çalışmalara imza atılmıştır. EBA’da öğrenci eğitimi ÖBA’dan öğretmenin 

eğitimi süreç boyunca devam etmiştir. 

Tüm bu yaşanan süreç gösteriyor ki dünyada dijitalleşme yaşamı daha da kapsayarak 

ilerleyecektir. Dünya geneli dijitalleşme başlamış ve eğitimde de devam edecektir. Eğitim-

öğretim alanında öğretmenlere düşen görev ise; kendini güncellemek, gelişmelere ayak 

uydurabilmek ve çocukları da bilimin ışığında yetiştirmektir. 

Dijital dönüşüm kavramı teknolojinin kullanılıp yaygınlaşmasıyla kullanılmaya başlamıştır. 

Özellikle Covid-19 pandemi dönemiyle eğitim alanında yeni teknolojik cihazların etkin 

kullanımı artmıştır. Yıllardır eğitim alanına teknolojinin girmesiyle eğitim anlayışının kökten 

değişeceği ve sorunların biteceği beklentisi süregelmektedir. İnternetin de kullanılmasıyla bu 

beklenti artmıştır. 

Toplumun her alanında dijitalleşmenin başlamasıyla eğitimde dönüşümde kaçınılmaz 

olmuştur. Bu çalışmada eğitimde dijital dönüşüm kavramı incelenmiş öğretmen ve öğrenci 

rolleri değerlendirilmiştir. Öğretmen ve öğrenci eğitiminde dijitalleşmenin önemini ortaya 

koymuştur. Yapılan uygulamalarla öğretmen ve öğrencilerin bilgiye erişiminin ve süresinin 

kısaldığı görülmüştür. 
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ÖZET 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, eğer üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı 

değiştirmezsek, doğaya geri dönüşü olmayacak zararlar vereceğiz. Tahmin edildiği gibi dünya 

nüfusu 2050 yılına kadar 9.6 milyona ulaşacak olursa , bugünkü üretim ve tüketim 

alışkanlıklarımızı devam ettirmek için üç kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Bu 

bilgiler ışığında atıklarımızı azaltmanın, sürdürülebilir malları satın almanın, gıda israfının 

önüne geçmenin, doğayı ve çevreyi korumanın gerekliliğini anlatıp, farkındalık yaratmak. 

Doğayı korumanın kendimizi korumak olduğu bilincini oluşturmak projemizin çıkış 

noktasıdır. Projemizin hedefleri atık miktarını azaltmak, çevre kirliliği hakkında farkındalık 

yaratmak, çevre bilinci oluşturmak, geri dönüşümün gerekliliğini anlatmak ,doğayı korumanın 

önemini anlamak ,sağlıklı tüketim alışkanlığı edinmeye yardımcı olmak, israfın önüne 

geçmenin önemini fark etmek çevre, doğa alanında çalışan kurum ve kuruluşları tanımaktı. 

Bu hedeflerle çıktığımız yolda ilk ay ortak okullarımız ve proje üyelerimizle tanışma 

toplantısı düzenledik. İkinci ayımızda katılımcıların etwinning üzerinden iletişim bilgilerinin 

oluşturulmasını sağlayıp sosyal platformlardan gruplar kurulması, proje afişi ve logo 

hazırlanması, oylama ile proje afiş ve logosunun seçilmesi ,ortak okulların web 2.0 araçları ile 

okullarını tanıtması ,projede görev alacak öğrenci ve velilerin etwinning  eklenmesi,  geri 

dönüşüm malzemeleriyle etkinlik düzenlenmesi gibi etkinlikler düzenledik.P rojemizin 

üçüncü ayında plastik atıklarla geri dönüşüm çalışmaları yapılması, ortaklarla proje sürecinin 

değerlendirilmesi ve paylaşım webinarı ve okul etwinning panosunun hazırlanması 

etkinliklerini gerçekleştirdik. Dördüncü ayımızda çevre - doğa alanında faaliyet gösteren 

kurum ve kuruluşların incelenmesi, tanıtılması, doğa konulu kodlama etkinliği düzenlenmesi, 

çalışmaların okul etwinning panosunda sergilenmesi,atıklarla geri dönüşüm çalışmasını 

üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Projemizin son ayında  yapılan tüm faaliyetlerin bir 

araya getirilerek web2 araçlarıyla sunulması, proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. 

Projemizi uyguladıktan sonra proje üyelerimizde doğa bilincinin oluştuğunu,çevreye yönelik 

olumlu tutum içine girildiğini, geri dönüşümün öneminin ve gerekliliğinin kavranıp 

davranışlarının bu doğrultuda değişmeye başladığını, 'Sıfır Atık' anlayışının geliştiğini, doğa 

sevgi ve saygısının gelişip her türlü israfın önüne geçildiğini gözlemledik. 

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Atık, Çevre, Kurum, Afiş 
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5
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6
  

Hilal Gülperi ÇELİK
7
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ABSTRACT 

Research shows that if we do not change our production and consumption habits, we will 

cause irreversible damage to the nature. If the world population will reach 9.6 million by 

2050, as it is predicted, we will need a world three times larger in order to last our current 

production and consumption habits In the light of this information, our aim is to reduce our 

waste, buy sustainable goods, prevent food waste, explain the necessity of protecting nature 

and the environment, and raise awareness.. Creating the awareness that protecting nature 

means protecting ourselves is the starting point of our project. The goals of our project are to 

reduce the amount of waste, to raise awareness about environmental pollution, to raise 

environmental awareness, to explain the necessity of recycling, to understand the importance 

of protecting nature, to help adopt healthy consumption habits, to realize the importance of 

preventing waste, to get to know institutions and organizations working in the field of 

environment and nature. In the first month, we held a meeting with our partner schools and 

project members on the way we set out with these goals. In our second month, we organized 

activities such as creating groups from social platforms by creating contact information of the 

participants via etwinning, preparing the project poster and logo, choosing the project poster 

and logo unanimously promoting their schools with the web 2.0 tools. Also we organised 

adding the students and parents who will take part in the project to etwinning platform and 

events with recycling materials. In the third month of our project, we carried out the activities 

of recycling plastic waste, evaluating the project process with the partners, preparing the 

sharing webinar and the school eTwinning board. In our fourth month, we carried out our 

work called recycling with waste, examining and promoting the institutions and organizations 

operating in the field of environment - nature, organizing a coding activity on nature, 

exhibiting the works on the school eTwinning board, together with our members. We held a 

project evaluation meeting to bring together all the activities carried out in the last month of 

our project and present them with web2 tools. After implementing our project, we observed 

that our members of the project are conscious of nature, have a positive attitude towards the 

environment, the importance and necessity of recycling are understood and their behaviors  

start to change accordingly, the understanding of 'Zero Waste' improves, the love and respect 

for nature improves and all kinds of waste are prevented. 

Keywords: Recycling, Waste, Environment, Institution, Poster            

 

 

1. GİRİŞ (AMAÇ) 
İnsanın varolduğu günden bu yana doğayla olan ilişkileri, ona karşı olan davranışları büyük 

aşamalar geçirmiş ve toplu yaşama dönemine kadar dereceli olarak ilkel ilişkiler içerisinde 

sürmüştür. Medeniyet tarihi boyunca gelişen teknolojiden yararlanılırken, insanın doğaya 

hükmetme isteği giderek artmış, böylece kaynakların varlığı etkilenmiştir. 
1
 

İnsanın tüm faaliyetleri, alacağı kararlar, bir yandan doğayı etkiliyor bir yandan da doğayla 

ilişkimizin nasıl olacağını belirliyor. Dünyanın bugün geldiği noktadan hareketle ifade 

edilebilir ki maalesef mevcut haliyle bu ilişki sürdürülebilir olma noktasını çoktan geçmiştir. 

                                                 

1
 Aşılıoğlu, G. (2004). Özel okullarda ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin çevre eğitimi 

düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Bilim Dalı 

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı. Gazi Üniversitesi, Ankara sf:2 

 

OUR RETURN TO THE NATURE 
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Çünkü sanayileşmeyle birlikte baş gösteren doğadan sınırsızca yararlanma arzusu hala tüm 

gücüyle sürmektedir. Bu durum; hiç kuşkusuz beraberinde dünyamızın tahammül sınırlarını 

zorlayarak kendisini yenileme kapasitesini aşmakta, dolayısıyla dünya limit günü gerekenden 

daha hızlı yaklaşmaktadır. 
2
  

      Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu 10 Yılı’nın başlatıldığı 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü’nde de vurgulandığı gibi, pandemi sonrası toplumsal ve ekonomik iyileşme 

ancak ekolojik kaynakların verimli kullanımıyla mümkün olabilir. Oysa insanlık bugün 

gezegenimiz üzerindeki ekosistemlerin yenileyebileceğinden %74 daha fazla kaynak 

kullanıyor. Bir başka deyişle 1.7 Dünyamız varmış gibi tüketiyoruz. Tüketim hızımız Küresel 

Limit Aşımı’nın hesaplanmaya başlandığı 1970’lerden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış 

durumda.
3
 

Çevre, yapısı gereği insan vücuduna benzer. Mesela hepimiz belli dönemlerde hastalanırız. 

Kimi zaman grip, kimi zaman baş ağrısı, kimi zaman ise nezle gibi hastalıklara maruz kalırız. 

Belli bir tedavi ya da dinlenme sonucunda bu hastalıklardan kurtulur ve vücudumuz normal 

yani sağlıklı işleyişine devam eder. İnsan vücudu hastalıklara karşı mücadele edebilecek 

donanıma sahiptir. Bunun bir neticesi olarak, vücudumuz hastalıkları yenip sağlıklı bir şekilde 

çalışmaya devam eder. Doğada bu şekildedir. Bizlerin verdiği zararlar sonucunda hastalanan 

ekosistem, kendi dinamikleri sayesinde bu hastalıklara karşı mücadele ederek varlığını 

sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya devam eder ya da ettirmeye çalışır. 
4
 

 Bu doğrultuda projemizin amacı doğayı korumanın kendimizi korumak olduğu bilincini 

oluşturmak için öğrencilerimize bilinçlendirmeyi hedefledik. Hedeflerimiz atık miktarını 

azaltmak, çevre kirliliği önlemek, çevre bilinci oluşturmak,  doğayı korumak, sağlıklı tüketim 

alışkanlığı edinmek, israfın önüne geçmenin önemini fark etmek, sıfır atık bırakmak, karbon 

ayak izimizi azaltmak, doğa alanında çalışan kurum ve kuruluşları tanımaktı. 

Çevre sorunlarına çok çeşitli çözüm yolları önerilse de bunlar içinde sorunların kaynağında, 

ortaya çıkmadan önlenmesi en kayda değeridir. Bunun için de en önemli faktörün eğitim 

olduğu çevrelerce kabul edilmektedir. Bu sebeple UNESCO, UNEP, Çevre Bakanlıkları, 

Üniversiteler, Belediyeler ve Bazı Sivil Toplum Örğütleri gibi birçok kuruluş çevre eğitimini 

temel alan, çalışmalar yürütmektedir. 
5
 İlkokul ve ortaokulda çevre ilgili konuların büyük 

çoğunluğu Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri kapsamında verilmektedir. 

Bu derslerin öğretmenlerinin çevre ve geri dönüşüm ile ilgili konularda farkındalıklarının ve 

bilgi düzeylerinin yüksek olması önem arz etmektedir.
6
 

Çevre eğitiminin temeli doğayı ve doğal kaynakları korumaya yöneliktir. Çevre eğitimi bilgi 

vermenin yanında insan davranışını da etkilemelidir. Olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri 

kazandırmak ve sorunların çözümünde bireylerin aktif katılımını sağlamak çevre eğitiminin 

temel hedefidir.
7
 

                                                 

2
 Çevre ,Şehir ve İklim Dergisi (Ocak 2022) .İklimin İstikbali , İnsanlığın İstikbali Sf 8 Erişim Adresi : 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cis/csidergisi/csidergisi1/  

3
World Wildlife Fund, (2021). Bugünden itibaren doğaya borçluyuz, Retrieved from: 

https://www.wwf.org.tr/?11020/2021limitasimgunu  

4
Dr Akyüz E. (2020 ) Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek(1.Baskı).Ankara: Astana 

Yayınları  

5
 Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerle ilköğretim 

okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XVII (1), 2004, 84 
6
Eyüp ARTVİNLİ, Vildan BAYAR, (2018), İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programlarında Bir Değer 

Olarak Geri Dönüşüm, Osmangazi Journal of Educational Research, Cilt 5, Sayı 1, 2018, 21 

7
 Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerle ilköğretim 

okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. XVII (1), 2004, 84 
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Bu hedefle çıktığımız projemizde ortak okullar ve proje üyelerimiz ile çeşitli etkinlikler 

planlayarak doğaya geri dönmeye katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

2. YÖNTEM 
Ortak okullarımız ve proje üyelerimiz ile projemizin birinci ayında doğaya dönüş projemizin 

tanışma toplantısı yaparak projemiz katılımcıları ile tanışılıp önerileri alınmıştır.  

İkinci ayımızda proje katılımcılarımız ile yapılan toplantı sonrasında etwinning üzerinden 

iletişim bilgilerinin oluşturulmasını önerilmiştir. Sosyal platformlardan gruplar kurulması, 

proje afişi ve logo hazırlanması, oylama ile proje afiş ve logosunun belirlenmesi önerilmiştir. 

Ortak okulların web 2.0 araçları ile okullarını tanıtması ve etwinninge yüklenmesi 

önerilmiştir. Projede görev alacak öğrenci ve velilerin etwinning eklenmesi,  geri dönüşüm 

malzemeleriyle etkinlik düzenlenmesi gibi planlanması önerilmiştir.  

Projemizin üçüncü ayında plastik atıklarla geri dönüşüm çalışmaları yapılması, plastik atık 

kullanımın azaltılması ve ileri geri dönüşüm etkinlikleri önerilmiştir.   Proje ortaklarımızla 

proje sürecinin değerlendirilmesi ve paylaşım webinarı ve okul etwinning panosunun 

hazırlanması etkinliklerini önerilmiştir.  

 Dördüncü ayımızda çevre - doğa alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 

incelenmesi, tanıtılması, doğa konulu kodlama etkinliği düzenlenmesi, çalışmaların okul 

etwinning panosunda sergilenmesi, atıklarla geri dönüşüm çalışmasını planlanması 

önerilmiştir.  

Projemizin son ayında yapılan tüm faaliyetlerin bulunduğu web2 araçlarımız ile sunulması 

önerilmiştir. Proje değerlendirme toplantısı yapılarak projenin katkıları ve sonuçları 

konuşulmuştur. 

3. BULGULAR ve YORUMLAR 
Projedeki etkinlikler incelendiğinde projemize 8 okul ve proje ortaklarının öğrencilerinin 

katıldığı görülmüştür.  Proje katılımcılarımızın bütün etkinliklere ilgi gösterdiği görülmüştür. 

Katılım açısından incelendiğinde proje okullarımızın ve ortaklarımızın proje temalarımızı 

sınıflarına uygun olarak gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Proje çalışmamıza etwinning 

üzerine yüklediğimiz katılımcı öğrencilerimizin tümü katılmıştır.  

Proje çalışmaları incelendiğinde ise, doğaya dönüyoruz çalışmaları olarak atık miktarımızı 

azaltmak ve geri dönüşüm etkinlikleri yapıldığı görülmüştür. Sıfır Atık bırakılmaya 

çalışılması hedeflendiği tespit edilmiştir. Plastik atıkların geri dönüşümü ve plastik 

kullanılması azaltıldığı görülmüştür. Çevre kuruluşlarının tanımları ve çevreyi koruma 

etkinliğinde öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedeflemiş ve öğrencilerin etkinliklere 

istekli katıldıkları görülmüştür.  Proje ortaklarımızın öğrencilerinde çevre bilinci, geri 

dönüşüm ve sıfır atık bırakarak karbon ayak izini azaltması yönünde çalışmalar yapmayı 

planladıkları görülmüştür.  

4. SONUÇLAR  
Yapılandırmacı yaklaşımın hayatımıza dahil ettiği öğrenci merkezli kavramı ile projemizin 

etkinliklerini öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak uyguladıkları için doğa bilincinin 

oluştuğunu proje ortaklarımız aktarmıştır. Proje katılımcılarının çevre hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olduktan sonra çevreye yönelik olumlu tutum içine girdiği, karbon ayak izini 

azalttığı, geri dönüşümün önemini ve gerekliliğini kavrayıp bu davranışlara yönelik 

değişmeye başladıkları gözlenmiştir. ‘Sıfır Atık’ anlayışından yola çıkarak yaşadığımız 

doğaya sevgi ve saygı anlayışı ile yaklaşıldığı ve her türlü israfın önüne geçildiği 

gözlenmiştir.  
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Tablo 1. Projeye katılan okullarımız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Yapılan etkinlikler ve katılımcı sayısı  

 
Etkinli

k No 

Yapılan Etkinlikler Öğrenci 

Sayısı  

1 Proje Afişi Seçimi 92 

2 Logo Seçimi 92 

3 Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Etkinlik 74 

4 Plastik Atıklarla Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması 85 

5 İleri Geri Dönüşüm Etkinlikleri 87 

6 Çevre - Doğa Alanında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların 

İncelenmesi, Tanıtılması 

90 

7 Doğa Konulu Kodlama Etkinliği Düzenlenmesi 92 

8 Okul Etwinning Panosunda Sergilenmesi 56 

9 Atıklarla Geri Dönüşüm Çalışmasını Planlanması 92 

 

Tablo 3. Proje sonucunda ulaşılan veriler  

Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Değişim Gözlenmesi 

Beklenen Öğrenci 

Sayısı 

Değişim 

Gözlemlenen 

Öğrenci Sayısı 

8 92 92 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okullarımız  

1 Mahzemin İlkokulu 

2 Mehmet Tarman İlkokulu 

3 Zekiye Has Ortaokulu 

4 Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi 

5 Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi 

6 Refika Küçükçalık Ortaokulu 

7 Kayseri Doğa Koleji 

8 Fatih İlkokulu  
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DENİM KUMAŞ BOYAMA İŞLEMİNDE DOĞAL BOYA MADDESİ OLARAK KİL 

KULLANIMI, KİLİN DENİM KUMAŞINDA YIKAMA EFEKTLERİNİN, HASLIK 

DEĞERLERİNİN VE ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

 

ÖZET  

Sentetik boyaların keşfinden önce tekstilde  renklendirme doğal boyalar ile yapılıyordu.Daha 

sonraları sentetik boyaların keşfi ile beraber bunların daha ucuz, kolay erişilebilir, standart 

özellikte olması gibi nedenlerle doğal boyalar yerlerini sentetik boyalara bıraktılar. Ancak son 

yıllarda, çevreye ve canlılara gösterilen hassasiyet ve getirilen sınırlamalar, “sürdürülebilir” 

konsepti adı altında sentetik boyalara göre daha çevre dostu olan doğal boyalara karşı yeniden 

artan bir ilgi yaratmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda çevre, ekoloji ve kirlilik kontrolüne 

verilen önem de dikkate alındığında;. Toksik olmayan, kolay ve güvenli bir şekilde elde 

edilebilen doğal boyaların bu bağlamda sentetik boyalara karşı iyi bir alternatif olabileceği 

söylenebilir.Bu çalışmamızda doğada bulunan kil ile denim ve gabardin bezlere kaplama 

prosesi ile renklendirme çalışmaları yapılmıştır. 

Dünya’da denim sektöründe kil  ile boyama bir ilk olup,çevreci,antibakteriyel, sürdürülebilir 

yönü ile ürünler müşteriler tarafından talep görmüştür. Bu çerçevede yapılan araştırmalar, 

laboratuvar çalışmaları,üretim çalışmaları,test sonuçları,ve son genel durumlar 

değerlendirilmeye çalışalacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Denim,Doğal Boyama,Sürdürülebilirlilik,Çevre Dostu 

 

 

ABSTRACT  

Before the discovery of synthetic dyes, coloring in textiles was done with natural dyes. Later, 

with the discovery of synthetic dyes, natural dyes were replaced by synthetic dyes for reasons 

such as cheaper, easily accessible and standard features. However, in recent years, the 

sensitivity to the environment and living things and the limitations imposed have created a 

renewed interest in natural dyes, which are more environmentally friendly than synthetic 

dyes, under the concept 

of "sustainable". Considering the importance given to the environment, ecology and pollution 

control in the national and international arena; It can be said that non-toxic, easily and safely 

obtained natural dyes can be a good alternative to synthetic dyes in this context. In this study, 

coloration studies were carried out by coating process on denim and gabardine cloths with 

clay found in nature. 

Dyeing with clay is a first in the denim sector in the world, and products with 

environmentalist, antibacterial and sustainable aspects have been demanded by customers. In 

this context, researches, laboratory studies, production studies, test results, and the latest 

general situations will be evaluated. 

Keywords:Textile, Denim Natural Dyeing,Sustainability, Environmentally Friendly 
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Giriş 

Heterotopi, anormal yerleşimli normal nöronlar anlamına gelir. Anormal nöron göçüne bağlı 

malformasyonlar olarak sınıflandırılırlar. Nöronların ventrikül ile pia arasında herhangi bir 

yerde biriktiği birçok heterotopi formu vardır. Subkortikal tip, laminer (bant heterotopi) ve 

nodüler; subependimal (veya periventriküler) tip ise genellikle nodüler formdadır [1, 2]. 

Subependimal noduler heterotopi (SNH), tüm heterotopiler arasında en yaygın biçimdir 

(Resim 1). 

SNH'nin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de tanımlanması kolaydır. Lateral 

ventriküller boyunca dağılırlar. Tüm MRG sekanslarında kortikal gri madde ile izointenstir ve 

kontrast tutmazlar. MRG'de tanımlanabilir olmasına rağmen, SNH'nin nöbet ve epileptik 

aktivite oluşumundaki katkıları yirmi yılı aşkın bir süredir tartışma konusu olmaya devam 

etmektedir [3-6]. SNH ile ilişkili epilepsisi olan hastaların çoğunlukla antiepileptik ilaçlara 

dirençli olduğu bildirilmiştir [7]. Ancak SNH'li bazı hastaların nörolojik ve gelişimsel olarak 

normal olabileceği de unutulmamalıdır [2, 8, 9]. 

Amacımız çocuklarda SNH’nin dağılım, lokalizasyon, boyut, volümünün klinik bulguları ile 

ilişkisini araştırmaktır. 

Materyal ve Metod 

Haziran 2019- Eylül 2022 tarihleri arasında hastenemize başvurmuş ve klinik gereklilik 

nedeniyle rutin beyin MRG çekilmiş ve SNH saptanmış hastaların görüntüleri retrospektif 

olarak tekrar değerlendirilmiştir. Hastane sisteminden hasta muayene bulguları ve skalp 

elektroensefalogramlarına (EEG) ulaşılmıştır. 

Beyin MRG çekimi 3 Tesla Skyra cihazında rutin 16 kanallı kafa koili ile alınmıştır. Yedi 

yaşından küçük altı hastaya anestezi uzmanı tarafından intravenöz sedasyon (ketamin 1 

mg/kg) uygulanmış ve çekim boyunca monitorize edilmiştir. Çekimler 25-35 dk civarında 

sürmüştür. Hiçbir hastaya intravenöz kontrast madde kullanılmamıştır. Hiçbir hastada çekim 

sırasında komplikasyon gelişmemiştir. 

Klinik ve heterotopilerin boyutu, volumu, lokalizasyonu arasındaki ilişki lineer regresyon 

analizi (SPSS 22.0) ile araştırılmıştır. 

Bulgular   

Çalışmamızda 13 erkek (%50), 13 kız (%50) olmak üzere toplam 26 hasta mevcuttu. Yaş 

ortalaması 10±4.4’dü. Hasta sayısı yeterli olan gruplar (baş ağrısı, epilepsi, serebral palsi 

[SP]) arasında yaş dağılımı açısından anlamlı bir farklılık yoktu (Tablo 1) 

Hastaların MRG çekim endikasyonları; 9/26 (%34.6) baş ağrısı, 9/26 (%34.6) epilepsi, 5/26 

(%19.2) SP, birer hastada ise (%3.8) hafif mental retardasyon, gelişme geriliği ve 

makrosefaliydi.  

Baş ağrısı olan dokuz hastanın altısında (6/9; %66.7) SNH dışında MRG bulgusu yoktu. İki 

hastada (2/9; %22.2) kortikal displazi, bir hastada (1/9; %11.1) nöroglial kist saptandı. 

Epilepsi hastalarının dördünde (4/9; %44.4) SNH dışında MRG bulgusu yoktu. İki hastada 

korpus kallozum anomalisi (2/9; %22.2), birer hastada ise mezial temporal skleroz, 

hipoglisemi sekeli ve kraniovertebral bileşke anomalisi (3/9; %33.3)   mevcuttu. 

 

ÇOCUKLARDA SUBEPENDİMAL NODULER HETEROTOPİLER VE KLİNİK 

YANSIMASI 
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Toplam beş SP li hastanın ikisinde (2/5; %40) Chiari 2 malformasyonu, birer hastada ise 

korpus kallozum displazisi, horizontal gaze palsy with progressive scoliosis ve asfiksi sekeli 

(3/5; %60) mevcuttu. 

Sık izlenen MRG bulguları korpus kallozum displazisi (5/26; %19), kortikal displazi (2/26; 

%8), Chiari 2 malformasyonu (2/26; %8) idi. Birer adet izlenen bulgular nöroglial kist, MTS, 

kraniovertebral bileşke anomalisi, hipokampal malrotasyon, hipomyelinizasyon, beyin sapı 

hipoplazisi, korpus striatumda füzyon, hipoglisemi sekeli, horizontal gaze palsy with 

progressive scoliosis, serebellar hipoplazi idi.  

Heterotopiler sıklıkla frontal lob yerleşimli (%39), bunu paryetal (%22), oksipital (%22) ve 

temporal lob (%17) izliyordu. 20 hastada (%77) noduler, 6 hastada ribbon (%23) şeklinde idi. 

Ribbon tutulum gruplara homojen dağılmıştı (baş ağrısında 2, epilepside 1, SP’de 1, hafif 

mental retardede 1, gelişme geriliğinde 1). Hasta sayısı çok olan gruplarda (baş ağrısı [7/9], 

epilepsi [8/9], SP [4/5]) en çok noduler heterotopi mevcuttu.  

Sağ veya sol hemisfer tutulumunun gruplar arasındaki dağılımı istatistiksel anlamlı değildi 

(p<0.05). Baş ağrısında sağ veya bilateral (8/9; %39), epilepside sol veya bilateral (8/9; %89), 

SP de sağ veya bilateral (5/5; %100) tutulum çoğunluktaydı. 

Baş ağrısı olan hastalarda genellikle frontal lob yerleşimli (8/9; %89) heterotopi mevcuttu. 

Epilepsi hastalarında da çoğunlukla frontal lob (5/9; %56), daha az sıklıkla temporal (2/9; 

%22), oksipital (1/9; %11) ve paryetal (1/9; %11) tutulum vardı. SP’li hastalarda paryetal 

ağırlıklı yerleşim (3/5; %60) vardı.   

Hetrotopilerin bilateral veya unilateral hemisferde yerleşimli olmasının gruplar arasında 

anlamlı farklılığı yoktu. Bilateral frontal tutulum sadece baş ağrısı (3/5; %60)  ve epilepside 

(2/5; %40) izlendi. 

Toplam 16 hastaya skalp EEG yapıldı. Sadece 5 hastada (%31) EEG bulgusu mevcuttu (dördü 

epilepsi, biri SP hastası). Tek hastada heterotopi lokalizasyonu EEG bulgusu lokalizasyonu ile 

uyumluydu. Diğer hastalarda bulgular diffüz, kontrlateral hemisfer veya farklı loblardaydı.  

11 hastada (% 69) EEG bulgusu yoktu. 

Kolmogorov-Smirnov testi ile grupların homojen dağılıyordu. Lineer regresyon analizi ile 

klinik ve heterotopilerin boyutu, volumu, lokalizasyonu arasında anlamlı ilişki bulunamadı. 3 

grupta tek hasta olduğu için bunlar bu istatistikte değerlendirilmedi. Hafif mental retarde ve 

gelişme geriliği olan çocuklarda heterotopi volümü diğer gruplara göre belirgin yüksekti 

(Tablo 2). Ancak tek hasta olduğu için bunun anlamlı olduğunun vurgulanması doğru 

değildir. 

Tartışma 

SNH, embriyogenezdeki farklılığı nedeniyle diğer heterotopilerden ayrılarak “nöroependimal 

anormallikleri olan malformasyonlar” olarak alt kategorilere ayrılmıştır [10]. Anatomik olarak 

tek taraflı noduler, iki taraflı noduler ve iki taraflı yaygın (ribbon benzeri) gruplara 

ayrılabilirler. SNH ile ilişkili epilepsisi olan hastaların çoğunlukla antiepileptik ilaçlara 

dirençli olduğu bildirilmiştir [7]. Çalışmamızda hiçbir hastamız da dirençli epilepsi yoktu, 

antiepilektikler ile kontrol altındaydı. 

Anterior baskın bilateral SNH'nin, FLNA genindeki mutasyonlara bağlı olarak X'e bağlı bir 

bozukluk olduğu iyi bilinmektedir [11]. Posterior baskın SNH, FLNA negatiftir, esas olarak 

lateral ventriküller boyunca temporal-trigonal bölgede dağılır ve sıklıkla fokal kortikal 

displazi, anormal girasyon, polimikrogiri, hipokampal anormallikler, kolposefali ve serebellar 

veya orta beyin tektum anormallikleri dahil kortikal malformasyonlarla ilişkilidir [12-14]. 

Bazı hastalarda, SNH ana epileptojenik bölgedir, bu durumda heterotopik nodüllerin tek 

başına çıkarılması veya yok edilmesi nöbet azalmasına veya kesilmesine yol açmak için 

yeterlidir [15]. Ancak, SNH ve kortikal yapılar arasında oluşan anormal bağlantılar nedeniyle 

dirençli hastalarda nöbet kontrolü için ilgili kortikal bölgelerin de aynı anda tanımlanması ve 

çıkarılması gerekebilir [4, 16]. Bu anormal bağlantılar hem elektrofizyolojik çalışmalar hem 
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de görüntüleme (difüzyon tensör görüntüleme ve fonksiyonel MRG) ile gösterilmiştir [17, 

18]. SNH'li bazı hastaların nörolojik ve gelişimsel olarak normal olabileceği unutulmamalıdır 

[2,8,9]. Bu çalışmalarda SNH'li hastalarda farklı tiplerde nispeten geç başlayan nöbetler 

bildirilmiştir. Basit parsiyel nöbet bildirilen en yaygın tiptir. En yaygın skalp EEG anormalliği 

fokal keskin dalgalardı [2, 3, 6]. Skalp EEG'sinde, SNH'nin yeri ile uyumlu fokal interiktal 

epileptiform deşarjların (IED'ler) dağılımı yaygındır [3, 19]. İktal EEG, genellikle SNH'nin 

bulunduğu lob veya bölge üzerinde bölgesel veya hemisferik değişiklikler gösterir. Bununla 

birlikte, IED'lerin ayrıca SNH konumundan bağımsız olarak ve bazen kontralateral 

hemisferde dağıldığı da bildirilmiştir [3, 20, 21]. Ayrıca hastalarda yaygın, hatta jeneralize 

diken ve dalga olabilir, bazılarında EEG normal olabilir [3, 22, 23]. Bizim çalışmamızda skalp 

EEG’de çok az  hastada anormal bulgu mevcuttu (5/16; %31). En sık bulgu fokal keskin-

yavaş dalga (4/5) şeklindeydi. Tek hastada heterotopi lokalizasyonu EEG bulgusu 

lokalizasyonu ile uyumluydu. Diğer hastalarda bulgular diffüz, kontrlateral hemisfer veya 

farklı loblardaydı.  

EEG’de saptanan bu epileptik aktiviteler (EA) beyin bölgesi hakkında bilgi sağlar ve ilgili 

ağın genişlemesini gösterebilir. Yine de en önemli soruları yanıtlayamazlar: 1. Bir nodül EA 

üretir mi? 2. Birden fazla nodül olması durumunda, EA'nın oluşturulmasına hangi nodüller 

katılır? 3. Korteks EA'nın oluşturulmasına hangi kısım ve ne ölçüde katkıda bulunuyor? 4. 

Epileptojenik ağ ne kadar karmaşık? Bu nedenle cerrahiye aday dirençli epilepsi hastalarında 

non-invaziv çalışmalardan toplanan bilgiler terapötik hedefi belirlemek için nadiren yeterli 

olabilir ve genellikle invaziv çalışmalar gerekir. Heterotopik nodüllerden doğrudan EEG 

kaydı ile yapılan intrakranial EEG çalışmaları, SNH’lerin çoğunlukla epileptojenik olduğunu, 

genellikle epileptik ağa katıldıklarını ve hatta bazen nöbetleri başlattığını göstermiştir (5, 24, 

25). Bir kez kanıtlanmış epileptojenik SNH, stereotaktik ablatif teknikler için ideal anatomik 

hedeflerdir. Yeni minimal invaziv tekniklerdeki ilerlemeler (Stereo EEG kılavuzluğunda 

radyofrekans termokoagülasyon ve MRG kılavuzlu Lazer İnterstisyel Termal Terapi) direkt 

rezektif cerrahinin zor olduğu bu hastalara daha umut verici fokal terapötik seçenekler 

sunacaktır. 

Epilepsisi olmayan hastalarda saptanan SNH’ların direkt epilepsi ile ilişkilendirilmesi doğru 

değildir. Epilepsi hastalarında da bu bölgelerin gerçekten epilepsiyi başlatan veya döngü 

içinde bulunan atak olduğu tartışmalıdır. Çoğunlukla dirençli epilepsi ile ilşkilendirilmiş olsa 

da bizim hastalarımızda ilaç direnci mevcut değildi.  

Sonuç 

SNH’li hastaların asemptomatik olabileceği akılda tutulmalıdır. Hastaların epilepsi adayı 

olabileceği ve klinik takip gerektiği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılacak uzun süreli 

prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Resim 1. Transvers T1 MPGR (A) ve koronal T2 TSE (B) ağırlıklı sekanslarda frontal 

subependimal noduler heterotopiler (oklar) izleniyor. Korteks ile benzer sinyade olduğuna 

dikkat ediniz. (MPGR, multiplanar gradient recalled acquisition; TSE, turbo spin echo) 

 

Tablo 1. Yaş dağılımı 

Klinik Sayı Ortalama SD Minimum Maximum 

Baş ağrısı 9 12,6 3,5 7 17 

Epilepsi 9 10,5 4,2 2 15 

Serebral Palsi 5 7,8 3,8 3 12 

Hafif mental retardasyon 1 8 . 8 8 

Gelişme geriliği 1 2 . 2 2 

Makrosefali 1 4 . 4 4 

Toplam 26 10 4,4 2 17 

SD, Standart deviasyon 

 

Tablo 2. Subependimal heterotopilerin hacimsel dağılımı 

Klinik Sayı 

Ortalama 

(cm
3
) SD Minimum Maximum 

Baş ağrısı 9 ,67 ,64 ,04 1,77 

Epilepsi 9 ,44 1,02 ,03 3,14 

Serebral palsi 5 ,21 ,35 ,02 ,85 

Hafif mental retardasyon 1 27,4 . 27,4 27,4 

Gelişme geriliği 1 24 . 24 24 

Makrosefali 1 3,71 . 3,71 3,71 

Total 26 2,53 6,90 ,02 27,4 

SD, Standart deviasyon 
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ABSTRACT 

Introduction 

Heterotopia refers to abnormally located normal neurons. They are classified as 

malformations due to abnormal neuronal migration. There are many forms of heterotopia, in 

which neurons accumulate anywhere between the ventricle and the pia. Subependymal 

nodular heterotopia (SNH) is the most common form among all heterotopias. 

The contribution of SNH in the formation of seizures and epileptic activity has been the 

subject of debate for over two decades. It has been reported that patients with SNH-associated 

epilepsy are mostly resistant to antiepileptic drugs. However, it has been reported that some 

patients with SNH may be neurologically and developmentally normal. 

Our aim is to investigate the relationship between magnetic resonance imaging (MRI) and 

clinical findings of distribution, localization, size and volume of SNH in children. 

Material and Method 

The images of patients who were admitted to our hospital between June 2019 and September 

2022 and who were found to have SNH in brain MRI were retrospectively re-evaluated. The 

clinical findings of the patient were compared; the relationship between the size, volume and 

localization of SNH was analyzed statistically. 

Results 

Twenty-six patients (13 male [50%] and 13 female [50%]) were included in the study. The 

clinical findings of the patients were 9/26 (34.6%) headache, 9/26 (34.6%) epilepsy, 5/26 

(19.2%) cerebral palsy (CP), 1/26 (3.8%) mild mental retardation, 1/26 (3.8%) growth 

retardation and 1/26 (3.8%) macrocephaly. 

Six of the nine patients with headache (6/9; 66.7%) and four of the epilepsy patients (4/9; 

44.4%) had no MRI findings except SNH. 

A total of 16 patients underwent scalp electroencephalogram (EEG). Only 5 patients (31%) 

had EEG findings (four epilepsy, one cerebral palsy). EEG findings were not detected in 11 

patients (69%). 

In groups with sufficient number of patients (headache, epilepsy, CP), no significant 

correlation was found between the size, volume and localization of heterotopias and clinical 

findings (p&gt;0.05). Since there was only one patient in the three groups, these could not be 

evaluated in the statistical analysis. However, heterotopia volume was significantly higher in 

this group (one child with mild mental retardation and one with developmental delay) 

compared to the other groups. 

Discussion 

It has been reported that patients with SNH-associated epilepsy are mostly resistant to 

antiepileptic drugs. None of our patients in our study had resistant epilepsy. Our patients were 

under control with antiepillectic drugs. 

It should be kept in mind that some patients with SNH may be neurologically and 

developmentally normal. Different types of relatively late-onset seizures have been reported 

in patients with SNH in some studies. The most common EEG abnormality is focal sharp 

waves. In our study, few patients had abnormal EEG findings (5/16; 31%). The most common 

finding was focal sharp-slow wave (4/5; 80%). 

SNHs can be detected in patients without epilepsy, therefore, direct association with epilepsy 

is not correct. It is controversial whether these regions actually initiate epilepsy or are in the 
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loop in patients with epilepsy. Although it was mostly associated with resistant epilepsy in 

previous studies, we did not detect drug resistance in our patients. 

Conclusion 

It should be kept in mind that patients with SNH are epilepsy candidates but may be 

asymptomatic at a substantial level, and the need for clinical follow-up should not be 

forgotten. 

Keywords Subependymal nodular heterotopia, magnetic resonance imaging, epilepsy, 

pediatrics 
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ABSTRACT 

This study analyses the B-pillar of a vehicle to determine its strength, structural integrity and 

passengers’ safety in invents of side collision and rollover. The original B-pillar was analysed 

using FEA methods with CATIA V5 software while the final reinforced design was analysed 

in Hyperworks Optistruct for results comparison. In the pre and final design analysis, the B-

pillar was constrained in all six (6) degrees of freedom carrying a distributed load of 140KN 

applied over the outer highlighted face of the B-pillar which acted in Y direction of the 

vehicle co-ordinate system. Crashworthiness, second moment of area, bending moment and 

shear force were investigated. The pre-analysed B-pillars was made of CP steel 800/1000 with 

1.4mm thickness and 2D mesh property. The results showed maximum B-pillar deflection of 

53mm and highest Von Misses stress of 1.09×10
4
 MPa. The B-pillar was redesigned and 

reinforced with increased cross sectional area, 𝐶-section reinforcement, points for 

resting/clamping of the B-pillar on car body. The reinforced B-pillar material (High Alloy 

Steel and factor of safety of 1.5), a simple, easier and economical manufacturing processes 

were adopted after a mesh convergence study was conducted. The results had a maximum 

deflection of 8.27mm and a maximum Von Mises stress of 2060MPa. A comparative analysis 

with Hyperworks Optistruct had maximum deflection 4.75mm and maximum Von Mises 

stress of 1288 MPa which greatly differ from the results obtained by solving in Catia V5. The 

final reinforced design produced optimum results. In all iterations, it was observed that the 

Von Mises stress value was highest at the fillets. 

KEYWORDS: B-pillar, Reinforcement, Redesign, Mesh convergence, Deflection. 

 

1. INTRODUCTION 

The increase in demand for lighter automotive structures to meet environmental regulations 

has led to extensive use of lighter materials (Rajput, 2013). This, according to Khurmi and 

Gupta (2002a) has also led to considerable rethinking of the strength of the structural 

components and the safety of the occupants within. Hangs and Daniels opined that the B-

pillar of a vehicle is a very important component as it is subjected to impact loading during 

the case of a collision from side, and is also responsible to maintain the structural integrity of 

the passenger cabin in case of a vehicle rollover (Anderson, 2005). The scope of the study is 

presently limited to testing the strength of the B-pillar during side loading scenario. The 

design modifications are targeted to meet the expected criteria of this research and as well 

cater for more efficient assembly the B-pillar. Axial loading is not considered in any analysis. 

A typical automotive B-pillar 2012 Holden Commodore is presented in Figure 1. 

 

REDESIGN AND ASSEMBLY OF A B-PILLAR FOR ADEQUATE STRUCTURAL 

INTEGRITY IN VEHICULAR BODY FRAMEWORK 
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Figure 1: Automotive B-pillar 2012 Holden Commodore  

 

Primary objectives of B-pillar is to provide protection against side impacts and to save the 

occupants from roof crushing in case of vehicle role over (Arbelaez, 2005). Different 

manufacturers address this need by developing their individual concepts which cater to their 

specific design demands. Hence, this study is involves redesign and assembly of a B-pillar for 

adequate structural integrity in vehicular body framework. 

 

1.1. Factors Affecting B-pillar Design 

The factors affecting the design of B-pillar include the following; 

1.1.1. Crashworthiness 

It can be defined as the ability of a vehicle and its structural components to protect its 

occupants in the event of crash (Azadi et al., 2010). The nature of the crash and the 

operational category or type of the vehicle (Arbelaez, 2005) plays a very crucial role in 

determining the crashworthiness of the vehicle. Before actual vehicle prototypes are subjected 

to controlled crash tests (Carney, 2012), the vehicle design and the designs of all its structural 

components are analysed through computers and finite element methods. The results of this 

analysis guide the design maturity process of all the components.  

B-pillars of any vehicle are primarily subjected to side impacts and roof crush in case of 

vehicle rollover (Hangs et. al., 2015. The pillars are thus designed keeping these factors. 

 

1.1.2. Second Moment of Area 

Also known as the moment of inertia of an area, it is an important parameter to determine the 

stiffness of the beam structure or the resistance to deflection caused by bending loads 

(Shames and Rao, 2006). It is observed that higher the second moment of area, the lesser the 

deflection caused by bending loads (Gere and Timoshenko, 1997). The cross section of the B 
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pillar, in the middle region, shows maximum deflection under uniform load from initial 

analysis. Hence a logical design step can be increasing the cross section area of the beam to 

counter the deflection. 

 

1.1.3. Bending Moment or Shear Force 

The force causes bending of the B-pillar in turn producing shear strain. Since the length of the 

B-pillar is much greater than its lateral dimension, it is observed that the axial strain is much 

smaller than the shear strain. The shear force resists the bending in the beam caused by 

transverse external load acting on it. It acts in a direction parallel to beam cross section and its 

purpose is to bring the section in equilibrium in vertical direction (Khurmi and Gupta, 2002b). 

Balancing of transverse forces alone doesn’t ensure equilibrium of a section.  Shames et. al., 

2006 posted that if the moments of the forces acting on it are not balanced, there will always 

be a possibility of beam rotation. The moment of these forces can induce bending moment on 

cross sections to counter this rotation (Ariffin, et al. (2014). Therefore, (Scharff et al., 1990) 

the B-pillar bends as a result of the bending moment generated as a cumulative effect of all 

the forces acting on it. It is the product of the perpendicular component of the force acting on 

the beam to distance of the application of this load. 

 

1.2. Mesh Style 

Inner surface of B-pillar was provided. On the CAD surface, a maximum permissible 

thickness of 1.4𝑚𝑚 is applied. The part being a sheet metal component has uniform thickness 

throughout its geometry. Generally, for meshing a component having thickness less than 

10𝑚𝑚, its 2 dimensional mid surface is considered for finite element analysis. From the B-

pillar part body, the mid surface was extracted. The extracted surface was meshed with 2𝐷 

elements with a maximum element length of 4mm. The element size was chosen after a mesh 

convergence study analysing the effects of different mesh sizes on maximum stress and 

deformation over the component (Nafems, 2015; Prosketch, 2014). The edge fillets of the 

inner surface are of 5𝑚𝑚 radius. Thus for more accurate representation of the geometry, local 

meshing was carried out on fillets.  

 

 

 
     Figure 2: Mesh visualisation 
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1.3. Clamping 

An automobile B-pillar primarily rests over two components; the side of the vehicle 

chassis/floor and the side of the vehicle roof (Hangs et. al., 2015). The initial design lacks 

surfaces that suggest resting/clamping of the B-pillar on car body. Hence the top and bottom 

edges of the B-pillar surface were constrained in all 6 degrees of freedom for initial analysis. 

1.4. Load Case 

As directed by the design problem, a distributed load of 140𝐾𝑁 was applied over the outer 

highlighted face of the B-pillar which acts across the vehicle; that is the 𝑌-direction of the 

vehicle co-ordinate system. 

   
    Figure 3: Clamping for first test run   Figure 4: Loading of first design 

 

1.5. Design Improvements 

The initial test and Bending Moment Diagram showed maximum deflection near the middle 

region of the B-pillar. Hence the first step taken towards strengthening the pillar was the 

introduction of reinforcement in the middle. For the reinforcement a ‘C’ section was chosen. 

The Reinforcement displays large values of deflection (21.7mm) in the middle region. To 

further stiffen the reinforcement walls, a surface feature was embossed. It is expected to 

further reduce the deflection of the Beam and reinforcement in the middle region.  

 
Figure 5: Reinforcement concept 
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1.6. Final Proposed Design 

The final proposed reinforcement is of thickness 2mm. It follows a ‘C’ section similar to the 

B-pillar inner surface. It is to be seam welded to the B-pillar inner cavity. The material 

suggested for B-pillar reinforcements: High Alloy Steel 

 

   
Figure6: Proposed B-pillar assembly     Figure7: Proposed B-pillar reinforcement 

 

1.7. Final Load case (Set up) 

The B-pillar was redesigned to include top and bottom resting faces. Instead of constraining 

the top and bottom edges, the extended faces are clamped to restrict movement in all 

6 degrees of freedom. 

  
Figure 8: Clamping on final design    Figure 9: Force applied on final design 

i. The distributed load of 140KN was applied on the face of the B-pillar as instructed, in 

Y-direction of vehicle co-ordinate system. 

ii. Seam weald joints were created between edges of reinforcement and inner surface of 

redesigned B-pillar. 

iii. Surface contact condition was defined between inner surface of B-pillar and outer 

surface of reinforcement touching the B-pillar. 
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iv. Both the B-pillar and Reinforcement middle surfaces are used for analysis. 2-D 

meshes, of element size 4mm are used to represent both the geometries.  

v. A factor of safety of 1.5 was considered for designing. 

vi. Material thickness of 2mm was assigned to reinforcement and 1.4mm thickness was 

assigned to B-pillar. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Material properties for the existing B-pillar is defined in Table 1 while material properties for 

the redesigned and reinforced B-pillar is defined in Table 2. Two popular B-Pillar car models 

were studied for their usability in solving the current design problem: 

 
Table 1: Material properties for existing B-pillar 

Component Maximum 

thickness 

(𝑚𝑚) 

Material Density 

(𝐾𝑔/𝑚3) 

Young’s 

Modulus 

(𝐺𝑃𝑎) 

Yield 

Strength 

(𝑀𝑃𝑎) 

Tensile 

Strength 

(𝑀𝑃𝑎) 

Poisson’s 

Ratio 

B-pillar  1.4 CP Steel 

800/1000 
7850 210 800 1000 0.300 

 

Table 2: Material properties for designed B-pillar and Reinforcement 

Component Maximum 

thickness 

(𝑚𝑚) 

Material Density 

(𝐾𝑔/𝑚3) 

Young’s 

Modulus 

(𝐺𝑃𝑎) 

Yield 

Strength 

(𝑀𝑃𝑎) 

Tensile 

Strength 

(𝑀𝑃𝑎) 

Poisson’s 

Ratio 

B-pillar  1.4 CP Steel 

800/1000 
7850 210 800 1000 0.300 

Reinforcement  2.0 High 

Alloy 

Steel 

7850 210 1500 1700 0.300 

 

2.1. Ford F150 

i. A three part B-pillar assembly was designed for Ford F150. It comprised of 

ii. The main B-pillar Outer 

iii. The B-pillar reinforcement Inner 

iv. Structural foam 

v. The results show that the new concept has less stress concentration and shows much 

lesser deflection than older design. 

vi. As a result, to reduce the stress and deflection, aluminium foam is used in the 

assembly. This also reduces the overall weight of the assembly when compared to full 

foam design. 
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Figure 10: B-pillar design concepts  

 

2.2. Ford Focus (2013 Model year) 

To address the requirement of different stiffness characteristics at different regions across the 

B-pillar, Ford Motor Company came up with the concept assembling multiple B-pillar parts 

with different thicknesses and as a result created a pillar constructed by welding 8 parts with 

thicknesses varying between 1.35mm to 2.7mm. The resultant pillar achieved a weight 

reduction of 1.35Kg over the older design while meeting the design requirements. 

 

 
Figure 11: Ford Focus (2013 MY) B-pillar  

 

 

2.3. Location of Restraints 

To better represent the actual resting of B-pillar over vehicle structure, both the ends of the 

given B-pillar are remodelled to include resting faces which can be spot/seam welded over 

vehicle chassis and roof structures. One of the most important crash tests is the car to car side 

impact (Euroncap, 2014). 
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Figure 12: Modification with restraints              Figure 13: Side impact test setup  

The test is simulated by having a mobile deformable barrier (MBD) (Ariffin et. al., 2014) 

crashing against the side of the vehicle, specifically against the driver’s door at 50km/h speed. 

Significant amount of force is imparted to the B-pillar which has to prevent the passenger 

cabin from collapsing. 

2.4. Mesh Convergence 

FEA results are often lesser than accurate values. Prosketch, 2014 opined that there is a direct 

relationship between mesh size and mesh quality. Mesh convergence is a process which is 

carried out to find out the optimum mesh size for which accurate results can be obtained 

(Nafems, 2015). The following steps were carried out to perform mesh convergence: 

i. B-pillar was meshed using different sized elements listed in the table 1 and 2. 

ii. Maximum displacement and Von Mises stress values were noted for each mesh size. 

iii. Graphs were plotted of maximum displacement against mesh size and Von Mises 

stress against mesh size. 

iv. A flat, relatively stable region was observed between mesh sizes 3 and 6.  

v. The value of slope of curve was observed to be smallest near mesh size 4, hence the 

size was chosen for all future analysis.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The test results showed a maximum B-pillar deflection of 53 𝑚𝑚. The highest magnitude of 

Von Misses stress was recorded at 1.09𝑥104 𝑀𝑃𝑎. It is observed that the deflection (53 𝑚𝑚) 

obtained from the analysis was almost same as the deflection (51.2 𝑚𝑚) expected from hand 

calculations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

     
Figure 14: Deflection from first test           Figure 15: Von Mises stress contour from first test 

 

3.1. Final Load Case 

A maximum displacement of 8.27 𝑚𝑚 was observed. This is much lower than the maximum 

permitted deflection. Design target for deflection control can be achieved with the suggested 

reinforcement. The maximum Von Mises stress recorded was 2060 𝑀𝑃𝑎. This was much 

higher than the yield strength of B-pillar material.  

 

            
Figure 16: Deflection contour for final design Figure 17: Final design Von Mises 

proposal      contour 1 
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Figure18: Final design Von Mises contour 2 

 

Careful observation of the Von Mises stress contour shows that the highest value of stress is 

concentrated over the elements right next to the constrained elements. This behaviour is 

typically observed in FEA results. This tremendous difference is observed primarily in 

2𝐷 shell meshed components. It is caused due to difference in forces acting upon two adjacent 

nodes and unrealistic load transfer across 2𝐷 elements. In case of shell meshes, concentrated 

stress values can be neglected to focus on areas that fall directly affect design target. Here it 

can be observed that the outer face of the B-pillar on most parts experiences stress less than 

588MPa. This value is within the yield strength value of B-pillar outer material. High stress 

concentration is observed at lower region of the B-pillar. It can again be attributed to the 

unrealistic force distribution across elements in a 2𝐷 mesh.  

The constraints are applied on flat faces. It is important to note that in a typical passenger car, 

the B-pillar is welded and supported over a region greater than the area of the extended lower 

surface. However due to certain limitations, a portion of a face cannot be constrained in Catia 

𝑉5. The entire face is selected and constrained. This is a deviation from actual scenario and 

hence is expected to give inaccurate results. 

To overcome this problem, linear static analysis of the B-pillar assembly was carried out in 

Hyperworks with Optistruct as the solver. Identical loading and contact conditions were 

applied with deviations in the boundary conditions. The highlighted area of the B-pillar 

assembly was constrained to represent a more realistic boundary condition. The results 

obtained after solving the problem in Hyperworks Optistruct were greatly different from the 

results obtained by solving in Catia 𝑉5. The maximum deflection came down to a value of 

4.75𝑚𝑚.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

    
 

Figure 19: Deflection plot from Hypermesh      Figure 20: Von Mises plot from Hypermesh 

The maximum Von Mises stress was observed as 1288 𝑀𝑃𝑎. This is much lower than the 

values obtained from FEA in Catia 𝑉5. While on B-pillar face, the maximum Von Mises 

stress is observed to be nearly within limits dictated by factor of safety (FoS). The difference 

in results from different FEA programs can be attributed to following reasons: 

i. Hypermesh allows us to refine and edit the mesh, hence finding and rectifying the 

elements that might have failed during automatic meshing. Erroneous elements can 

give inaccurate results.  

ii. While defining material properties, Optistruct gives the provision to define Tensile 

Strength values of material. Catia 𝑉5 does not allow it. 

iii. Constraining of elements can be done by selecting nodes in Hypermesh. Hence it 

helps in setting up a more realistic model for analysis, as a result giving more strength 

to lower B-pillar regions. 

It is also observed that the deflection results from both the solvers differ significantly from the 

results predicted by hand calculations i.e. 36.5mm. The deviation can be attributed to non-

linear geometry of the actual B-pillar reinforcement while the geometry considered for hand 

calculation is a simplified linear model. The results for mesh convergence are presented in the  

 
Table 3. 

Table 3: Mesh Convergence 

Mesh size (𝒎𝒎) Max. Von Mises Stress (𝑮𝑷𝒂) Max. Displacement (𝒎𝒎) 

20 8.36 52.6 

15 9.09 49.5 

10 7.94 45.6 

08 9.57 48.7 

06 9.63 49.4 
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04 11.30 48.6 

02 13.50 49.2 

 

 
Figure 21: Mesh Size against Displacement 

 
Figure 22: Mesh Size against Von Mises Stress 

 

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

From the above analysis, an improved reinforcement and B-pillar design is proposed, details 

of manufacture for which are presented in the Appendices. It was observed that a seam weld 

along the edges of the Reinforcement panel helps transfer load evenly across the walls of the 

B-pillar.  

In all iterations, it was observed that the Von Mises stress values were highest at the fillets. 

Since the given design of the B-pillar is Class ‘A’ surface, no changes were made to its 

geometry. However, if allowed, modifying the filleted regions can possibly give better stress 

distribution characteristics to the B-pillar assembly and the same can be further analysed.  

The proposed Reinforcement part weighs was 1.53Kg. The total weight of the B-pillar 

assembly come out as 5.06 Kg. This is well within the given weight limit. 

The simplified geometry of the B-pillar assembly will ensure easy and quick stamping of the 

parts. To further relieve stress between grains of material and improving overall strength of 

the assembly, hot stamping is suggested. It benefits the product due to following reasons: 

i. Increase in material strength. 

ii. Increase in material ductility. 

iii. Reduction in material weight by redistributing material away from low stress areas is 

possible. 

iv. Stress risers from welded joints can be avoided. 

v. Some special cases can allow variable thickness as well. 

vi. Complex geometries can be manufactured more feasibly. 
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APPENDICES 

Appendix I: B-pillar Part Drawing 
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Appendix II: Reinforcement Drawing 
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Appendix III: B-pillar Assembly Drawing 
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ÖZET 

Rekreasyonel faaliyetler son yıllarda sıkça karşımıza çıkan kavramlar arasında yer almakta ve 

insan hayatını kaliteli, sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi için var olan öğeler arasında yerini 

almaktadır. Ekonomik ve kültürel faaliyetler gibi sportif faaliyetlerinde bireyleri gündelik 

hayata psikolojik ve sosyolojik açıdan hazırladığı bilinen bir gerçektir. Global bir olgu olan 

tüketim ve rekreasyon, toplumun sosyo-ekonomik koşullarına bağlı olarak gelişmekte ve 

yaygınlık kazanmaktadır. Globalleşmenin yayılmasına neden olan en önemli faktör tüketim 

olgudur ve bu tüketim olgusunun içine rekreasyon faaliyetleri de girmektedir. Bu nitel 

çalışmanın amacı rekreasyon endüstrisi ve globalleşme konularına değinilerek, rekreasyon 

endüstrisini globalleşme perspektifinden bakıldığında, teknoloji, sosyalleşme ve ekonomik 

unsurlar başlığı altında değerlendirmektir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve kitle iletişim 

araçları sayesinde aktif ya da pasif rekreasyonel faaliyet yapmak daha kolay hale gelmekte 

dolayısıyla çok sayıda kişiye aynı anda ulaşılabilmekte ve sanal, özel veya kamusal 

rekreasyon alanlarında birlikte aktivite yapmaya imkan sağlanmaktadır. Bu süreç günden 

güne hızla artarak devam etmekte, rekreasyon endüstrisi genişlemekte dolayısıyla bu alandaki 

ticari kar elde etme amacı her geçen gün ivme kazanmaktadır. Rekreasyon endüstrisi 

genişlerken sadece sportif gereksinimleri karşılamak için değil, aynı zamanda sosyal kültürel 

sanat ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, toplumun bu gereksinimlerini gidermek için 

kilit rekreasyon alanları oluşturulmaktadır. Boş zaman ve rekreasyon endüstrisinde bu kilit 

alanlar üç temel sektörü meydana getirmektedir. . Bunlar; kâr amacı gütmeyen, kamu ve yerel 

yönetim organizasyonları, yine kâr amacı gütmeyen gönüllü sektör organizasyonları ve ticari 

kâr amacı güden özel sektörden oluşmaktadır. Kamu ve yerel yönetim organizasyonlarında 

halkın ilgisini çekecek rekreatif faaliyetler desteklenerek halk kesimlerine sunulmaktadır. 

Gönüllü sektörde kar amacı gütmeyen tedarikçilerin toplumun yararı adına bir araya gelerek 

yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, birçok türde kulüpler oluşturmasıyla burada ki 

faaliyetlerin halka sunulmasıdır. Özel sektör de ise ticari işletmelerin kar elde etmek amacıyla 

ticari faaliyetlerini yöneltmesiyle ortaya çıkmaktadır. Dünyada ve ülkemizde özel sektörde 

rekreasyonel aktivitelerin yapıldığı birçok faaliyet türü bulunmaktadır. Bu bağlamda 

globalleşen dünyada eğlenceye dayalı rekreasyonel faaliyetleri birçok şehirde kamu ve özel 

sektör tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallere, organizasyonlara verilen 

finansal destekler sayesinde toplum içinde etkinliklerden faydalanma isteği gün geçtikçe 

artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Globalleşme, Boş zaman ve rekreasyon endüstrisi, Rekreasyon alanları 
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ABSTRACT  

Recreational activities are among the concepts that have been frequently encountered in 

recent years, and they are the elements that exist in order to maintain a quality, healthy and 

happy human life. It is a known fact that sports activities such as economic and cultural 

activities prepare individuals for daily life psychologically and sociologically. Consumption 

and recreation, which is a global phenomenon, develop and become widespread depending on 

the socio-economic conditions of the society. The most important factor that causes the spread 

of globalization is the phenomenon of consumption, and this consumption phenomenon also 

includes recreational activities. The aim of this qualitative study is to evaluate the recreation 

industry under the heading of technology, socialization, and economic elements, by touching 

on the subjects of the recreation industry and globalization from the perspective of 

globalization. Thanks to the rapid development of technology and mass media, active or 

passive recreational activities become easier, so a large number of people can be reached at 

the same time and it provides the opportunity to do activities together in virtual, private, or 

public recreation areas. This process continues to increase day by day, the recreation industry 

is expanding, so the purpose of making a commercial profit in this field is gaining ongoing 

momentum. While the recreation industry is expanding, key recreation areas are created to 

meet the needs of society, not only to meet the sportive needs but also to meet the social, 

cultural, artistic, and health needs. In the leisure and recreation industry, these key areas make 

up three key sectors. These consist of non-profit, public, and local government organizations; 

non-profit voluntary sector organizations, and the commercial profit-oriented private sector. 

Recreational activities that attract the community’s attention in public and local government 

organizations are supported and offered to people. It is the presentation of the activities in the 

voluntary sector to the public by the non-profit suppliers coming together for the benefit of 

society and forming charitable organizations, foundations, associations, and many kinds of 

clubs. The private sector, on the other hand, emerges when commercial enterprises direct their 

commercial activities in order to make a profit. There are many types of activities where 

recreational activities are carried out in the private sector in the world and in our country. In 

this context, the desire to benefit from the activities in society is increasing day by day, thanks 

to the financial support given to national and international festivals and organizations 

performed by the public and private sectors in many cities in the globalizing world. 

Keywords: Globalization, Leisure and recreation industry, Recreation areas 

 

 

GLOBALIZATION AND THE RECREATION INDUSTRY 
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ÖZET 

Mikrokirleticilerin gideriminde önemli arıtma proseslerinden biri de elektrokimyasal arıtma 

prosesleridir. Bu çalışmada, yaygın olarak atıksuların arıtımında kullanılan 

elektrokoagülasyon prosesiyle demir ve grafit elektrotları kullanılarak sulu ortamdan 

Tetrasiklin’in giderimi incelenmiştir. Elektrokoagülasyon prosesinde demir elektrotlar anot, 

grafit elektrotlar ise katot malzemesi olarak kullanılmıştır ve elektrotlar Monopolar paralel 

bağlanarak elektrokoagülasyon prosesine etki eden parametrelerden başlangıç pH (5, 6, 7 ve 

8), akım yoğunluğu (10, 25, 50, 80 ve 100 A/m
2
) elektriksel iletkenlik (500, 800, 1200 ve 

2000 µs/cm) ve elektroliz süresinin (1, 2, 4, 8, 10, 15, 20 ve 30 dakika) etkisi tetrasiklin 

giderimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Optimum işletme koşulları, tetrasiklin giderimi 

açısından değerlendirildiğinde tetrasiklin konsantrayonu başlangıç olarak 100 mg/L’den 0 

mg/L’ye; başlangıç pH 6, Akım yoğunluğu 100 A/m
2
, 1000 µs/cm ve 10 dakika elektroliz 

süresinde düşmüştür. Sonuç olarak, mikrokirleticilerden biri ve yaygın olarak atıksularda 

bulunan tetrasiklin giderimi için demir ve grafit elektrolarının kullanımını ile 10 dakika gibi 

kısa elektroliz süresinde tamamen giderildiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal prosesler, Tetrasiklin giderimi, Demir anot elektrot, 

Grafit katot elektrot. 

 

ABSTRACT 

One of the important treatment processes in the removal of micropollutants is electrochemical 

treatment processes. In this study, the removal of Tetracycline from aqueous media using iron 

and graphite electrodes with electrocoagulation process, which is widely used in wastewater 

treatment, was investigated. Iron electrodes were used as anode and graphite electrodes as 

cathode material in the electrocoagulation process, and the electrodes were connected in 

parallel with Monopolar and the parameters affecting the electrocoagulation process were 

initial pH (5, 6, 7 and 8), current density (10, 25, 50, 80 and 100 A/m2). ) electrical 

conductivity (500, 800, 1200 and 2000 µs/cm) and the effect of electrolysis time (1, 2, 4, 8, 

10, 15, 20 and 30 minutes) on tetracycline removal were investigated. When optimal 

operating conditions are evaluated in terms of tetracycline removal, the tetracycline 

concentration initially ranged from 100 mg/L to 0 mg/L; The initial pH decreased at 6, current 

density 100 A/m2, 1000 µs/cm and 10 minutes electrolysis time. As a result, it has been 

observed that one of the micropollutants and tetracycline, which is commonly found in 

wastewater, is completely removed in a short electrolysis time of 10 minutes with the use of 

iron and graphite electrodes. 

Keywords: Electrochemical processes, Tetracycline removal, Iron anode electrode, Graphite 

cathode electrode. 
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GİRİŞ 

Son dönemlerde çok sık kullanılan antibiyotikler bakteriyel direnç oluşturmaları ve sucul 

organizmalara toksik etkileri sebebiyle mikrokirleticiler olarak sınıflandırılırlar. 

Antibiyotikler çevreye çeşitli kaynaklardan yayılabilirler [1-4]. Genelde antibiyotiklerin insan 

ve hayvan hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılırlar. Yapılan araştırmalarda vücuda alınan 

antibiyotiklerin yaklaşık %90 oranlarında vücuttan dışarı atıldığı tespit edilmiştir [5]. Bu 

sebeple insan ve hayvan dışkısı ve buna bağlı olarak evsel atık su arıtım sistemlerinde çok 

çeşitli antibiyotikler bulunabilir [2,6]. 

İnsanlar ve hayvanlar tarafından kullanılan antibiyotiklerin gideriminde geleneksel 

yöntemlerin yetersiz kalması da çevredeki antibiyotik kirliliğine neden olmaktadır [7]. Su 

ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan antibiyotikler ise sedimentlerin ve yüzey sularının 

kirlenmesine neden olur. Antibiyotiklerin çevrede var olması bakterilerin antibiyotik direnç 

kazanmasına, sudaki ve karadaki organizmalara toksik etkiye neden olabilir. Ayrıca 

antibiyotikler bitki köklerinde birikerek büyümelerini ve gelişmelerini etkileyebilir ve besin 

zinciri ile insanlara kadar ulaşabilir [8]. 

Elektrokimyasal arıtma prosesleri son yıllarda çeşitli su ve atıksuların arıtılmasında 

kullanılmaktadır. Elektrokimyasal arıtma prosesleri diğer proseslere göre sağladığı; basit 

işletme ve ekipman gereksinimi, işletme kolaylığı, kimyasal madde kullanılmaması ve çamur 

miktarının az olması gibi avantajlarından ötürü tercih edilmektedir. 

Monopolar ve bipolar elektrotlar kullanılarak seri ya da paralel şekilde bağlanmak suretiyle 

farklı giderim verimleri sağlanabilmektedir [11].  

Monopolar-paralel (MP-P), monopolar seri (MP-S) ve bipolar serisi (BP-S) konfigürasyonları 

arasındaki yapılan seçim, giderim verimini ve işletim maliyetini etkilemektedir [12] 

Bu çalışmada monopolar paralel bağlama yöntemi tercih edilmiş ve Elektrokoagülasyon 

prosesine etki eden işletme parametrelerinden başlangıç pH, akım yoğunluğu, elektriksel 

iletkenlik ve elektroliz süresinin Tetrasiklin giderimi üzerine etkisi incelenmiştir. 

 

 
Şekil 1. Elektrokoagülasyon prosesi monopolar paralel bağlantı gösterimi [13] 
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MATERYAL METOD 

Bu çalışmada; saf suya moleküler ağırlığı 444,435 g/mol olan TC (Tetracyline) ilave edilerek 

sulu çözeltisi hazırlanmıştır. Kullanılan TC’nin karakteristik özellikleri şekil 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Tetrasikli’nin karakteristik özellikleri 

 

 

Kimyasal 

Formülü 

C22H24N2O8 

Molekül Ağırlığı 444,435 g/mol 

KOİ 118,5 mg/L (100 

mg/L için) 

Dalgaboyu (ʎm) 360 nm 

 

 
Şekil 2. EC prosesi şematik görünümü [14]  

 
Şekil 3. Tetrasiklin 200-750nm arası spektrum taraması 
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BULGULAR 

Tetrasiklinin sulu çözeltilerden Elektrokoagütasyon prosesi ile giderim çalışmasında, demir 

elektrotlar anot, grafit elektrotlar ise katot malzemesi olarak kullanılmıştır. Elektroflotasyon 

prosesine etki eden parametrelerden başlangıç pH 5, 6, 7, 8; akım yoğunluğu 10, 25, 50, 

80,100 A/m
2
, elektriksel iletkenlik 500, 800, 1200, 2000 µs/cm ve elektroliz süresi 1, 2, 4, 

8,10, 15, 20, 30 dakika aralığında değiştirilerek giderim verimleri belirlenmiştir. Deneysel 

çalışmada TC konsantrasyonu 100 mg/L ve elektrotların bağlantısı MP-P olarak sabit tüm 

deneylerde uygulanmıştır.   

 

Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Başlangıç Ph’ın Etkisi 

pH, ortamda oluşan elektrolitik reaksiyonları doğrudan etkilediği için büyük öneme sahiptir. 

Elektrokoagülasyon için metal hidroksitlerin oluşumunda pH birinci dereceden etkilidir. Belli 

pH değerleri dışında koagülantlar oluşmayacağı gibi hidroksil radikallerinin oluşum yüzdesi 

de büyük oranda azalacaktır. Elektrokoagülasyon uygulamalarında pH’nın giderek arttığı 

gözlenmektedir. Giderim verimleri başlangıç pH’sine bağlı olduğu kadar son durumdaki pH 

değerlerine de bağlıdır [10]. 

En yüksek TC giderme verimi pH 6 başlangıç pH değerinde elde edildi. Bu da bu pH 

değerlerinde oluşan Fe(OH)3 floklarının adsorpsiyon özelliklerinin yüksek olması ve 

çözünürlüğünün düşük olduğu yapıdan kaynaklanması ile açıklanabilir.  

 

 

 
 

Şekil 4. TC giderme verimi üzerine Başlangıç pH’ın etkisi 
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Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Akım Yoğunluğunun Etkisi 

Akım yoğunluğunun optimizasyonu elektrokimyasal arıtım yöntemi için çok önemlidir. 

Gerekenden fazla akım yoğunluğu uygulandığında maliyet artışı oluşabileceği gibi eğer 

elektrokoagülasyon yöntemi uygulanıyor ise akım yoğunluğuna paralel olarak çamur oluşumu 

da artacaktır. Ayrıca arıtım çalışmalarında akım yoğunluğu ile arıtım süresi yakından ilişkilidi 

[10]. 

 

Bu çalışmada akım yoğunluğunun TC giderme verimine olan etkisini araştırmak için akım 

yoğunluğu 10-100 A/m2 aralığında değiştirilerek uygulandı. 

Akım yoğunluğunun artması ile TC giderme veriminin arttığı görüldü. En iyi TC giderme 

verimi 100 A/m2’de %98,3 giderme verimi elde edilmiştir. 

 

 

   

 
 

Şekil 5. TC giderme verimi üzerine Akım yoğunluğunun etkisi 
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Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Elektriksel İletkenliğin Etkisi 

Elektriksel iletkenlik elektrokoagülasyon prosesinde verim ve işletme maliyetini değiştirir. 

Elektroliz olayının sentetik sulu çözeltilerde ya da iletkenliği düşük gerçek atıksularda belirli 

bir değerde olması verim ve işletme maliyeti açısından önemlidir. Özellikle iletkenlik NaCl 

destek elektroliti ile sağlanmaktadır.  

Bu amaçla çalışmada TC giderme verimi üzerine eletriksel iletkenlik değerleri 500-2000 

µs/cm aralığında değiştirilerek uygulandı. 

En yüksek giderme verimi 1200 µs/cm iletkenlik değerinde %99,0 olarak elde edildi. Bu 

değerin altında ve üstündeki iletkenlik düzeylerinde TC giderme veriminin düşük olduğu 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 6. TC giderme verimi üzerine Elektriksel iletkenliğin etkisi. 

 

 

Elektroflotasyon Prosesi Üzerine Elektroliz Süresinin Etkisi 

Elektrokoagülasyon prosesinde elektroliz süresi oluşacak koagülant miktarı açısından 

önemlidir. EK prosesinde elektroliz süresi 1-30 dk aralığında değiştirilerek TC giderimi 

üzerine etkisi belirlenmiştir. Beklenildiği gibi zaman arttıkça giderme veriminin arttığı 

görülmektedir. Ayrıca 15 dk elektroliz süresi sonunda kirleticilerin tamamının giderildiği 

görülmektedir.  Dolayısıyla 30 dk sürede TC için %100 giderme verimi KOİ için ise %95 

giderme verimi elde edilmiştir. 
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Şekil 7. TC giderme verimi üzerine Elektroliz süresinin etkisi 

 

 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, Tetrasiklin içeren sulu çözeltilerden Tetrasiklinin giderimi Elektrokoagülasyon 

prosesi ile araştırılmıştır. Bu amaçla Elektrokoagülasyon prosesine etki eden değişkenlerden; 

başlangıç pH, akım yoğunluğu, elektriksel iletkenlik ve elektroliz süresinin etki incelenmiştir. 

En yüksek giderme verimi pH 6,  akım yoğunluğu 100 A/m
2
, 1000 µs/cm ve 15 dk elektroliz 

süresinde % 99,9 Tetracycline giderme verimi ve  % 95 KOİ giderime verimleri elde 

edilmiştir.  
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ABSTRACT 

In this paper we study a notion called (E, 1) (C, 1)−weighted statistical convergence and 

prove a Korovkin type approximation theorem. The rate of convergence for weighted 

statistical convergence is obtained. In the last section we also give Voronovskaya and Grüss-

Voronovskaya type theorems and some illustrative numerical examples 

Keywords (E, 1)(C, 1)-weighted statistical convergence, Korovkin type theorem, rate of 

convergence, Voronovskaya type theorem 
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ÖZET 

Kültürel miraslar geçmiş yaşantıların izlerini yansıtan kentteki somut varlıklardır. Mimari 

açıdan bu kültürel miraslar tarihi doku olarak çağdaş mimarilerle birlikte varlık 

göstermektedirler. Tarihi yapıların özgün kültürel, estetik ve yapısal biçimleriyle geleceğe 

aktarılması kentteki dokuyu geleceğe taşıyacak önemli etkendir. Bu açıdan bakıldığında tarihi 

yapılara uygun müdahale yöntemi yapılması gerekmektedir. Geleneksel mimarilerle birlikte 

bütün halde yer edinmiş tarihi çevreninde korunması doğru yöntemlerle yapılacak 

uygulamaların şekline bağlıdır. Ancak zaman içinde değişen kent morfolojisi ve teknolojik 

gelişmeler neticesinde tarihi yapılar kent içerisinde uygun yöntemle korunmayıp zarar 

görmektedir. Özellikle zamanla işlevi değiştirilen ya da yenilenen tarihi binaların özgün 

kimlikleri bu çerçevede kaybolmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, tarihi 

yapıların yeniden işlevlendirme yoluyla müdahale edilmesiyle ortaya çıkan tesisat sorunlarını 

irdelemektir. Çalışmanın kapsamını tarihi çevre içinde yer alan ve sonradan işlevlendirilen 

tarihi yapıların mimari dokularıyla teknik unsurları oluşturmaktadır.  Hazırlanan çalışmanın 

amacı doğrultusunda yöntemi temelde üç adımdan oluşmaktadır. Literatür araştırmalarıyla 

başlayan ilk aşamada yapılan gözlem ve fotoğraf çekimleriyle genel çerçeve oluşturulmuştur. 

Çalışma yönteminin ikinci aşamasını örnek olarak incelen tarihi yapıların mimari dokularıyla 

teknik donanımları analiz edilmiştir. Son aşamada ise analiz edilen tarihi yapıların değişim 

sonrası ortaya çıkan tesisat görünümlerinin olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyulmuştur. 

Yapılan çalışmanın adımlarının ardından birtakım bulgular elde edilmiştir. Elde edilen 

bulgular neticesinde geleneksel mimarinin yeniden işlevlendirilmesinde kullanılan teknik 

donanımların tarihi dokuyla ilişkisi açısından sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda 

günümüz teknolojisinin getirdiği değişiklere ve yeniliklere ayak uydurmada zorluk yaşayan 

tarihi eserler içinde öneriler yapılmıştır. Tarihi mirasların özgün yapılarıyla korunması 

geleceğe aktarılmasında etkin yol olarak kullanılan yeniden işlevlendirme yönteminde yapıya 

zararı en aza indirmek ve tarihi yapıya saygılı yaklaşmak gerektiği düşünülmektedir. Buna ek 

olarak yapılan bu çalışmayla yeniden işlevlendirilen tarihi yapıların tesisat uygulamalarına, 

farklı araştırma projelerine ve disiplinlerarası uygulanabilir biçimde örnek teşkil etmesi 

varsayılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:Koruma, Kültürel Miras,Yenidenİşlevlendirme, Tesisat 
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1. GİRİŞ 

Kültürel miraslar geçmişin izlerini yansıtan kentteki somut varlıklar olarak tarihi çevreyi 

oluşturmaktadır. Mimari anlamda bu kültürel miraslar tarihi doku olarak çağdaş mimarilerle 

birlikte varlık göstermektedirler. Tarihi yapıların özgün kültürel, estetik ve yapısal 

biçimleriyle korunarak geleceğe aktarılması kentteki dokuyu geleceğe aktaracak önemli 

etkendir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre koruma “Taşınmaz kültür 

varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemi...” olarak 

tanımlanmaktadır. Hasol’ün (2017) mimarlık sözlüğündeki koruma tanımı ise tarihi ve sanat 

eseri taşıyan doğal değerlerin ya da kent parçalarının yaşamalarını sürdürebilmeleri için 

muhafaza, onarım ve bakımına ilişkin gerekli önlemleri alma olarak açıklanmıştır. Bu 

kapsamda tarihi eserlerin özgün mimarileriyle birlikte korunması üst düzeyde kültürel 

sorumluluk gerektirmektedir. Kültürel mirasa gösterilen hassasiyet ve toplumsal bilincin 

 

AN ASSESSMENT ON INSTALLATION PROBLEMS ARISING OUT OF THE 

REWORKING OF HISTORIC BUILDINGS 

 

ABSTRACT 

Cultural heritages are tangible assets in the city that reflect the traces of past experiences. In 

terms of architecture, these cultural heritages exist together with contemporary architectures 

as historical texture. The transfer of historical buildings to the future with their original 

cultural, aesthetic and structural forms is an important factor that will carry the texture of the 

city to the future. From this point of view, it is necessary to make an appropriate intervention 

method for historical structures. The preservation of the historical environment, which has 

gained a place as a whole with traditional architectures, depends on the form of applications 

to be made with the right methods. However, as a result of the changing urban morphology 

and technological developments over time, historical buildings are not protected in the city 

with the appropriate method and are damaged. In particular, the unique identities of historical 

buildings whose functions have been changed or renewed over time are lost within this 

framework. In this context, the aim of the study is to examine the plumbing problems that 

arise with the intervention of historical buildings through refunctioning. The scope of the 

study consists of the architectural textures and technical elements of the historical buildings, 

which are located in the historical environment and later functioned. In line with the purpose 

of the study, the method basically consists of three steps. In the first stage, which started with 

literature research, a general framework was formed with observations and photo shoots. The 

architectural textures and technical equipment of the historical buildings, which were 

examined as an example in the second stage of the study method, were analyzed. In the last 

stage, the positive and negative aspects of the plumbing appearances of the analyzed historical 

buildings after the change were revealed. After the steps of the study, some findings were 

obtained. As a result of the findings obtained, results have emerged in terms of the 

relationship of the technical equipment used in the re-functioning of traditional architecture 

with the historical texture. At the same time, suggestions have been made among historical 

artifacts that have difficulties in keeping up with the changes and innovations brought by 

today's technology. It is thought that it is necessary to minimize the damage to the structure 

and to approach the historical structure with respect in the re-functioning method, which is 

used as an effective way to protect historical heritages with their original structures and 

transfer them to the future. In addition, it is assumed that the historical buildings re-

functionalized with this study will set an example for plumbing applications, different 

research projects and in an interdisciplinary way. 

Keywords:Conservation, Cultural Heritage, Reuse, Installation. 

 

148

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



oluşmasıyla koruma uygulamaları uygun yöntemlerle gerçekleştirilmektedir(Zakar ve 

Eyüpgiller, 2018: 31). Tarihi yapılara uygun müdahale yöntemi disiplinlerarası çalışmalarla 

yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili çalışan uzmanlar gerekli tartışmaları yaparak kültür 

yapısına yönelik uygun restorasyon önerisini sunmaktadır. Kültür varlığına mümkün olan en 

az müdahale sonucu yeni kullanıma açılması sağlanmaktadır (Ahunbay, 2019; 83-85). 

Geleneksel mimarilerle birlikte bütün halde yer edinmiş tarihi çevreninde korunması doğru 

yöntemlerle yapılacak uygulamaların şekline bağlıdır. Ancak zaman içinde değişen kent 

morfolojisi ve teknolojik gelişmeler neticesinde tarihi yapılar kent içerisinde uygun yöntemle 

korunmayıp zarar görmektedir. Özellikle zamanla işlevi değiştirilen ya da yenilenen tarihi 

binaların özgün kimlikleri bu çerçevede kaybolmaktadır. 

İşlevini zamanla yitirmiş tarihi yapıların günümüz koşullarına adapte edilmesi koruma 

yöntemlerinden yeniden kullanım uygulamalarıyla mümkün hale gelmektedir. Yeni işleve 

uyarlanan tarihi yapıların özgün mimarilerinin bozulmaması gerekmektedir. Özellikle iç 

mekanlarda birtakım değişikliklere belli bir noktaya kadar onay verilse de binanın 

cephelerinde tamamen özgünlük sağlanmalıdır (Ahunbay, 2011;98). Yeniden işlevlendirilen 

tarihi binaların toplumsal değerlerine, mimari dokularına ve mekânsal özelliklerine uygun 

biçimde yeni bir işlev verilmeli ve buna göre onarım çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalarda 

tarihi yapıya saygılı olmak, esnek müdahaleler yapmak ve mekansal düzeni bütünde korumak 

esastır. Yeniden kullanıma açılan tarihi eserler toplumun ilgisini çekmekte ve bölgeye farklı 

bir dinamizm yaratmaktadır. Bu sayede kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması 

sağlanmaktadır (Ahunbay, 2019; 145-149). 

Geçmişin izlerini barındıran tarihi yapılar değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte şehrin 

değişen kültürünün de gözler önüne serilmesinde yardımcı olurlar. Mimari yapılar 

incelendiğinde temiz içme sularının şehre ulaşmasıyla yapılarda ıslak hacimler olarak 

adlandırdığımız başta tuvalet, banyo ve mutfak gibi mekanlar değişiklik göstererek bu 

mekanlar mimarilerin içerisine eklenmiştir. Temiz içme sularının evlerimizin içine kadar 

girmesiyle birlikte yerleşim yerlerinin nüfüsu hızla artmış ve şehir tesisat şebekeleri yetersiz 

kalarak zaman içerisinde yenileme çalışmaları yapılarak günümüz şeklini almıştır (Kıratlılar, 

1995). Bununla birlikte geçmişten günümüze aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma 

tekniklerinde yenilikler ve değişiklikler meydana geldiğinden dolayı tarihi yapılarda bu 

değişikliklere ayak uydurmak zorunda bırakılmıştır (Aydın ve Saylam Canım, 2017; 460). 

1.1.Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Tarihi çevre içerisinde işlevini yitiren tarihi yapıların yeniden kullanıma açılması yoluyla 

koruma uygulamaları yapılmaktadır. Bu çerçevede özellikle tarihi yapının özgün kimliğini 

korumak esas olmalıdır. Yapılan literatür çalışmaları neticesinde farklı işleve dönüştürülen 

kültürel mirasın özgün işlevindeki yetersizlikleri ve günümüz koşullarına uyum sağlaması 

tesisat donanım sistemleriyle mümkün hale gelmektedir. Ancak bazı yeniden kullanım 

çalışmalarında yapılan donanım sistemlerinin tarihi yapıya uygulanışında birtakım eksiklikler 

doğurmakta ve mimari açıdan özgün dokuya zarar verdiği görülmektedir. Bu bağlamda 

yapılan çalışmanın amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirme yoluyla müdahale 

edilmesiyle ortaya çıkan tesisat sorunlarını irdelemektir.Çalışmanın kapsamını ise tarihi çevre 

içinde yer alan ve sonradan işlevlendirilen tarihi yapıların mimari dokularıyla teknik unsurları 

oluşturmaktadır. Çalışma sınırları içerisinde belirlenen alan ve yeniden işlevlendirilen tarihi 

yapıların tesisat donanımlarıyla mimari dokuları da çalışma kapsamında somut verileri elde 

etmeye yardımcı olan materyallerioluşturmaktadır. 

1.2. Çalışmanın Yöntemi 

Hazırlanan çalışmanın amacı doğrultusunda yöntemi temelde üç aşamadan oluşmaktadır. 

Literatür araştırmalarıyla başlayan ilk aşamada yapılan gözlem ve fotoğraf çekimleriyle genel 

çerçeve oluşturulmuştur. Çalışma yönteminin ikinci aşamasını örnek olarak incelen tarihi 

yapıların mimari dokularıyla teknik donanımları analiz edilmiştir. Son aşamada ise analiz 
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edilen tarihi yapıların değişim sonrası ortaya çıkan tesisat görünümlerinin olumlu ve olumsuz 

yönleri ortaya koyulmuştur (Şekil 1). 

 

 

 

 

I- I.AŞAMA                                       II-AŞAMA                   III-AŞAMA 

Şekil 1. Yöntem aşamaları 

 

 

2. ÇALIŞMA ALANI 

Çalışma kapsamında Trabzon Meydan bölgesi çalışma alanı olarak belirlenmiş ve bu bölge 

içerisinde 3 tane öne çıkan tarihi yapı üzerinde çalışma yapılmıştır (Şekil 2). Belirlenen tarihi 

binalar eski belediye binası, eski telgraf binası ve günümüzde restoran olarak kullanılan tarihi 

yapıdır. Bu tarihi yapılar bu bölge içerisinde zaman içerisinde işlevsel olarak eskime 

göstermiş ve farklı dönemlerde restorasyon uygulamaları yapılarak tarihi yapılar yeniden 

işlevlendirilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Trabzon Meydan Bölgesi ve çalışılan tarihi binalar (URL-1,2022). 

 

Çalışma alanı olarak belirlenen Meydan bölgesi Osmanlı Döneminde "Kafir Meydanı" (Usta, 

1999) veya "Gavur Meydanı" (Bıjışkyan, 1998) olarak bilinmekteydi. Bu bölge dini bir yapı 

etrafında şekillenmeyip ticaret bölgesi olarak toplumun yoğun olarak kullandığı alandı (Üstün 

Demirkaya, 2014). Günümüzde de bu bölge ticari işlev olarak varlık sürdürmekte olup kentin 

merkezini oluşturmaktadır. Aynı zamanda 16.yüzyıla tarihlenen İskender Paşa Camii’ si de 

insanların toplanma alanına katkı sağlayan dini yapı olarak alanda yer almaktadır. Atatürk 

Alanı olarak ta anılan Meydan bölgesi tarihi çevre olarak korunmakta olup birçok döneme ait 

tarihi binalara sahiptir. Bu tarihi binalar genel olarak günümüzde otel, restoran ve ticari işleve 
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sahip olarak kullanılmaktadır. Özellikle Trabzon Meydan bölgesi kentin turizm açısından 

cazibe merkezlerinden birisi olarak kültürel zenginlik sunmaktadır.  

Çalışma kapsamında belirlenen tarihi binalardan ilki Trabzon Meydan Bölgesi güney 

tarafında yer alan eski belediye binasıdır. Yapının 1882 yılında yapıldığı bilinmekle birlikte 

2010 yılına kadar belediye hizmet binası olarak işlev görmekteydi(Üstün Demirkaya, 2014). 

Zaman içerisinde farklı onarımlar geçirmiş yapı günümüzde dar dikdörtgen formunu korumuş 

ve ticari işleve sahip dükkanlar tarafından kullanılmaktadır (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Trabzon Eski Belediye Binası’ nın günümüzdeki durumu 

 

Çalışma içerisinde konu olarak seçilen ikinci tarihi bina meydan bölgesinin doğu tarafını 

sınırlayıcısı konumundaki eski telgraf binasıdır. Trabzon eski telgraf binası posta teşkilatı 

şeklinde İskender Paşa Mahallesi’nde tarihi çevre içerisinde yer almaktadır. Bulunduğu 

arazinin yapısını almış olup zemin katı ile birlikte 3 katlıdır (Şekil 4).Tarihi bina işlev olarak, 

posta teşkilatı ve itfaiye yapısı olarak başlasada zamanlatelgrafhane, elektrik işletmeleri 

binası, 1931-1971 yılları arasında selamet oteli, ARGE binası, market olarak kullanılmış ve 

günümüzde kafe olarak kullanılmaktadır.(Üstün Demirkaya, 2014: 318-319; Özer, 2011: 

130). 

 

 
Şekil 4. Trabzon Eski Telgraf Binası’ nın günümüzdeki durumu 

 

Çalışma içerisinde konu olarak seçilen diğer tarihi bina ise meydanın kuzeydoğu tarafında 

Osmanlı Dönemi yapılmış binadır (Şekil 5). Günümüzde restorant olarak kullanılan yapı 3 

katlı üçgen alınlığa sahip taş yığma yapı olarak varlık göstermektedir (Özen vd., 2010). 
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Şekil 5. Trabzon Meydan Bölgesinde bulunan restorant binasının günümüzdeki durumu 

 

3. BULGULAR 

Yapılan çalışma kapsamında literatür araştırmaları ve çalışma alanında elde edilen tespitlere 

dayalı birtakım bulgular ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulguların mimari ve teknik yönü 

oluşmaktadır. Mimari açıdan ortaya çıkan tespitler restorasyon müdahale yöntemi olan 

yeniden işlevlendirmenin amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve eklenen tesisat 

sistemlerinin estetik açıdan özgünlüğe olumlu ya da olumsuz yanları değerlendirme olarak 

irdelenmiştir. Teknik yönden bakıldığında tarihi binalara sonradan eklenen tesisat 

sistemlerinin verimliliği ve kullanılan malzemelerin yeterliliği sorgulanmıştır. Yapılan 

araştırma ve yerinde gözlem neticesinde incelenen tarihi binalar özelinde birtakım 

değerlendirmeler elde edilerek çalışmanın bulgular kısmı şekillenmiştir. 

3.1. Mimari Açıdan Değerlendirme 

Çalışma alanında incelenen tarihi binaların Osmanlı Dönemi yapıldığı ve ortak olarak taş 

yığma sistemle oluşturulduğu kaynaklarda yer almaktadır. Yapıların kitabeleri bulunmadığı 

için tam olarak yapım tarihleri hakkında kesin yargılara ulaşılmamaktadır. Tarihi yapıların ilk 

işlevlerinin zaman içerisinde değiştiği ve farklı dönemlerde onarım geçirdikleri yine 

kaynaklarda belirtilmiştir. Özellikle son zamanda yapılan restorasyon müdahaleleri 

neticesinde çalışma alanı içerisinde incelenen tarihi binalar günümüzdeki son şekillerini 

aldıkları gözlemlenmektedir. Tarihi binaların yapım sistemlerinin ortak olmasının yanında 

kullanılan resyorasyon yöntemi de benzer olarak değerlendirilmektedir. Yeniden 

işlevlendirme yöntemiyle tarihi yapıların cephe formları korunarak iç mekanda birtakım 

düzenlemelere gidildiği yerinde yapılan gözlemler ile tespit edilmektedir. Bu tarihi binalar 

yeniden kullanım ile ilk işlevinden başka bir işleve ev sahipliği yaparak yeniden topluma ve 

kente hizmet vermektedir. Ayrıca Trabzon kent merkezi olan Meydan bölgesinde bulunmaları 

neticesinde tarihi binaların turizme ve ticari işleve çevrildiği anlaşılmaktadır. 

Tarihi çevre içerisinde incelenen yeniden işlevlendirilmiş tarihi binalardan eski belediye 

binası meydan bölgesinde kamu kimliği ile öne çıktığı anlaşılmakta olup son restorasyon 

uygulaması ile farklı işleve dönüştürülmüştür. Trabzon eski belediye yapısı kentin farklı bir 

noktasına yeni binalara taşınmış olup meydan içerisinde bu tarihi bina sıra sıra dizilmiş 

mağazalara hizmet vermektedir. Yapıda tesisat sistemleri her mağaza içi farklı oluşturulmuş 

ve asma tavanla bütünleştirilmiştir. Bu noktada özellikle aydınlatma ve ısıtma sistemleri 

açısından estetik görünümde bütünlük içermemektedir. Her mağazanın renkleri, aydınlatması 

ve tabelası farklı olarak tarihi yapıya monte edilmiştir. Ayrıca yer kaplamaları ve duvar 

kaplamaları açısından özgün durumundan kopuk görünüm sergilemektedir. Tarihi binanın 

özellikle ikinci katında taş malzemeye yapılan onarımlarla sağlamlaştırılmış ve kütlesel 

152

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



özellikleri özgün biçimiyle korunmuşken iç mekan daha parçalı ve özgün dokudan uzak 

görünüm oluşmuştur. 

Çalışma içerisinde incelenen ikinci tarihi bina, önceden posta ve itfaiye teşkilatı iken 

günümüzde kafe ve restorant olarak kullanılmaktadır. Aslında günümüze gelene kadar birçok 

onarım ve tadilat geçirdiği için dış yapısında korunan özgün doku iç mekanda 

korunamamıştır. İç mekanda sadece taşıyıcı kemerler ve ayaklar özgün haliyle mevcutken 

duvar, döşeme ve kaplamalar tamamen yeni kimliğe ayak uydurmuştur. Özellikle mutfak ve 

birinci kat tarihi dokudan bağımsız modern bir görünüm sunmaktadır. Yapının içerisinde 

asma tavan, ısıtma havalandırma sistemleri ve elektrik tesisatları göze çarpmaktadır. Özellikle 

mekanın birkaç noktasında bulunan çelik borular taş malzemeye monte edilmiştir. Yapılan 

eklemeler özgün dokudan uzak ve estetiği bozan bir görsel oluşturmuştur. 

Çalışma kapsamında analiz edilen son yapı ise günümüzde yeme-içme eyleminin 

gerçekleştirildiği ve meydan bölgesindeki korunan tarihi yapılar ile aynı aks üzerinde olan taş 

yığma binadır. İç mekandaki yaşanan değişikliklere ve literatürdeki bilgilere dayanarak yapı 

zaman içerisinde değişik onarım ve bakım çalışmaları geçirdiği anlaşılmaktadır. Tarihi 

yapının özgün dış yapısı korunmuşken iç mekanda birçok değişiklikler yapıldığı tespit 

edilmiştir. Yapının taşıyıcı duvar ve kemerleri görünürken duvar, döşeme ve tavanda çok 

sayıda çağdaş müdahalelerin yapıldığı görülmektedir. Asma tavan, klima sistemleri ve 

aydınlatmaların göz önünde olduğu ve yapının estetik özgün mimarisine olumsuz yönde etki 

ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle üst katlardaki yeme alanlarında modern görünüm 

kazandırılarak özgün doku arka plana atılmıştır.  

3.2.Teknik Açıdan Değerlendirme 

Çalışmada ele alınan tarihi yapılar incelendiğinde üç binanın da başta sıhhi tesisat hattı olmak 

üzere bütün tesisat sistemlerinde geçmişten günümüze herhangi bir eserin ulaşmadığı 

görülmektedir. Binalardaki tüm yapı elemanları ve tesisat sistemleri günümüz teknolojisine 

uygun olarak tercih edilmiştir. Bunun sonucunda incelenen bu binalar tarihi ve modern yapı 

arasında karmaşık bir görünüm aldığı görülmektedir. 

Çalışmada birinci tarihi bina olarak incelenen eski belediye binası günümüzde birden çok 

dükkanın bulunduğu bölümlere ayrılmıştır. İçerisinde bulunan dükkanlar farklı alanlara 

hizmet verdiğinden dolayı birbirinden bağımsız bir görüntü sunmaktadır. Bina dış kısımdan 

tarihi bir görüntü sergilerken iç kısımda iste tamamen modern günümüz mimarisine göre 

tasarlanmıştır. Bina birden çok dükkana ayrıldığından dolayı bu dükkanların iç mekanlarında 

ıslak hacimler sadece bir dükkanda tercih edilebilmiştir. Dükkanlar farklılık gösterdiğinden 

dolayı içerisinde bulunan aydınlatma sistemleri için farklı modeller tercih edilmiştir (Şekil 6). 

 

 

 
Şekil 6. Trabzon eski belediye binası dış aydınlatmaları 

 

Çalışma içerisinde incelenen ikinci tarihi bina kafe ve restoran olarak kullanılmaktadır. Bina 

da zemin seramik ile kaplanmış, giriş kattaki duvarlar taş yapı olarak korunmuştur. Her katın 
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tavanı ise alçıpan ile kaplanarak tarihi dokudan uzaklaşılmıştır. Binanın elektrik tesisatı 

tamamen yenilenmiştir. Elektrik nakil hatları tavan kısmında alçıpanın arasından geçirilmiş, 

priz, anahtar gibi bağlantı elemanları için taş duvar üzerinden monte edilmiştir. Tavanın 

alçıpan ile kaplanması ve duvarlardaki sıva üstü elektrik tesisatı mimarinin orijinal yapısı 

bozmuş olup elektrik tesisatı emniyetsiz bir durum oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Tarihi binanın ıslak hacim ve tavan düzeyinde meydana gelen tesisat sorunları 

   

   
 

Bina içerisinde mutfak ve tuvalet gibi mekanlar sonradan inşa edilerek pis su ve temiz su 

tesisatı çekilmiştir. Bu mekanlarda pis su ve temiz su tesisatı binanın taş duvarlarının 

korunduğu yerlerde sıva üstü olarak, fayansın kaplandığı yerlerde ise sıva içi olarak monte 

edilmiştir. Tuvaletler binanın 1. ve 2. katlarına metal kolonlu asma tavan yöntemiyle inşa 

edilerek bay ve bayan tekli tuvalet olarak ayrılmıştır. Bu mekanlar mimarinin imkan 

vermemesinden dolayı tuvalet ve lavabo ayrılmamış aynı hacim içerisinde kalmıştır. 

Tuvaletlerde pis su ve temiz su tesisatının temin ve tahliye hatları katlar arasında alçıpan ile 

kapatma yoluna gidilmiştir. Duvarlar fayans ile kapanarak pis su ve temiz su tesisatının bir 

kısmı buradan geçirilmiştir. 1. ve 2. katlara inşa edilen bay ve bayan tekli tuvaletler binanın 

kullanım amacındaki kişi sayısı düşünüldüğünde mimarinin uygun olmamasından dolayı bu 

mekanlara kısıtlı hacimler ayrılmak zorunda kalınmıştır. Bu durum neticesinde tuvaletlerin 

sayısı beklenilen ihtiyacı karşılayamaz durumdadır. Bununla birlikte mutfak ve tuvaletteki 

kolon pis su hatları çatıya kadar ulaşmadığından dolayı tesisatın uç kısımları havalandırma 

olarak değerlendirilmemiştir. Bu durumda tesisatta oluşabilecek kötü kokular tahliye 

edilememektedir. Tuvaletteki tavan ve döşemeler sonradan kaplandığından dolayı vitrifiye 

malzemelerinin montajlarında problemler meydana gelmektedir. Özellikle ayaksız lavabo ve 

gömme klozet gibi duvara asılarak monte edilen malzemeler zamanla montaj yerlerinden 

sökülmekte ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda belirtilen 

hacimler sonradan inşa edildiğinden yeterli havalandırma sistemleri hesap edilmediğinden 

dolayı kirli havanın tahliyesi yapılamamaktadır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Tarihi binanın ıslak hacim ve havalandırma sorunları 

   

   
 

Mutfak evyelerinin ve tuvalet lavabolarının alt kısımlarında bulunan pis su ve temiz su 

boruları kapatılmayarak tarihi bir yapıda kötü görüntülere sebebiyet göstermektedir. Aynı 

zamanda burada bulunan elektrik prizlerinin açık olması da olası elektrik çarpmalarına sebep 

olacağı düşünülmektedir. 

Mutfak ve tuvalet gibi mekanlar binada mimarinin durumuna göre planlandığından dolayı 

temiz su tesisat hattında düzensiz bir dağıtım hattı meydana gelebilmektedir. Gereksiz ve 

fazla fittings bağlantılarının kullanılmasından dolayı basınç kayıpları meydana gelmekte ve 

temiz su istenilen istenilen basınçta kullanılamamaktadır. Aynı zamanda pis su tesisatında 

gereksiz bağlantı elemanı kullanılması ve eğimin yeteri kadar verilememesi durumunda pis 

suyun tahliyesinde problemler oluşturarak zamanla kötü koku ve tıkanıklığa sebep 

olabilmektedir.  

Binada ısıtma soğutma sistemi olarak klimalar tercih edilmiştir. Klimaların elektrik hatları ve 

bakır boruları ve kumanda sistemleri tavan ve döşemelerde alçıpan ile kaplanarak tarihi 

dokuyu zedelemiştir. Mutfak ocakları tüp gaz ile çalışmakta olup yine mimarinin yapısına 

uygun olmadığından dolayı tüpler bina içerisinde kalmış ve gaz tesisatı tekbir merkezden 

dağıtılmak zorunda kalınmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Tarihi binanın asma tavan düzeni ve mutfaktaki tesisat sorunları 

   

   
 

Çalışmadaki üçüncü mimarı yapı restoran olarak kullanmakta olup iç mekanlarda duvarlar ve 

tavanlar alçıpan ve diğer kaplama yöntemleri kullanılmış ve tarihi özelliğini kaybetmiştir. 

Binanın elektrik hatları, pis su, temiz su, havalandırma ve iklimlendirme hatları bu kaplamalar 

içerisinden geçirilmiştir. Binanın restoran olarak kullanılmasından dolayı sonradan inşa edilen 

mutfak bölümünde sürekli çeşitli yiyecekler hazırlanmakta ve haliyle mekanda buharlaşma 

meydana gelmektedir. Buhar ve yemek kokularının tahliyesi için havalandırma kanalları ile 

havalandırma bacası yapılma gereği duyulmuştur. Havalandırma sisteminin yetersiz olduğu 

düşünülerek mutfakta klima sistemi tercih edilmiştir. Binanın yemek salonu olarak ayrılan 

bölümlerinde üçüncü katta tavan kısmı alçıpan ile kaplanarak içerisinden havalandırma 

sistemi ve klima sistemi monte edilmiştir. Zemin ve 1. katlarda mimari imkan vermediğinden 

dolayı buralara havalandırma kanalları ve merkezi klima sistemi monte edilemediğinden 

dolayı bu katlarda bireysel klima sistemi tercih edilmek zorunda kalınmıştır. Binada tuvaletler 

sonradan inşa edilerek binanın yetersizliğinden dolayı 1. ve 2. katlara bay ve bayan tekli 

tuvaletler yapılmak zorunda kalınmıştır (Tablo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

Tablo 4. Tarihi binanın ıslak hacim ve havalandırmaya yönelik sorunları 

   

   
 

4. SONUÇLAR 

Tarihi yapıların özgün dokularıyla korunması ve geleceğe taşınması, üzerinde disiplinlerarası 

çalışması gereken konu olarak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kültürel değere sahip 

tarihi binalarınuygun yöntemlerle korunması ve müdahale edilmesi için gerekli teknik 

detayların sağlanması gerekmektedir. Özellikle tarihi yapıların günümüz şartlarına ve 

teknolojilerine uyum sağlaması için ve topluma yeniden hizmet verebilmesi için koruma 

yöntemlerinden yeniden işlevlendirmenin yeri büyük olduğu anlaşılmaktadır. Özgün 

işlevlerini zamanla kaybeden tarihi yapılar için mümkün olan en az müdahale ile yeniden 

işlevlendirme yoluna gidilmesi gerekli görülmektedir. Çalışma kapsamında mimari açıdan 

elde edilen sonuçlara göre tarihi binalar özgün dış formları korunmuş ancak iç mekanda 

eklenen teknik donanımlar dolayısıyla mekan kurguları özgünlükten tamamen uzaklaşmıştır. 

Aynı tarihi çevre içerisinde analiz edilen üç tarihi yapıda benzer nitelikler göze çarpmaktadır. 

Yeniden işlevlendirilen bu tarihi yapıların farklı işleve açılması sebebiyle yeni mekanların 

oluşturulduğu ve buna ek olarak yeni alt yapı sistemlerinin eklenmesiyle iç mimaride farklı 

görünüme ulaşılmıştır. Ancak yeniden kullanıma açılan tarihi yapıların özellikle kafe ve 

restoran işlevine uygun olmadıkları tespit edilmiştir. 

Geçmişte kullanım amaçlarına uygun olarak inşa edilen tarihi yapılar günümüzde kullanım 

amaçlarının dışında bir amaca hizmet etmek için kullanıldığında modern yapılarda ki gibi elde 

edilen verim alınamamaktadır. Tarihi yapıların iç mekanlarında özgün duruma günümüz 

modern şartlarına ayak uydurması istenilirken farklılaştırılmakta ve ilave olarak yapının 

kaldıramayacağı iç mekanlar tasarlanmaktadır. Bu durumda ihtiyaç olan ısıtma, havalandırma, 

iklimlendirme ve sıhhi tesisat sistemlerinde problemler yaşanmakta ve istenilen verim 
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alınamamaktadır. Elde edilen yetersiz verimin yanında sistemlerde tesisat kusurları ortaya 

çıkmakta ve bu durumda yapı içerisinde insanların konfor şartlarının önüne geçilen durumlar 

oluşabilmektedir.  

Sonuç olarak, geçmişin günümüze birer yansıması olan tarihi yapılar kullanım amaçlarına 

uygun olarak kullanıldığında insanların içerisinde huzur içerisinde yaşama imkanı bulduğu 

mekanlar olarak kalacaktır. Aksi takdirde özellikle ticari kaygılar sebebiyle tarihi dokular 

kaybolup yok olacak ve gelecek nesiller onlara ulaşamayacaktır. 
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ÖZET  

Bu projede Al ve Si tozları kullandık ve bunları Zirkonya topları kullanarak karıştırdık. Al-

Si'nin temel alaşımını sırasıyla yüzde 88 ila 12 oranında Al ve Si ile hazırladıktan sonra, 

yüzde 2 ve 4 oranlarında BN ve MoS2'den oluşan yaygın nanoparçacıkları ekledik. İkinci 

aşama, tozun 7 tonluk bir presleme kuvveti ile çelik kalıba sıkıştırılması için bir hidrolik 

piston kullanılarak elde edilir. Üçüncü aşama, 550 oC sıcaklıktaki fırında, Ar gazı ile korunan 

ortam koşullarında, 2 L/dk debide sinterleme ile yapılır. Elde edilen numuneler için aşınma 

testleri gerçekleştirdik ve yeni alaşım için gelişmiş özellikler elde ettik, çünkü daha fazla 

aşınma direncine sahipti ve bu, temel alaşımdan daha uzun ömürlü olmasıyla gösterildi. 

Yağsız aşınma ve sürtünme koşullarına karşı yüksek sertliğe ve dirence sahip olan nano-hibrit 

ilavesinin en iyi yüzdesi %4 olmuştur. 

Karışık tozların ve nanokompozit numunelerin morfolojisini incelemek için taramalı elektron 

mikroskobu SEM kullanıldı. Aşınma testleri, oda sıcaklığında, kuru kayma koşullarında, 

normal yükler ve farklı kayma sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Aşınmış yüzey mikrografları, 

aşınma yollarının SEM gözlemlerine ve EDX ile aşınmış kalıntıların analizine dayalı olarak 

incelenmiştir. Bu işlemle yapılan yeni bir alaşımın ömrünün arttığı görülmüştür. Bu yeni 

nanokompozitin kendi kendini yağlama özelliği, gelişmiş motor parçalarının yanı sıra enerji 

tasarrufu ve çevre üzerinde birçok etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Al-Si, nanokompozitler, toz metalurjisi, kendinden yağlama, aşınma 

direnci 

 

 

ABSTRACT  

In this project we used Al and Si powders and mixed those using Zirconia balls. After 

preparing the basic alloy of Al-Si with a ratio of 88 to 12 percent of Al and Si, respectively, 

we added the common nanoparticles consisting of BN and MoS2 in the proportions of 2 and 4 

percent. The second stage is obtained by using a hydraulic piston to compress the powder into 

the steel mold with a pressing force of 7 tons. The third stage is done by sintering in a furnace 

at a temperature of 550 
o
C, under ambient conditions protected by Ar gas, at a flow rate of 2 

L/min. We conducted wear tests for the resulting samples and obtained improved properties 

for the new alloy, as it had more abrasion resistance and this was shown by a more relative 

longevity than the base alloy. The best percentage of nano-hybrid addition was 4%, which has 

high hardness and resistance to wear and friction conditions without oil. 

Scanning electron microscopy SEM was used to examine the morphology of mixed powders 

and nanocomposite samples. Abrasion tests were performed at room temperature under dry 

sliding conditions with normal loads and different sliding times. The worn surface 
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micrographs were examined based on observations of SEM of wear pathways and analysis of 

worn debris by EDX. The lifespan of a new alloy made by this process has been shown to 

increase. Self-lubrication property of this new nanocomposite has many effects on energy 

saving and the environment, as well as for advanced engine parts. 

Keywords: Al-Si, nanocomposites, powder metallurgy, self-lubrication, wear resistance 

 

 

 

INTRODUCTION 

Our investigations have added further improvements in the abrasive resistance of Aluminum-

Silicon matrix composites that were gunned by fabricating nanocomposites where 

nanoparticles are embedded in an Aluminum matrix. In recent studies, the hybrid composite 

refers to double or triple oxides addition to get new properties as we can show from the 

previous thesis for Mohammed J. Fouad [1]. MoS2 has high strength and good elasticity 

similar to that of graphene oxide, with Young’s modulus of 0.33 - 0.07 TPa. A single layer of 

MoS2 has more flexibility than bulk structures, where it's Young’s modulus is 0.24 TPa. It 

hasn’t a biological influence which makes it safe for implementing in human parts [2, 3]. 

Nano-Boron Nitride (BNN) has various applications as a catalyst, antibacterial agent, 

Nanocarrier for drug-delivery; solid lubricant; nanofiller-like reinforcing phase in metallic-

matrix and polymer-matrix composites (MMCs and PMCs); water purifier, gas and biological 

sensor; photodetector; and an optoelectronic, semiconducting, and magnetic devices. Such a 

wide range of applications is associated with its unique combination of physical and chemical 

properties, such as low specific density, high thermal stability, oxidation resistance, excellent 

dispersion stability. Firestein et al. [4] used Boron Nitride as Nano Particles BNNPs for the 

fabrication of high-strength Aluminum-matrix MMNCs using spark plasma sintering (SPS) 

technique. A maximum increase in strength reach 50% compared with original Al was 

observed at 4.5wt. % of BNNPs. In addition, the BN-reinforced composites confirmed an 

increase in the value of stress at a yield point (~ 115 MPa) at 300 oC. 

 

EXPERIMENTAL WORK 

1. The materials used for preparation the Al-12%Si alloy metal matrix nanocomposites 

(MMNCs) are 44μm of Aluminum and same size for Silicon powders, and two types of 

nanoparticles of 50nm of MoS2 and 30nm of BN have 99.98% and 99.8% of purity 

respectively. Dry mixing method was used to mix the powder of alloy (Al-12wt%Si) with 

nanoparticles of (MoS2 and BNNPs). Rotating balls mill with 3-5mm diameter of Zirgonia 

balls was used for mixing these powders together in order to obtain a good dispersion. The 

powders mixing was performed by putting the10gm powder of alloy (Al-12%Si) in a balls 

mill in 20:1 together with different weight percent of the hybrid nanoparticles (MoS2 and BN) 

with 2, and 4 wt% will add. The mixing time was for 2 hours with using speed of 250 rpm in 

dry jar to get good particles distribution. Cold compaction was carried out at 7 tons pressure 

followed by sintering process at 550ºC for 180min by using electric tube furnace with argon 

flow rate 2L/min. XRD was used to characterizing the Aluminum-Silicon powder also used 

after mixing with MoS2 and BN, as shown in Figures 1, 2 
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Figure 1 XRD - Al-Si POWDER 

 

 
Figure 2 XRD - MoS2 and hBN doped Al-Si% 

 

In figure 2 we can show the base alloy of Al-12Si with 1%+1% of nanoparticles of MoS2 and 

hexagonal shape of Boron Nitride hBN. 

 

2. Many tests and inspections were performed including: hardness test and wear test under dry 

sliding condition. Microstructure tests by scanning electron microscopy SEM of selected 

samples are also investigated. Micro hardness Vickers tester was used to measure hardness of 

all samples. The applied load was 1.96 N for loading time of 15 sec. Three –five indentations 

were made on each specimen surface and the average reading was taken to find the Vickers 

hardness.  

Weight method was used to determine the wear rate of specimens. The specimens were 

weighted before and after the wear test by sensitive balance type. As in research M. J. Fouad 

and Muna K. Abbass[10].Wear surfaces topography and microstructure were investigated by 

using SEM microscope. Wear characterization of MMNCs was studied as a function of 

applied load and periods of times. SEM type used to examine the resulted worn surfaces. EDS 

analysis for wear debris also was investigate to knew what elements that resulted from 

abrasion test.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The results were shown that the effect of milling process on the refinement of Al and Si grains 

is more significant. Different factors such as uniform distribution, fine grain size of both 

matrix and reinforcement and strong interfacial bonding can greatly improve the hardness of 

the mechanically milled composites. Hardness in Table 1 confirmation to this, one can  
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mention to the results obtained by Hanmin Bian et al. [11], Durai et al. [12] and Srinivasa Rao 

et al. [13]. 

 

Table 1 Hardness results for Nano composites samples. 

Sample 

no. 
Sample 

HV 

(kg/mm
2
) 

1 
Base alloy 

(Al-12wt%Si) 
87 

2 Base + 2wt %( MoS2+ BN) 112 

3 Base + 4wt %( MoS2+ BN) 124 

 

As shown in Table 1- the (MMNCs) samples have significantly higher hardness than that of 

base alloy (Al-12wt%Si). Also, the hardness of hybrid (MMNCs) increases with increasing 

the percentage of both nanopowders (MoS2+ BN) in Al-matrix. 

 

The wear tests were conducted at room temperature with a fixed load and different periods of 

time (5, 10, 15, and 20) min. 

 

   

  
Figure 3 SEM for hybrid powder of Al-Si+2% MoS2-BN 

 

The wear characterization applies by moving a sample over the surface of a rotating drum 

with an abrasive sheet. As expected, the wear rate of the coarse grained Al-12wt%Si sample is 

higher than that of the nanostructured sample, which is due to the enhanced hardness of the 

latter. As shown in Figures 4; the wear rate of the (MoS2+ BN) reinforced samples are lower 

comparing to that of the base sample. It also decreases with the increase in the (MoS2+ BN) 

content. This can be attributed to the high hardness and also the strong interfacial bond 

between the (MoS2+ BN) and Al-Si matrix, which in turn improves the load transfer from the 

matrix to the hard particles. 

 

 
Figure 4 Abrasion test instrument 
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Figure 5 Effect of applied loads on wear rate for base alloy (Al-12%Si) and MoS2+ BN 

samples at constant load for 15min. 

 

For all of the samples, the wear rate increases with an increase in the applied load, this is 

more significant in the coarse grained (Al-Si) sample in comparison to the other samples. The 

wear rate decreases with increasing the hardness that increases with hybrid nanoparticles 

additions to composites. The hardness increases with 70% of hybrid MMNC with 4wt% 

(MoS2+ BN) hybrid of nanoparticles as compared with base alloy. This advanced 

strengthening system reduces the wear rate. Based on the SEM observations, plastic 

deformation of the Al- Si matrix and progressive transfer of the material to the counter face 

during the sliding process and the wear mechanism is adhesion. The cracks along wear tracks 

of the base sample tested at applied load of 2.5 N. 

 

   
Figure 6 SEM micrograph of worn surface for base alloy (Al-12wt%Si) under a normal 

load 

 

    
Figure 7 SEM micrographs of worn surface for hybrid Nano composite with 2wt% 

(MoS2+ BN) nanoparticles under a normal load (2.5N); a) at 1000x, b) at 5000x. 

 

As shown in the mechanism of abrasive for 1%+1% hybrid nano addition different than the 

base matrix, decreasing in plastic deformation and losing the particles of structure. The wear 

debris of the base alloy and Nano composite samples are shown in Figure 6. In addition, 

examination of the wear debris for this sample revealed a plate or sheet-like. 
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Figure 8 SEM micrographs of worn surface of hybrid nanocomposite with 4wt% (MoS2+ BN) 

nanoparticles, it can be seen that there are different sizes of nanoparticles of Al-12wt%Si 

matrix of hybrid nanocomposite reinforced with (2wt% MoS2 + 2wt% BN) and also micro 

crack and micro vacancies can be seen. 

 

 

  
Figure 8 SEM micrographs of worn surface for hybrid nanocomposite with 4wt% 

(MoS2+ BN) nanoparticles under a normal load (2.5N); a) at 1000x, b) at 5000x. 

 

Figure 8 shows the effect of abrasive severe wear under normal load (2.5 N) and it was 

noticed the cracks and the particles no longer stay on the worn surface. The hard nanoparticles 

of (MoS2+BN) exist between the pin (sample) and drum surfaces. Therefore, the wear 

mechanism for this sample is a combination of delamination and abrasion. 

On the different pointer, these slots can bear eyed as confirmation of the abrasive form, since 

hard difficulties of the hard counter-face or hard nanoparticles of (MoS2 & BN) be between 

the pin and drum outsides. Hence, it can allow that the dominant wear medium for this sample 

is a combination of delamination and abrasion. The identical process has already chanced 

allowed by Ma et al. [15] for Al – SiC compound.  

The wear debris of the nanoalloy’s cases were appeared in Figure 9. 

 

 
 

Figure 9  SEM micrographs of wear debris of hybrid nanocomposite with Al-Si base and 

(MoS2+ BN) nanoparticles; a) Al-Si + 1% MoS2+ 1%BN, b) Al-Si + 2% MoS2+ 2%BN. 

 

 

According to the important of wear characterization it can achieve the analysis of debris of 

alloying elements that collected with mixed debris of counter face of silicon paper for the 

abrasive test instrument. From curves below we can see the analysis of EDX for the samples 

of powders of debris after wearing process that achieved by abrasive instrument machine. 

 

 

 

 

 

a b 

a b 
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Figure 10 EDS of Al-Si base alloy + 1% MoS2+ 1%BN 

 

 
Figure 11 EDS of Al-Si base alloy + 2% MoS2+ 2%BN 

 

Figure 10 and 11 EDX of wear debris for hybrid nanocomposite reinforced with 2wt% and 

4% respectively with (MoS2+ BN) nanoparticles. It can see the peck of Aluminum highest 

one, second Silicon because it is the largest alloying element in base alloy. The other element 

is Mo, N, B, O, C and S.  

 

The best wear resistance (less wear rate) is with hybrid nanocomposites reinforced with of 

4wt%. 

The low load will not effect on hybrid nanocomposite as high load with increased time, as 

shown from comparison between bars in Figure (5) and SEM images as shown in Figures (6 

& 7) for wear rate with effect of maximum load and effect of maximum time respectively for 

same hybrid Nano composite. 

CONCLUSIONS 

1-Results of SEM images of mixed powders of the base alloy and hybrid nanopowders 

(MoS2+BN) indicate good mixing between the different powders and homogenous 

distribution of nanopowders in the Al-12wt%Si matrix. 

2-The wear rate of the base alloy and nanocomposite samples increases with the increase in 

the applied load and sliding time. But the hybrid nanocomposites show lower wear rate than 

the base alloy under the same loads and sliding time. 

3-The wear rate of the nanocomposites is considerably improved by the addition of the 

reinforcement nanoparticles and decreases with increasing the weight percentages from 2 to 4 

wt% (MoS2+BN) nanoparticles in matrix of Al-alloy. 

4-The wear behavior of base alloy and nanocomposites is similar and can be classified into 

three regions, first; mild wear, second; transition wear, the third; severe wear. 
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5-From SEM micrographs of the worn surfaces of base alloy and nanocomposites samples the 

dominant wear mechanism is plastic deformation and adhesion of base alloy, while for 

nanocomposites samples it is delamination and abrasion. 

6- We note the important combined effect of the nanoparticles added to the Aluminum-Silicon 

alloy, which is the self-lubrication between the abrasive particles, this leads to the dispersal of 

the friction forces, and the sliding of the opposite surfaces. With this innovation, we can 

manufacture fixed parts such as self-lubricating bearings, and rotary parts that have a longer 

life without the use of traditional oils, reduce energy consumption, without oil pumps, extend 

product life, and reduce periodic maintenance 
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ABSTRACT 

Employee connections at work have a positive significant impact on both individuals and 

teams. Individuals can define their identities, respond to their inner impulses, and specially 

grow their psychological and cognitive states when they have positive relationships with their 

associates. (Stephens et al., 2021). In organizational context, relationships between two or 

more people that promote respect, information sharing, and goal alignment are known as 

high-quality relationships (HQRs) (Dutton, 2003). They are crucial in determining how 

people think, feel, and act because they provide a plentiful supply of nourishment for 

members' psychological needs, making them important for both organizations and employees 

(Singh et al., 2019). Hence, high-quality relationships seem to be a driving force that could 

yield an elevated level of employees’ organizational commitment (OC). Proposed by Meyer 

and Allen (1991), there are three different forms of OC known as affective, continuance, and 

normative commitment (AC, CC, and NC respectively). Ac is defined as  “the employee's 

emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization” (Meyer & 

Allen, 1991, p. 67) while CC focuses on how strongly employees feel they must remain with 

their company. NC conveys a sense of duty to remain with the company. (Meyer & Allen, 

1991).  

Although, because of its connection to important organizational outcomes, AC has attracted 

the most scholarly attention. (Vandenberghe et al., 2017).  

The present study attempts to examine the relation beetween HQRs and employee AC which 

ultimately impact and decrease two commonly negative outcomes at individual level known 

as boreout and job-related anxiety.   

Quantitative method through judgmental sampling technique was used to gather data from 

hotel frontline staff in Iran via using time-lag design. The results emerging from this study 

clearly confirmed that HQRs is positively related to AC and AC is significantly related with 

decreased level of boreout and job-related anxiety. The results from structural equation 

modeling also validate that AC acts as a mediator in the relationship between HQRs and the 

mentioned negative outcomes namely boreout and job-related anxiety. The study offers useful 

theoretical and practicel implications and proposes directions for forthcoming research.  

Keywords: High-quality relationships, affective commitment, boreout, job-related anxiety, 

frontline staff, Iran 
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ABSTRACT 
Albania has excellent natural and climatic conditions for the development of agriculture and 

rural areas and it is one of the richest countries in Europe with water resources. The diversity 

of the climate from lowland to mountainous areas allows diversity of development. 

Traditionally in Albania, agriculture has been the most important economic branch in national 

production (together with the food industry), accounting for about 20% of the Gross Domestic 

Product (GDP). 

Agriculture in Albania employs 47.8% of the total of active population and about 24.31% of 

the land is used for agricultural purposes. Albanian agriculture is dominated by a large 

number of very small and fragmented farms. In average, farm size is around 1.2 ha. 

Agricultural experts, have come to the conclusion that a farm must be at least 3 ha, or larger 

in the case of vegetables or fruits to produce for the market. According to a FAO study, 

greenhouses are an exception, which can be competitive even with 0.3 hectares.  

Three-quarters of households generate low income from agriculture, well below the 

economically sustainable farm threshold. Agriculture, and especially the share of albanian 

products in the market, continues to grow at a much lower rate than expected and compared to 

the country's resources. Albania in 2010 had the lowest level of meeting the needs of the 

population with food products, as well as the highest food deficit, with a worsened ratio of 

1:8; export: import. Despite the chaotic developments in the agricultural sector due to high 

land fragmentation and lack of financing, the sector is seen as having potential for increasing 

exports. Favorable climate, cultivation experience and increased external demand have put 

sales on a stable trend. Surprisingly, agricultural exports expanded at double-digit rates during 

the pandemic, against a backdrop of weak production. Agricultural exports are being boosted 

by improvements in the collection and storage chain, but producer profits remain low due to a 

lack of subsidies and high costs. During 2021, imports were three times higher than exports, 

consolidating our country as a net importer of food products with total dependence on foreign 

markets. This high dependence on imports made Albania very exposed to rising prices after 

the Russian occupation of Ukraine. 

As part of the efforts to subsidize agriculture, its formalization has begun at least since 2016, 

which consists first of all in equipping farmers with NID. This formalization is very important 

because farmers must complete a series of certain documents to benefit from subsidies in the 

framework of the IPARD program, financed mainly by the European Union. The increased 

bureaucracy has also been a major difficulty for applying and benefiting from funds. 

In the context of the difficulties and challenges, experienced by Albanian agriculture, it’s very 

important the support with subsidies and orientation towards a modern agriculture with 

sustainable development (giving importance here to the automation and digitization of work 

processes on the farm), oriented to the market and export, since only an agriculture that goes 

to the market and produces for export is able to create a sustainable income for the farmer and 

the national economy. 

Keywords: agriculture, export, firm size, import, subsidize, sustainable development. 
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ÖZET 

Günümüzde nüfus artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı ve enerji maliyeti neticesinde 

bilim insanları farklı tip enerji üretim sistemlerine yönelmişlerdir. Hem enerji ihtiyacını 

verimli bir şekilde karşılarken hem de maliyeti düşürmenin yolunu arayan bilim insanları son 

yıllarda multijenerasyon sistemlere yönelmişlerdir. Isıtma, soğutma, elektrik, hidrojen, sentez 

gaz ve sıvı yakıt üretimi gibi birden fazla verimli çıktının olduğu enerji üretim sistemlerine 

çoklu üretim sistemleri veya bir başka deyişle multijenerasyon sistemler adı verilmektedir. 

Multijenerasyon sistemler, verimli çıktıların (ısıtma, soğutma,  elektrik, hidrojen vb.) ayrı ayrı 

üretildiği geleneksel yöntemlere göre hem üretim maliyeti açısından, hem de enerji verimliliği 

açısından çok daha avantajlı olan sistemlerdir. Günümüzde hızla artan nüfusla birlikte doğru 

orantılı olarak artan çevre kirliliği, enerji ihtiyacı ve yaşam maliyetleri gibi insan hayatına 

olumsuz etki eden konularda multijenerasyon sistemlerin doğrudan bir çözüm olacağı 

öngörülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, örnek bir konut uygulaması için bir 

multijenerasyon sisteminin toplam entropi üretimini hesaplamaktır. Bu amaç için ısı, elektrik, 

sıcak su ve hidrojen üretimi gerçekleştirilen bir multijenerasyon sistem tasarlanmış ve analiz 

için sistemde bulunan tüm elemanlar dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Sistemdeki 

çalışma koşullarına bağlı tüm parametreler dikkate alınarak sistemin her bir bileşeninin 

entropi üretimi hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, söz konusu 

multijenerasyon sistemde entropi üretiminin maksimum değerinin distilasyon ünitesinde, 

minimum değerinin ise kondenserde olduğunu göstermiştir. Distilasyon ünitesi ve kondenser 

için entropi üretimi değerleri sırasıyla 12,88 kW/K ve 5,43 kW/K olarak bulunmuştur. Bu 

çalışma dikkate alındığında, geliştirilen sistemin konut uygulamalarında kullanılabileceği 

ancak daha verimli bir uygulanabilirlik için her bir elemanda gerçekleşen entropi üretimleri 

dikkate alınarak sistemdeki düzensizliklerin azaltılması gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Termodinamik, Entropi, Multijenerasyon Sistemler. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

As a result of the increasing demand for energy and the rising cost of energy due to 

population growth, scientists today have turned to different types of power generation 

systems. Scientists looking for a way to efficiently meet their energy needs while reducing 

costs have turned to multigeneration systems in recent years. Power generation systems with 

more than one efficient output such as heating, cooling, electricity, hydrogen, syngas, and 
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liquid fuel production are referred to as multigeneration systems or, in other words, 

multigeneration systems. Multigeneration systems are systems that are significantly more 

advantageous, both in terms of production costs and energy efficiency, than conventional 

methods in which the efficient outputs (heating, cooling, electricity, hydrogen, etc.) are 

produced separately. It is predicted that multigeneration systems will be a direct solution to 

problems that negatively impact human life, such as pollution, energy demand, and cost of 

living, which are increasing in direct proportion to the rapidly growing population today. The 

main purpose of this study is to calculate the total entropy production of a multigenerational 

system for an example residential application. For this purpose, a multigeneration system with 

heat, electricity, hot water, and hydrogen production was designed and calculations were 

performed considering all elements of the system for analysis. The entropy production of each 

component of the system was calculated considering all parameters related to the operating 

conditions in the system. The results of this study show that the maximum value of entropy 

production in the said multigeneration system is in the distillation unit and the minimum value 

is in the condenser. The values of entropy generation for the distillation unit and condenser 

were found to be 12.88 kW/K and 5.43 kW/K, respectively. Considering this study, it was 

found that the developed system can be used in households, but for a more efficient 

applicability it is necessary to reduce the irregularities in the system by considering the 

entropy production in each component. 

Keywords: Thermodynamic, Entropy, Multigeneration Systems. 

 

GİRİŞ 

İnsanlık son zamanlarda artan nüfus, kentsel göç ve sanayileşme gibi nedenlerle bir takım 

sorunlarla karşı karşıya kalmıştır (Ramos ve Rouboa, 2022). Bu çevresel ve sosyal sorunların 

başında enerji ihtiyacı, çevre kirliliği ve küresel ısınma gelmektedir (Qi ve Li, 2020). 

Yüzyıllardır insanlık enerji ihtiyacını fosil yakıtlardan karşılamaktadır ancak fosil yakıt 

rezervleri giderek azalmakta ve kullanımının çevre üzerinde birçok zararlı etkisi 

bulunmaktadır (Owusu ve Asumadu-Sarkodie, 2016). Son zamanlarda fosil yakıt 

rezervlerindeki azalmanın yanı sıra enerji talebini daha çevre dostu ve sürdürülebilir bir 

şekilde karşılamak için bilim insanları farklı alternatiflere odaklanmışlardır (Sayed vd. 2020). 

Hidrojen, yüksek ısıl değeri ve çevre dostu olması nedeniyle bu alternatiflerin başında 

gelmektedir (Sharma vd. 2021). Hidrojen üretimi elektroliz, plazma ark ayrıştırma, su 

termolizi, termokimyasal su ayrıştırma gibi birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebilir (Dincer 

ve Acar, 2015). Hidrojen üretim sistemlerinin elektrik ihtiyacı şehir şebekesinden 

karşılanabileceği gibi, hidrojen üretim sisteminin entegre edildiği multijenerasyon 

sistemlerden elde edilen elektrikle de karşılanabilmektedir. Multijenerasyon sistemlerden 

sağlanan elektrik ihtiyacı, şebekeden sağlanana göre maliyet açısından daha avantajlıdır. 

Isıtma, soğutma, elektrik, hidrojen, sentez gazı ve sıvı yakıt üretimi gibi birden fazla verimli 

çıktıya sahip sistemlere çoklu üretim sistemleri veya multijenerasyon sistemler adı 

verilmektedir. Multijenerasyon sistemler, verimli çıktıların (ısıtma, soğutma, elektrik, 

hidrojen vb.) ayrı ayrı üretildiği geleneksel yöntemlere göre üretim maliyetlerini düşürür ve 

daha yüksek verimle enerji sağlar. Bu nedenle elektrik, ısı, sıcak su, oksijen ve hidrojen 

ihtiyacı olan binanın enerji ihtiyacının multijenerasyon sistemlerle karşılanması verimliliğin 

arttırılması için önemli bir girişimdir. Son yıllarda enerji ihtiyacının tüm dünyada artması, 

enerji üretim yöntemlerinin çeşitlenmesine ve buna bağlı ekonomik giderlerin azaltılmasına 

yönelik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç doğurmuştur. Bu bağlamda birçok farklı ürünün 

birlikte üretilebildiği ve enerji kazanımlarının oldukça yüksek olduğu multijenerasyon üretim 

sistemleri oldukça önem arz etmektedir. Multijenerasyon sistemler ve bunların 

uygulanabilirliği üzerine yapılan çalışmalar özellikle son yıllarda hız kazanmıştır. Bu tip 

sistemlerin, tekil üretim sistemleri ile kıyaslandığında çok daha verimli olduğunu ortaya 
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koyan birçok çalışma mevcuttur (Ahmadi vd., 2013; Almahdi vd., 2016; Okonkwo vd., 2019; 

Yüksel vd., 2020; Alirahmi vd., 2020; Azariyan vd., 2021). Geliştirilen sistemlerin 

verimliliğinin belirlenmesinde ve daha verimli hale getirilmesinde termodinamik analiz 

önemli rol oynamaktadır. Termodinamik verimi belirlemenin en iyi yolu termodinamiğin 

ikinci yasası kapsamında yapılan termodinamik analizdir (Dinçer ve Rosen, 2005). 

Bu çalışmada aynı anda elektrik, sıcak su, ısı, oksijen ve hidrojen ihtiyacını karşılamak üzere 

tasarlanan sistemin her bir bileşeni için termodinamik analizler yapılmış ve elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  

MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada bir binanın temel ihtiyaçları (Isı, elektrik, sıcak su vb.) belirlenmiş ve bu 

ihtiyaçlar doğrultusunda bir multijenerasyon sistem tasarlanmıştır. Isıtma, sıcak su, elektrik ve 

oksijen gibi temel ihtiyaçların yanı sıra ele alınan senaryoya göre binada bulunan her dairenin 

hidrojenle çalışan bir aracı bulunmakta ve bu araçlar yakıt olarak hidrojen kullanmaktadır. 

Multijenerasyon sistemin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Mikro gaz türbin (mGT) 

sistemi türbin, kompresör, yanma odası ve ısı değiştiriciden oluşmaktadır. mGT’de üretilen 

elektriğin bir kısmı ve ısı apartmanın ihtiyaçlarını karşılarken, apartmanda üretilen atık su bir 

distilasyon ünitesi yardımıyla temizlenerek hidrojen üretim tesisine gönderilir ve burada 

elektrolizör yardımıyla hidrojen ve oksijen üretilir. Üretilen hidrojen, arabalarda kullanılmak 

üzere depolanır. 

 

 
Şekil 1. Multijenerasyon sistemin şematik gösterimi 

ANALİZ 

Bu çalışma kapsamında incelenen multijenerasyon sistemin termodinamik analizi aşağıdaki 

kabuller dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

 

• Sistem kararlı durumdadır. 

• Tam yanma gerçekleştiği kabul edilmiştir. 

• Potansiyel enerji ve ekserji değerleri ihmal edilmiştir. 

• Kinetik enerji ve ekserji değerleri ihmal edilmiştir. 

 

Termodinamiğin birinci yasasına göre multijenerasyon sistemde bulunan tüm komponentlerin 

her birinin enerji dengesi yukarıdaki varsayımlar dikkate alınarak aşağıdaki gibi yazılır: 

 

171

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

�̇� −  �̇� +    �̇�𝑔ℎ𝑔 −    �̇�çℎç = 0        

 (1) 

Burada Q ısı, W iş, h spesifik entalpi ve m kütlesel debidir. 

 

Her bir komponentin entropi dengesi yukarıdaki kabuller esas alınarak termodinamiğin ikinci 

yasasına göre yazılırsa: 

 

 �̇�ç𝑠ç −  �̇�𝑔𝑠𝑔 − �̇�ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 = 0        

 (2) 

Burada s spesifik entropi ve Süretim entropi üretimidir. 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 2'de görüldüğü gibi entropi üretimi distilasyon ünitesinde 12,88 kW/K ve kondenserde 

5,43 kW/K ile gerçekleşmiştir. Türbin, ısı değiştirici, elektrolizör ve hidrojen kompresöründe 

entropi üretimi sırasıyla 0,06 kW/K; 0,53 kW/K; 0,044 kW/K ve 0,002 kW/K olmuştur. 

 

 
Şekil 2. Her bir komponentte gerçekleşen entropi üretimi 

 

Bu çalışmada konut uygulamaları için geliştirilen bir multijenerasyon sistemin termodinamik 

kanunları doğrultusunda enerji ve entropi analizleri yapılmış ve her bir bileşenin entropi 

üretimi hesaplanmıştır. Bu çalışma sonucunda; 

• Konut uygulamaları için kurulabilecek multijenerasyon sistemin termodinamik performans 

parametreleri ortaya çıkarılmıştır. 

• Konut uygulamaları için gelecekteki termodinamik analiz çalışmaları için bir yöntem 

tanıtılmıştır. 

 

Bu çalışmanın devamında her bir bileşende entropi oluşumunu en aza indirmek için gerekli 

termodinamik analizler yapılacaktır. Ayrıca katı atık sorununu çözmek için sisteme piroliz 

ünitesi entegre edilecek ve bu sistemden salınan ısı kullanılarak doğalgaz tüketimi 

azaltılacaktır. 
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ABSTRACT 

Statistical inference is about testing some hypotheses about the model as well as prediction. 

Significance tests, which are commonly used for hypothesis testing in the Frequenist 

approach, are performed on the basis of the p-value determined by some asymptotic 

distribution of the test statistic. However, there are some important problems in the statistical 

literature for this approach. The most striking among these problems is that the p value of the 

significance test for hypothesis testing is not a tool to support/prove the model. The result of 

the significance test is used only to reject the null hypothesis. And neither do the results show 

the strength of evidence in favor of the null hypothesis. Therefore, we only accept or reject 

the null hypothesis with significance tests. Rejecting the null hypothesis does not mean that 

the alternative hypothesis is better. The Bayesian approach, on the other hand, considers the 

hypothesis tests as models corresponding to the hypotheses and carries out an approach based 

on the superiority of each model over the other (Bayes Factor). This avoids the mistake of 

rejecting the null hypothesis and accepting the other hypothesis directly, without evidence. In 

the Bayesian approach, the Deviation Information Criterion (DIC) is used as another 

important model evaluation and comparison criterion. DIC gives clear results to support the 

null hypothesis or alternative hypothesis in the model comparison where it is in the Bayes 

factor. In the Frequentist approach, there is more than one fit criterion for model fit. Although 

this is seen as a powerful feature, it has some important problems. The first of these problems 

is that more than one fit criterion produces different results for the same model. Another 

important problem is the lack of precise information about which of the more than one criteria 

to use. The Bayesian approach does not have more than one criterion for model fit, as in the 

Frequenist approach. Instead of more than one criterion, the approach has a criterion called 

the Posterior Predictive p Value (ppp), which includes unsaturated models. This criterion 

deals with detecting the difference between the data generated by the model and the observed 

data in order to evaluate the data-model fit. If there is a difference, ie deviation or 

inconsistency, it should be less. A sufficiently large deviation indicates possible model errors. 

This criterion basically gives the quality of the model. 
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ÖZET 

Jön Türk muhalefetinden etkilenen İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1889 yılında bir grup tıp 

öğrencisi tarafından kurulmuş ve Osmanlı siyasi hayatının son yıllarının şekillenmesinde 

önemli etkilerde bulunmuştur. Bu çalışma İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulduğu ilk 

günden II. Meşrutiyet'in ilanına kadar Osmanlı İmparatorluğunun nüfuzu ele alınmıştır. Bu 

dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir yandan Balkanlar ve Anadolu'da kadrolaşma 

faaliyetlerini sürdürmüş; diğer yandan da ülke toprakları içerisinde Sultan II. Abdülhamit'e 

yönelik yürütülen muhalefet faaliyetlerinin merkez konumu haline gelmiştir. 

1908 Jön Türk İhtilali, II. Abdülhamid'in otuz yıllık hükümdarlığına son vermiştir. İttihat ve 

Terakki Cemiyeti, II. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Osmanlı iktidarını ele geçirmiş ve 

1918 yılına kadar imparatorluk yönetimine hakim olmuş ve devletin dış politikasını 

yönetmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet sonrası Osmanlıcılık ve Türkçülük 

siyasi hareketlerinden beslenerek Osmanlı idaresindeki gücüne güç katmıştır. Toplum, sosyal 

ve kültürel hayatı yeniden düzenleyerek parlamenter rejimi, hak ve özgürlükleri getirmiştir. 

Ancak 1908 devriminden sonra dış politikadaki gelişmeler imparatorluğun sınırlarının hızla 

daralmasına neden olmuştur. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş; Girit Yunanistan'a 

bağlanmış, Avusturya ise Bosna-Hersek'i ilhak etmiştir. Bu durumun ardından İttihat ve 

Terakki Cemiyeti'nin yanlış siyasi kararları ve Avrupalı güçlerin provokasyonları sonucu 

oluşan Balkan İttifakı, Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'nın provası olan Balkan 

Savaşlarına sürükledi. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Doğu Trakya 

bölgesi hariç Avrupa'daki tüm hakimiyetini Balkanlar'a bırakmak zorunda kaldı. 

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci yüzyılda yaşadığı bir dizi felaketten 

biridir. Bu savaşlar Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki hâkimiyetine son vermesi açısından 

oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışmamız, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında hükümet 

üzerinde büyük bir otoriteye sahip olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ayrılıkçılığı sona 

erdirmek düşüncesiyle izlediği politikaların etkisini ele almıştır.  

Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki, Balkanlar, Siyaset, Eğitim 

 

ABSTRACT 

The Committee of Union and Progress, which was influenced by the Young Turk opposition, 

was founded by a group of medical students in 1889 and had a significant impact on the 

shaping of the last years of Ottoman political life. This study was carried out from the first 

day of the establishment of the Committee of Union and Progress to the II. The influence of 

the Ottoman Empire until the declaration of the Constitutional Monarchy was discussed. 

During this period, the Committee of Union and Progress continued its staffing activities in 

the Balkans and Anatolia on the one hand; On the other hand, Sultan II. It has become the 

central position of the opposition activities carried out against Abdülhamit. 1908 Young Turk 

Revolution, II. He ended Abdulhamid's thirty-year reign. Committee of Union and Progress, 

II. After the declaration of the Second Constitutional Monarchy, he seized the Ottoman power 

and dominated the imperial administration until 1918 and directed the foreign policy of the 
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state. Committee of Union and Progress, II. It fed from the political movements of 

Ottomanism and Turkism after the Constitutional Monarchy and added strength to its power 

in the Ottoman administration. By rearranging the society, social and cultural life, it brought 

the parliamentary regime, rights and freedoms. However, the developments in foreign policy 

after the 1908 revolution caused the borders of the empire to shrink rapidly. Bulgaria declared 

its independence; Crete was annexed to Greece, while Austria annexed Bosnia and 

Herzegovina. After this situation, the Balkan Alliance, which was formed as a result of the 

wrong political decisions of the Committee of Union and Progress and the provocations of the 

European powers, dragged the Ottoman Empire into the Balkan Wars, which was the 

rehearsal of the First World War. As a result of the Balkan Wars, the Ottoman Empire had to 

leave all its dominance in Europe to the Balkans, except for the Eastern Thrace region. The 

Balkan Wars is one of a series of disasters that the Ottoman Empire suffered in the second 

century. These wars are very important in terms of ending the Ottoman Empire's dominance 

in the Balkans. In this context, our study deals with the effects of the policies followed by the 

Committee of Union and Progress, which had great authority over the government in the last 

century of the Ottoman Empire, with the idea of ending separatism. 

Keywords: Union and Progress, Balkans, Politics, Education 

 

GİRİŞ 

Balkanlar, adını Bulgaristan'ı batıdan doğuya bölen dağların oluşturduğu coğrafi yapıdan 

almıştır. "Dağ" anlamına gelen Balkanlar, üç tarafı denizlerle çevrilidir. Coğrafi olarak 

Güneydoğu Avrupa'da yer alır.  Tarih boyunca Tuna-Sava ve Küba nehirleri boyunca akması 

nedeniyle stratejik öneme sahip olup doğuya Karadeniz ve Ege Adaları'na doğru uzanan bir 

noktada yer almaktadır. Batıda Adriyatik Denizi, güneyde Girit ve Akdeniz bulunmaktadır. 

Balkanlar, stratejik konumu nedeniyle yüzyıllar boyunca birçok hikâyeye ve kültüre tanık 

olmuştur. Bu coğrafi bölgenin bir diğer büyük özelliği; İstanbul gibi çok önemli bir bölgenin 

yanı sıra Boğaziçi ve Çanakkale'ye de yakındır. Bu jeostratejik özellik, Osmanlı 

İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki genişlemesini anlamada önemli bir faktördür (Karpat, 1992: 

25). 

Aynı zamanda Asya, Afrika ve Avrupa'nın kavşağında bulunan Balkanlar, diğer bölgelere 

açılan bir kapı olarak Osmanlı fetihlerini kendine çekmiştir. Balkan coğrafyasının demografik 

yapısı etnik olarak çok karmaşıktır. Bu etnik bileşimin en önemli unsurları Rumlar, Bulgarlar, 

Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Karadağlılar, Makedonlar ve Türklerdir (Gökdağ, 2017: 40). 

Farklı unsurların bir arada yaşadığı Balkanlar, oldukça karmaşık bir dini yapıya sahipti. Bu 

coğrafyada Müslümanlar, Katolikler, Yahudiler ve Ortodokslar yaşadı. Bu dini huzursuzluk 

ortamı, özellikle Balkanlar'da milliyetçi fikirlerin ortaya çıkmasında önemli bir faktördü. 

Hem stratejik hem de demografik açıdan önemli olan Balkanlar, Osmanlı döneminde doğal 

olarak İngiltere, Rusya, Avusturya-Macaristan, Fransa, İtalya ve Almanya'nın çıkarlarının 

çatıştığı bir coğrafya haline geldi. Özellikler. Bu yüzyılın ortalarındaydı ve bu hâkimiyet beş 

asır sürdü. Osmanlı İmparatorluğu Balkan topraklarını işgal edip büyük güç çatışması alanına 

girdiğinde bölge de kalıcı olmak için önemli stratejiler uyguladı (Gökdağ, 2012: 2) 

1. Siyasi Politikaların Etkisi 

II. Meşrutiyetin ilânını sağlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasi müdahalesi, Meclis'in 

açılmasıyla sona ermesine rağmen, siyasi kontrol devam etti ve meclis üyelerinin çoğu bu 

isimler arasından seçildi. 1909 yılında Ortaklık Temsilciler Meclisi üyeleri hakkında ayrı bir 

yönetmelik çıkarılmıştır. Böylece Mebusan Meclis grubu üyeleri ile Meclis üyelerinin 

ayrılmasıyla birlikte “takım” şeklini almıştır. Ne merkezi hükümet ne de bölgesel örgütler 

kapatılmıştır. 1908'den sonra tekelci siyasi davranışları her alanda kendilerine karşı olan 

muhalefetlerini artırmıştır. 31 Mart Vakası olarak bilinen olayla birlikte kısa bir süreliğine 
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etkisi azalmış, ancak ordudaki eylemleriyle isyanları bastırmışlar ve II. Abdülhamid'i mağlup 

ederek yönetimdeki nüfuzlarını artırmışlardır (Hanioğlu, 2001: 584-587). 

Ancak güçlü bir siyasi aktör olan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri, “1913 Bâb-ı Âli İsyanı” 

öncesinde hükümete uyguladıkları baskı ve yönetimle tam olarak iktidara gelemediler. 1908 

yılından itibaren doğrudan iktidara gelene kadar ülkeyi yönetmede kendi programlarına yön 

verecek kişileri seçerek politikalarını rahatça yürütebilmişlerdir (Tunaya, 1998: 42-43). 

1908 devriminin arzulanan veya amaçlanan hedefi, bir liberal demokratik hükümet biçimiydi. 

Eski rejimde ülke, sivil ve askeri bürokrasiden insanlar tarafından yönetiliyordu. Herhangi bir 

şekilde siyasi faaliyetlerinin reklamını yapma niyetinde olmadıkları için siyasete dâhil 

olmuşlar ve halktan ve onun kontrolünden tecrit edilmişlerdir. Yüksek siyaset sınıfları ve 

toplum temsilcilerini dışladığı için, yönetime karşı olumsuz bir tutum hâkim oldu. 

İttihat ve Terakki mensupları, bu gizli politikaları ortadan kaldırarak toplumu kamu politikası 

ile meşgul etmeye çalışmışlar ve basında serbestçe dolaşmaları gerektiğini ilan etmişlerdir. 

Ancak, muhalif fikir ve hareketlerin büyümesi nedeniyle Abdülhamid'den daha sıkı bir sansür 

uyguladıklarını söylemek gerekir (Akşin, 2010: 245). 

Eski düzen, yani paşaların siyasette alışık olduğu mutlakiyetçi sistem 1908 ihtilali ile birlikte 

çökse de onun yerini alacak sistem hemen mümkün olmadı. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu 

muhalefet 31 Mart olayında ortaya çıkarken, bu olaydan sonra kendileriyle rekabet etmeyecek 

bir yönetim oluşturdular. 

Yıkılan devleti kurtarmaya çalışan üniter kadrolar, devletin tüm kurucu unsurlarını Osmanlı 

İmparatorluğu adı altında toplamak anayasal bir yükümlülük olarak kabul edildi. Gereklilik 

düşüncesiyle hareket ettikleri hareketler, kendilerini ve kimliklerini unutmak istemeyen pek 

çok farklı unsurun tepkisiyle karşılanmış, milliyetçilik düşüncesiyle büyütülmüştür. Osmanlı 

siyaseti adına Osmanlı kimliği altında toplanmayı kabul etmediler. 

İttihatçıların yaratmaya çalıştıkları tek merkezi devlet fikri, millet sisteminde 

gayrimüslimlerin eski tüm ayrıcalıklarını ortadan kaldıracaktı. Türk dili esas olarak resmi ve 

mahkeme meselelerinde kullanılacaktı. Konsey siyasetin ana merkezi olacağından, bunun dini 

ve yerel düzeyde siyasi iktidar kullanımına son vereceğine inanılıyordu. Nüfusun farklı 

kesimlerinden oluşan yerel temsilciler, sayıları oranında Parlamentoda yer alacak. Başka bir 

deyişle, eşit statüdeki tüm cemaatler toplantıya temsil yoluyla katılacak ve söz hakkına sahip 

olacaktır.  

Böylece, Arnavut, Rum, Ermeni veya Yahudi fark etmeksizin her vatandaş, dini ve milliyeti 

ne olursa olsun, aynı haklara sahip tek bir vatandaş olacaktır. Bu milliyetin kurulması, 

Müslümanlar gibi gayrimüslimlerin de askerlik ve vergi ödeyebilmeleri anlamına geliyordu. 

Her vatandaşı birinci sınıf yapmaya yönelik üniter çabalar, geleneksel ve toplumsal 

ayrıcalıkları ortadan kaldırdı ve tüm katmanlara tam temsiliyet verdi. Böylece bireysel haklar, 

toplum haklarının yerini alacaktır (Topaloğlu, 1996: 35). 

Merkezi hükümeti güçlendirmeye yönelik bu birlik çabaları, gayrimüslimlerin beklentilerine 

giderek daha fazla ters düşmektedir. Tüm unsurların aynı haklara ve eşitliğe sahip olması, 

gayrimüslimler için psikolojik ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Dolayısıyla mevcut 

eski düzende ayrıcalıklarını tehdit eden bu politikaya karşı çıktılar. 

Üniteryenlerin bir merkezileşme politikası izlemelerine rağmen, yönetimin birçok coğrafi 

alanda kontrolünü kaybetmesiyle illerin kontrolünü de ele geçirdiler. Özellikle komşu illerde 

yerel beylerin yükselişi ve vergi toplayamaması dikkatleri bu bölgelere çekti. Devrimden 

sonra, bu eyaletlerde merkezi otoriteyi yeniden tesis etmeye yönelik üniter girişimler bir 

tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler, modern ve çağdaş yapılardaki üniter uygulamalara tepkiler 

değil, toplumsal pratiklerini kaybetmiş ve ayrıcalıklarını yeniden kazanmak isteyen 

unsurlardan gelen tepkilerdi (Küçük, 2005: 64). 

31 Mart olayında gayrimüslimlerin alkışları, sendikacıların merkezileşme politikasına bir 

darbe olarak görüldü. Anayasa sonrası politikalarını sürdürmek için eşitlik, adalet ve özgürlük 
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sloganlarıyla ortaya çıkan siyasi hareketler ve İttihat ve Terakki hareketleriyle Türk 

düşüncesinde izledikleri yol bambaşka bir boyuta geçmiştir (Berkes, 2004: 76-79). 

2. Askeri Politikaların Etkisi 

Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayrimüslim unsurlar vergi karşılığında 

askerlikten muaf tutulmuştur. Özellikle Tanzimat ile birlikte vergi ödemek yerine Hıristiyan 

ve Musevileri askere alma düşüncesiyle "Bedel-i Asker" ortaya atılmıştır. Ancak o dönemin iç 

ve dış siyasi durumunun olumsuz olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadı. Farklı 

unsurların kaynaşması ve unsurların birliğinin yeniden canlandırılması, arkadaşlığın sonucu 

olabilir (Çavdar, 1969: 158). 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, özellikle Osmanlı ordusunda tam bir yenilenme ve yeniden 

yapılanma taraftarıydı. "İstifa ve askerlik emekliliği için" kanunlar çıkarıldı ve askeri rütbeler 

tasfiye edildi. Safların yeniden düzenlenmesi, eski rejim altında saray tarafından keyfi olarak 

atananların tepkisine neden oldu. Bu da topluma karşı düşmanlığı artırdı. Yeni bir uygulama 

olarak astsubay okulları açılmıştır. Yeni askerler yetiştirmek için deneyimli askerler 

yetiştirmeye çalıştı. 

Balkan bölgelerinde, özellikle Makedonya'da eşkıyalığın büyümesini önlemek için, orduya 

geniş haklar veren “Sekavet ve Mefsedetin Yasağı Hakkında Kanun” kabul edildi. Terör ve 

kanunsuzluğu yasaklamak için çıkarılan bu kanun Makedonya'daki gayrimüslimleri 

silahsızlandırmayı amaçlarken, ordunun kanun çerçevesinde özel izleme timleri kurmasına 

izin verildi. Balkan Komitesi üyelerini tamamen silahsızlandırmaya ve bölgedeki ayrılıkçı 

saldırıları durdurmaya çalıştı. Bu amaçla alınan tedbirler kapsamında, komisyon üyelerinin 

eylemlerini orduya bildirmeyen ve ruhsatsız silah bulunduranlara ağır cezalar verildi (Alkan, 

2014: 131-134). 

Elbette bu yasanın uygulanması, Makedonya'daki Yunan ve Bulgar gerillalarının hükümete 

karşı ayaklanmasına ve hatta Osmanlı askeri kuvvetlerine karşı birlikte çalışmasına yol açtı. 

Aynı zamanda Girit'in Yunanistan tarafından ilhakı sırasında İstanbul'daki Rumların konumu 

devlete şiddetle karşı çıkmış ve zorunlu sıkıyönetim sonrası tepkileri bu unsurların Osmanlı 

İmparatorluğu'nu kendi devletleri olarak görmediklerini göstermiştir. 

3. Ekonomi Politikaların Etkisi 

İttihat ve Terakki'nin temel amacı, "milli ekonomisi olan bir millet" anlayışı temelinde 

tamamen bağımsız bir ekonomi yaratmaktı. Bülent Tanur Hoca, sendikacıların ekonomide 

tam hâkimiyet kurmaya çalıştıklarını belirtti. İttihat ve Terakki hükümetleri, küçük ve orta 

burjuvazinin iktidara gelmesinin, etnik ve dini kökenleri ne olursa olsun tüm ayrıcalıklı 

sınıfların konumunu zayıflatacak yollara açılmasına çalıştılar. Ana hedefleri tam egemenlik ve 

ekonomik ve siyasi bağımsızlık elde etmekti. Böylece Türk burjuvazisi, ekonomik 

ayrıcalıklara sahip olan gayrimüslim unsurlara karşı kendini şekillendirme eğilimindeydi 

(Emiroğlu, 1999: 45). 

Böylece sendikacılar, Türklerin ekonomik faaliyetlerini artırmak için ülke ekonomisine ilham 

veren ve ilham veren politikalar izlemişlerdir. Ancak bunu başarma girişimlerine rağmen 

Türkler ekonomik hayatta olması gereken konumda değillerdi. Ülke ekonomisinin büyük 

bölümünün gayrimüslimlerin elinde olması, İttihatçıların çözmeye çalıştıkları temel sorundu. 

En büyük avantajı, gayrimüslim malların vergiden muaf yabancı ülkelerin koruması altında 

olmasıydı. Böylece gayrimüslimler ülke ekonomisinde önemli bir yer işgal ettiler. Bu 

anlamda sendikacılar mevcut durumu değiştirmeye ve tavizleri iptal etmeye çalıştılar. Bu 

nedenle, politika yabancı sermayeyi önlemek için tasarlanmıştır. Gayrimüslimlere tanınan 

ayrıcalıkları sınırlandıracak politikalar getirildi. İlerleyen dönemlerde ekonomik ve siyasi 

özgürlüğün önünde duran ayrıcalıklar tamamen ortadan kalkacaktır (Demirtaş, 2012: 201). 

Çünkü tavizler sadece ekonomik bir yük değildi. Aynı zamanda, yabancı devletlerin 

gayrimüslimleri tavizlerle korumaları, hukuk normlarının kabul edilmesini engellemiş ve 

hatta gayrimüslimlerin dini ve bilimsel kurumlar açmak için devlet izni almalarını 
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engellemiştir. İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri 

eşitlik ve özgürlük konuşmalarına rağmen Osmanlıcılık düşüncesinden kurtulamamışlardır. 

Bu durumun en önemli kanıtlarından biri, Meşrutiyet'in ilanından sonra iktidara gelmeden 

önce 1908-1913 döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurduğu liberal ekonomi ve 

1914'te milli ekonomiye dönüşmesidir (Kansu, 1995: 15). 

1908-1914 yılları arasında liberal ekonomik fikirleri ve serbest ticarete uygun bir ekonomiyi 

takip etmeye çalıştılar. Böylece bireye sorumluluk yüklenmesi, devletin ekonomik hayata 

müdahalesinin kaldırılması, tarım ürünlerinin ihracına dayalı uzmanlaşma, finansal zorbalığın 

önüne geçecek ve bireysel ekonomik özgürlükler ortaya çıkacaktır. Ancak Cevdet Bey'in 

önderliğinde hedeflenen ve denenen bu ekonomik sistem iyi işlemedi. Serbest ticaret görüş ve 

uygulamaları sadece gayrimüslimlere değil Avrupa ülkelerine de fayda sağlamıştır. Türk-

İslam ekonomisinin bileşeni geri planda kalmış, küçük tüccarlar zarara uğramıştır (Kutay, 

1961: 936) 

İttihatçılar başlangıçta liberal bir ekonomiyi benimsemiş olsalar da, bu fikir Balkan 

Savaşları'ndan sonra ulusal bir ekonomi şeklini alacaktı. Bunun nedeni, liberal düşüncenin ve 

getirdiği ekonomik faydaların çoğunlukla gayrimüslimlere faydalı olmasıydı. Liberalizmi 

ekonomik liberalizmle tanımlayan ve yabancı sermayeye geniş haklar tanıyan İttihat ve 

Terakki Cemiyeti, böyle bir politikanın yanlış olduğunu kabul etti. Bahsedildiği gibi 

ekonominin serbestleştirilmesinden sonra Osmanlı ticaretinde gayrimüslimlerin hâkimiyetine 

girmiş ve yabancıların etkisi artmıştır. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun küçük Müslüman 

tüccarlarını büyük ölçüde etkiledi. 

Liberal iktisattan bir diğer birlik beklentisi de eşit hak koşullarında oluşturulan liberal bir 

ekonominin gayrimüslimleri mutlu edeceğiydi. Bu politika, gayrimüslim unsurların Osmanlı 

İmparatorluğu'ndan ayrılmasını engellemek şöyle dursun, onlara birçok avantaj sağladı 

(Öztuna, 2006: 51). 

Osmanlılar, liberal bir ekonomi aracılığıyla ortak bir ekonomi yaratarak, ayrılıkçı unsurları 

devlete entegre etmeye ve birleştirmeye çalıştılar. Bu amaç doğru olsaydı, gayrimüslim 

unsurların ekonomik olarak hâkim olduğu daha önceki dönemlerde başarılı olabilirdi. Ancak 

bu hedefe ulaşılamamış ve ayrılıkçı milliyetçi unsurlar yoğunlaşmıştır. 

Ekonomik liberalleşme yoluyla merkezi hükümeti güçlendirme fikrinin boşuna olduğu ortaya 

çıktı. Liberal ekonomi ile bürokrasi güçlenmiş, devletin mali yükü artmış, gayrimüslimlere 

tanınan ayrıcalıklar bürokrasinin yükünü artırmıştır. Aynı zamanda, bu ortamda Avrupa 

ülkeleriyle işbirliği, Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine katılımının artmasına 

katkıda bulunmuştur. Bu noktada Avrupa'da olduğu gibi liberal bir ekonomi yaratmanın kötü 

bir fikir olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü Avrupa'da liberal ekonomi millileştirme ile 

gelişmiştir. Ancak bu fikir, Osmanlı fikrinin yaratılmasına aykırı bir politikaydı. Bu nedenle 

toplumu harekete geçirmeyi hiçbir zaman başaramadı, kitlesel bir siyasi enstalasyona yöneldi 

(Erickson, 2013: 245). 

Sendikacılar, uygulamaya çalıştıkları ekonomik liberalizme engel olarak gördükleri 

geleneksel mülkiyete belirli kısıtlamalar getirdiler. Bu dönemde Miri arazileri yapılan 

değişikliklerle şahıs arazisine dönüştürülmeye devam etmiştir. yapı. Toprak hukukuna modern 

bir bakışla, sermaye sahiplerini, Osmanlı taşra hayatında sosyal adalet ilkelerine uygun kanun 

hükümleriyle kırsal alanda yatırım yapmaya çağırdılar. Toprak hukukunun ulusal egemenlik 

anlayışına göre yeniden düzenlenmesi, topraksız yoksullara ücretsiz toprak dağıtımı, 

yoksulların vergi borcunun azaltılması vb. Bu uygulamalarla ayrıştırma unsurlarının varlığı 

teşvik edilmiştir (Palmer, 2002: 169)  

Liberal ekonomik düşünce ve serbest ticaret anlayışı terk edilmiş ve savunmacı bir dış ticaret 

modeli benimsenmiştir. Bu korumacı politikaya geçilmesinin nedeni, izlenen ekonomi 

politikalarının gayrimüslimlere yaramamasıydı. Böylece savunmacı ekonomi politikası, tövbe 

ilkesine dayalı bir politikaya yol açmıştır. 
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Ulusal ekonomi politikasının temeli olacak sermaye birikimi için, ii. Anayasal monarşi ile 

birlikte Ulusal Bankanın doğuşu geldi. Ülkedeki tüm bankacılık işlemleri yabancılar 

tarafından kurulan bankalar tarafından yürütülmüştür. Devrimle birlikte taşrada milli bankalar 

kurulmuş, Anadolu'da bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. İttihat ve Terakki, milliyetçiliğe uygun 

milli bankaların kurulmasını teşvik etmiş ve birçok üyesini bankacılıkla uğraşmaya teşvik 

etmiştir. Milli ve millileştirilmiş bankalar Osmanlı yapıcısına kredi verdi. Köylüleri yok eden 

ve tarımsal varlıkları sendikalarda birleştiren şirketler yasaklandı. Böylece Müslümanlar, 

ulusal bankalar aracılığıyla ticaret ve tarımda gayrimüslim tüccarlara göre daha güçlü hale 

geldiler. Uzun süredir gayrimüslimler ve yabancıların tekelinde olan bankacılık faaliyeti, 

Müslümanların eline geçti (Çavdar, 1969: 244). 

İttihatçılar arasında ulusal ekonominin açık ifadesi ilk olarak Bosna-Hersek'in Avusturyalılar 

tarafından ilhak edilmesinden sonra ortaya çıktı. Sendikacılar bu ilhakı, Avusturya mallarını 

ve bu malların satıldığı mağazaları boykot etmeye başladılar. Avusturya'dan Osmanlı'ya sıkı 

sıkıya getirilen kumaşlar, mendiller, çoraplar vb. Mal satın almayı reddetmeyi boykot etmek 

için farkındalık artırıldı. Bu teşkilat, Müslüman olmayanların Batı mallarını satın almasına 

zarar verdiyse, küçük Türk tüccarlarına da yarar sağlamıştır. Ayrıca gayrimüslimlerin ülke 

ekonomisine ve Türk burjuvazisinin ihtiyaçlarına ilişkin ekonomik ayrıcalıklarına son vermek 

için Yunan ticaretini boykot etmeye çalışılmıştır (Çavdar, 1969: 245). 

Gayrimüslim burjuvaziye karşı mahalli idareciler, toprak sahipleri ve Türk-Müslüman 

tüccarlarla işbirliği yapma ve Türk-Müslüman bileşenini örgütleyerek ulusal bir burjuvazi 

yaratma üniter politikası, özellikle zengin olmayan zenginleri cezbetmedi. Balkan 

Müslümanları. Bu, çıkarlarını korumak için büyük Avrupa güçleri ile işbirliğinin 

genişlemesine yol açtı. Bu nedenle İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri ülkedeki muhalefet 

hareketlerinin yükselişini takip ederek, ekonomi ve tarım politikalarını revize ederek daha 

ılımlı bir anlaşmaya yöneldiler (Ortaylı, 2007: 223). 

4. Eğitim Politikalarının Etkisi 

II. Meşrutiyet döneminde önemli bir güç olan İttihat ve Terakki Cemiyeti. Eğitimde olduğu 

kadar siyasi, ekonomik ve askeri politikadaki atılımların sosyal kalkınmaya fayda 

sağlayacağına inanıyordu. Oluşturmaya çalıştıkları Osmanlı kimliği, genç nesle verilecek 

eğitimle gelişecektir. Bu açıdan bakıldığında, politik düşünme yoluyla eğitimde yapacakları 

yenilikler hakkında gerçekten ne düşündüklerini gördük. Farklı etnik ve dini unsurlardan 

gelen ayrılıkçı fikirlerin eğitim yoluyla önüne geçilmesi için öncelikli çözüm olan Osmanlı 

kimliği düşüncesinin bireyin kimliğinin üzerine aşılanması gerekiyordu. Aynı zamanda, tüm 

Osmanlı unsurlarının eğitimli, anayasal ve liberal fikirlere açık olması, modern, merkezi bir 

devlet inşa etmek için önemli bir araçtı. Bu nedenle eğitim birliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun 

geleceği için önemliydi (Halaçoğlu, 1995: 37). 

Bunun için tüm okullar devlet kontrolünde olacak ve tüm devlet okullarında eğitim dili 

Türkçe olacaktır. Zorunlu Türkçenin yanı sıra ikinci dil olarak öğretilen yerel diller de dikkate 

alındı. Tüm okulların devlet kontrolünde olması, gayrimüslim okulların da kontrol altına 

alınması ve misyonerlik faaliyetlerinin durdurulması anlamına geliyordu. 

İttihatçılar, Osmanlıcılık idealini gerçekleştirmek için 1909'dan beri devlet kontrolünde olan 

eğitime ilişkin kanun tekliflerini parlamenter unsurlara dayatmaya ve azınlık haklarını 

sınırlandırmaya çalıştılar. Böylece devlet ortak bir Osmanlı kültürü oluşturacak ve azınlık 

okullarında eğitimin güvence altına alınmasını sağlayacaktır (Öztuna, 2006: 89). 

İttihatçıların en çok üzerinde durdukları konu ise İslami olmayan okulların denetimiydi. Bu 

okullarda bu ideolojilerin devamlılığı Osmanlı karşıtı milliyetçi ayrılıkçı oluşumlar tarafından 

sağlanmıştır. Bunu önlemek için kanun, okullarda denetimi ve zorunlu Türkçe eğitiminin 

getirilmesini öngörmektedir. İttihatçılar, devletin resmi dili olan Türkçenin öğretiminde 

Osmanlı unsurlarının yakınsamasını artırmanın bir yolunu gördüler. 
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Rumlar, Federasyon ve Terakki'nin gayrimüslim okullarında Türkçe öğretmekle yükümlü 

değildiler. Çünkü millet sisteminde gayrimüslim unsurların eğitimi toplumlara bırakılmıştır. 

Böylece devlet müdahalesi olmadığı için derslerin içeriğini kendileri belirleyebildiler. Şimdi 

devlet kontrolünün ortaya çıkmasıyla bu ayrıcalıkları kaybedecekler. Genç kuşaklara 

aşıladıkları topluluk ve kimlik duygusu eğitimle sağlanamaz. İttihatçılar Yunanlıların eğitim 

politikalarında Helen kimliği yerine Osmanlıcılık fikrini benimsemelerini istediler. Rum 

kimliğini eğitim yoluyla yaymaya çalışan 288 Rum öğretmen ihraç edildi. Tabii bu olay Rum 

Patrikhanesi ve Rumlar tarafından hoş karşılanmadı. Bu, Yunan gazetesinde tepkiye neden 

oldu (Öztuna, 2006: 91). 

SONUÇ 

Meşrutiyetle iktidara gelen İttihatçıların, Federasyon adı altında ayrılıkçı milliyetçi fikirlerden 

uzaklaşmaya çalışan gayrimüslim, Müslüman ve Türk unsurlarla temasa geçmesi, "Osmanlı" 

politikası açısından ciddi sorunlara yol açmıştır. Amaçları, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli 

din ve mezheplerine ait unsurlar da dâhil olmak üzere, Osmanlı kimliğini kendi kimliklerinin 

üzerinde kabul ederek birlik ve beraberliği yeniden tesis etmekti. Osmanlı İmparatorluğu 

fikrini destekleyen meşruiyetin devletten ayrılmaya çalışanlar için bir çözüm olarak 

uygulanması. Adalet, özgürlük ve eşitlik kavramlarına dayalı bir anayasal hükümet olacaktır. 

Tüm unsurların aynı hak ve ödevlere sahip olması ve tek yurttaş olmaları, halkın yurttaşlık 

duygusunu ve Osmanlı devletine bağlılığını artırmamıştır. Osmanlı'nın aşılamaya çalıştığı 

üstün kimlik duygusunu eğitim alanında aşılamaya yönelik politika, ülkedeki gayrimüslim 

unsurları ve bağımsızlığına yeni kavuşan Balkan devletlerini üzerken, aynı zamanda halkların 

tepkisini de çekmiştir.  

İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra tüm unsurlara tanınan hürriyet ve hürriyet, bağımsızlık 

arzusunu artırmıştır. Hatta gayrimüslim unsurlar bu amaçla kurdukları dernek ve derneklerle 

bu süreci hızlandırmaya çalışmışlardır: Bu çabalar, onlara karşı muhalefetin saflarını da 

artırmıştır. Bu durum Balkan unsurlarının eski rejimde elde ettikleri prestijini kaybetmek 

istememelerine, nihayetinde bağımsız Balkan devletlerinin yönetimine girmelerine ve 

Osmanlı İmparatorluğu'na karşı birleşmelerini sağlayacak bir sürece girişmelerine yol açtı. 

Temel. Askeri disiplinle eğitilmiş bir grup iktidarda kalma mücadelesi verirse, hükümet 

anlamasa bile, kötü politikaları siyasi istikrarsızlığa, orduda disiplinsizliğe ve Balkanlar'da 

büyük bir yenilgiye yol açacaktır. Balkanlar'da savaşlar ve kayıplar. Böylece Balkan savaşları, 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Batılılaşma ve kültür ve medeniyetin gelişmesi yönündeki 

hareketi açısından bir trajedi olarak tarih sahnesine girmiştir. 
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ABSTRACT  

The aim of this study is to increase the energy efficiency and cooking performance of 

household built-in ovens in order to prevent increasing energy costs and environmental 

pollution. Traditional ovens energy consumption is higher than built-in ovens due to the size 

and cooking time. Household built-in ovens are more and more demanded by consumers 

every day due to energy efficiency and time savings. In built-in ovens, the consumer wants to 

save less energy consumption and time by cooking more than one, not just a single tray or a 

ÖZET  

Bu çalışmada amaç, artan enerji maliyetleri ve çevre kirliliğinin önüne geçebilmek adına ev 

tipi ankastre fırınlarda enerji verimliliği ve pişirme performansının arttırılması yöneliktir. 

Geleneksel fırınlar boyut ve pişirme süresinden dolayı enerji tüketimi, ankastre fırınlara göre 

daha yüksektir. Ev tipi ankastre fırınları enerji verimliliği ve zamandan tasarruf sebebiyle 

tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla talep edilmektedir. Ankastre fırınlarda tüketici 

sadece tek tepsi veya tek ızgara da değil birden fazla pişirme yaparak daha az enerji tüketimi 

ve zamandan tasarruf sağlamak istemektedir. Ankastre fırınlarda tüketici taleplerini 

karşılamak için fırında belli başlı değişiklikler yapılması gereklidir. Pişirmeye etki eden 

bileşenler şu şekilde sıralanabilir, rezistans şekil ve güç değerleri, zorlanmış taşınım için 

ankastre fırın içerisine yerleştirilmiş fan devir hızı, fan kanatçık tasarım yapısı ve “TSE-EN 

60335-1, TSE-EN 60335-2-6 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ 

CİHAZLAR İÇİN BÖLÜM1: GENEL KURALLARI” güvenlik standartları gereği 

kullanıcının hareket eden parçalara erişimi ve rezistansın akkor renginden dolayı temasından 

korumak adına kullanılan Fan koruma sacı tasarımı etkilemektedir. Bu çalışmada, fırın içi 

hava dağılımı, tepsiler üstündeki eş-sıcaklık eğrileri, tepsilerdeki en düşük- en yüksek sıcaklık 

değerlerinin fan koruma sacına etkisi ile fırınların fan koruma sac tasarımının çoklu 

pişirmelerde etkisinin 3 boyutlu analiz programı ile numerik olarak incelenmiştir. Zamandan 

ve enerjiden tasarrufun sağlanması amacıyla aynı anda iki ürünün istenilen homojenlikte 

pişirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan sayısal deneylerde hava dağıtımında fan koruma sacı 

tasarımının etkisi gözlemlenmiştir. Bilgisayar destekli tasarım programında tasarlanan fan 

koruma sacının ideal son hali, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılım kullanılarak 

belirlenmiştir. Fan koruma sacı tasarımı, ısıtıcı gücü yeterliliği gibi pek çok konuda hem bilgi 

edinilmiş hem de ileride yapılabilecek iyileştirmeler için veriler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ankastre Fırın, Enerji verimliliği, Çevre Kirliliği, Standart, Fan Koruma 
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single grill. In order to meet consumer demands in built-in ovens, it is necessary to make 

certain changes in the oven. Cooking the components that influence are as follows, the values 

of the shape and power of resistance, which are placed in the oven for forced convection fan 

speed, the fin structure design of fan and “Tse-en 60335-1, Tse-en 60335-2-6 locations for 

electrical equipment for household and similar use Part 1: general RULES,” and the 

Resistance safety standards as required by the user access to the moving parts of the fan that is 

used to protect from contact because of the color of incandescent for the protection of the hair 

affects the design. In this study, the air distribution inside the oven, the co-temperature curves 

on the trays, the effect of the lowest-highest temperature values on the fan protection sheet in 

the trays and the effect of the fan protection sheet design of the ovens on multiple cooking 

were numerically examined with a 3-dimensional analysis program. In order to save time and 

energy, it is aimed to cook two products at the desired homogeneity at the same time. In 

numerical experiments, the effect of fan protection sheet design on air distribution was 

observed. The ideal final state of the fan protection sheet designed in the computer aided 

design program was determined using computational fluid dynamics software. Both 

information was obtained on many issues such as fan protection sheet design, heater power 

adequacy and data were obtained for future improvements 

Keywords: Built-in Oven, Energy efficiency, Environmental Pollution, Standard, Fan 

Protection 
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ABSTRACT 

The world is in rapid social change. The world is getting smaller and smaller in terms of 

communication and marketing with globalization. In the face of this shrinkage, the business 

 

ÖZET  

Dünya sosyal anlamda hızlı bir değişim içinde. Dünya artık küreselleşme ile iletişim ve 

pazarlama açısından gittikçe küçülüyor. Bu küçülme karşısında iş dünyası daha fazla güç, 

daha fazla pazar ve daha büyük ekonomik büyüme için rekabet içerisine giriyor. Bu kurumsal 

rekabet duygusu toplumsal yükümlülükleri ve ahlaki değerleri yok saymaya neden olabiliyor.  

Ahlakın ekonomi dünyasında yeterince dikkate alınmaması iş hayatında karşılıklı açıklık ve 

güvenin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Güvenin ortadan kalkması, pazarlamanın çok 

önemli olduğu günümüz ekonomi dünyasında işletmelerin pazar bulmasını ve marka değeri 

kazanmasını güçleştirecektir. İş ahlakına önem veren işletmeler ise toplumsal hayat içinde 

daha fazla kabul görmekte, güven kazanmakta, pazar elde etmektedir.  

İş dünyası, müşterileri, çalışanları ve diğer kar ortakları ile temelinde güven olan ilişkiler 

kurmak zorundadır. Bu güven ilişkisi tüketicinin ihtiyacına yönelik tatmin duygusunun 

zamanında karşılanmasını gerektirir. Burada amaç müşteri bağlılığı ve işin tekrar edilmesidir. 

Karşılıklı yararlanma ilişkisi vardır. İyi ahlaki davranışlar firmaların toplum içindeki imajını 

olumlu etkiler ve güçlerini artırmalarını sağlar. Varlığını uzun süre sürdürmek isteyen 

firmalar için iş ve çevre ile ilgili ahlaki standartlara uymak mecburidir. Ayrıca ahlaki 

standartlar firma içinde de çalışanların performansını geliştirmektedir. 

İş ahlakı normlarına uymayan işletmeler, mallarına ve hizmetlerine toplum tarafından ilgi 

gösterilmeyerek cezalandırılmaktadır. Hatta günümüz işletmeleri karlarına ve finansal 

güçlerine göre değil, dürüstlükleri, itibarları ve toplumdaki imajlarıyla değerlendirilir hale 

gelmiştir.  

Günümüz toplumları arasında ekonomik anlamda eşitsizliğin gelişmiş ülkeler lehine 

olmasında bu ülkelerin bilgi teknolojilerine hâkim olmaları, insan unsuruna değer vermeleri 

ve iş ahlakına önem verip geliştirmek için çalışmalarıdır. Öyle ki, Boing, IBM, Hewlett 

Packard ve Xerox gibi dünyanın en güvenilir firmaları şirket içi eğitimlerinde iş ahlakı 

eğitimlerine özellikle yatırım yapmaktadır. Bu çalışma ile tarihi süreç içerisinde Türk ve 

İslam tarihinin önemli bir teşkilatlanma yapısı olan Ahilik Teşkilatının gelişme süreci, meslek 

ahlakı ve günümüz ekonomik dünyasına sunabileceği katkısı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ahilik, ekonomi, meslek ahlakı 
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world is competing for more power, more markets and greater economic growth. This sense 

of corporate competition can lead to ignoring social obligations and moral values. 

Insufficient consideration of morality in the world of economy leads to the disappearance of 

mutual openness and trust in business life. The disappearance of trust will make it difficult for 

businesses to find a market and gain brand value in today's economic world where marketing 

is very important. Businesses that attach importance to business ethics, on the other hand, are 

more accepted in social life, gain trust and gain market. 

The business world has to build trust-based relationships with its customers, employees and 

other profit partners. This trust relationship requires the satisfaction of the consumer's needs 

to be met in a timely manner. The aim here is customer loyalty and repeat business. There is a 

mutual benefit relationship. Good ethical behaviors positively affect the image of companies 

in society and enable them to increase their power. For companies that want to maintain their 

existence for a long time, it is obligatory to comply with ethical standards related to business 

and the environment. In addition, ethical standards improve the performance of employees 

within the company. 

Businesses that do not comply with business ethics norms are punished by not showing any 

interest in their goods and services by the society. In fact, today's businesses are not evaluated 

according to their profits and financial strength, but for their honesty, reputation and image in 

the society. 

The fact that economic inequality among today's societies is in favor of developed countries is 

that these countries dominate information technologies, value the human element, and give 

importance to business ethics and work to develop them. So much so that the world's most 

reliable companies such as Boeing, IBM, Hewlett Packard and Xerox especially invest in 

business ethics training in their in-house training. With this study, the development process, 

professional ethics and the contribution it can offer to today's economic world of the Ahi 

Organization, which is an important organizational structure in Turkish and Islamic history, 

has been examined. 

Keywords: ethics, economy, professional ethics 

 

 

GİRİŞ 

Dünya sosyal anlamda hızlı bir değişim içinde. Dünya artık küreselleşme ile iletişim ve 

pazarlama açısından gittikçe küçülüyor. Bu küçülme karşısında iş dünyası daha fazla güç, 

daha fazla pazar ve daha büyük ekonomik büyüme için rekabet içerisine giriyor. Bu kurumsal 

rekabet duygusu toplumsal yükümlülükleri ve ahlaki değerleri yok saymaya neden olabiliyor.  

Küreselleşmenin özellikle 1990’lı yıllardan sonra hız kazanması ile birlikte işletmelerin en az 

devletler kadar dünya üzerinde güç elde edeceği yeni bir dönem başlamıştır.
1
 Bu güç 

büyümesi iş ahlakını ve toplumsal fayda sağlamayı da beraberinde getirmesi gerekmektedir. 

Ahlakın yeterince dikkate alınmaması iş hayatında karşılıklı açıklık ve güvenin ortadan 

kalkmasına neden olmaktadır.
2
 Güvenin ortadan kalkması, pazarlamanın çok önemli olduğu 

günümüz ekonomi dünyasında işletmelerin pazar bulmasını ve marka değeri kazanmasını 

güçleştirecektir. İş ahlakına önem veren işletmeler ise toplumsal hayat içinde daha fazla kabul 

görmekte, güven kazanmakta, pazar elde etmektedir.  

                                                           
1
 Levent Şahin, “Kadir Yıldırım; İşletmelerde İş Ahlakı Uygulamaları İçin Genel Çerçeve”, İş Ahlakı Dergisi, 

Cilt 1, Sayı 1, 2008, ss. 55-66. 
2
 Erkan Perşembe, “Günümüz Türk Toplumunda Meslek Ahlakını Geliştirmede Ahilik Kültürünün Önemi”, I. 

Ahi Evran-I Veli Ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir, 12-13 Ekim 2003, s.775.  
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Genel anlamıyla iş ahlakı: “Belirli bir zaman diliminde, evrensel kabul görmüş ya da belirli 

bir toplumda geçerliliği olan ahlaki değerler ve normlar çerçevesinde iş yaşamıma ait işletme 

içi ve dışı çevresel faktörlerle etkileşime açık her türlü faaliyet ve davranışa yön verecek 

ahlaki yargılar geliştirme ve uygulama biçimidir.” 
3
 

İş dünyası, müşterileri, çalışanları ve diğer kar ortakları ile temelinde güven olan ilişkiler 

kurmak zorundadır. Bu güven ilişkisi tüketicinin ihtiyacına yönelik tatmin duygusunun 

zamanında karşılanmasını gerektirir. Burada amaç müşteri bağlılığı ve işin tekrar edilmesidir. 

Karşılıklı yararlanma ilişkisi vardır. İyi ahlaki davranışlar firmaların toplum içindeki imajını 

olumlu etkiler ve güçlerini artırmalarını sağlar. Varlığını uzun süre sürdürmek isteyen 

firmalar için iş ve çevre ile ilgili ahlaki standartlara uymak mecburidir. Ayrıca ahlaki 

standartlar firma içinde de çalışanların performansını geliştirmektedir.
4
 

İş ahlakı normlarına uymayan işletmeler, mallarına ve hizmetlerine toplum tarafından ilgi 

gösterilmeyerek cezalandırılmaktadır. Hatta günümüz işletmeleri karlarına ve finansal 

güçlerine göre değil, dürüstlükleri, itibarları ve toplumdaki imajlarıyla değerlendirilir hale 

gelmiştir. 
5
 

Günümüz toplumları arasında ekonomik anlamda eşitsizliğin gelişmiş ülkeler lehine 

olmasında bu ülkelerin bilgi teknolojilerine hâkim olmaları, insan unsuruna değer vermeleri 

ve iş ahlakına önem verip geliştirmek için çalışmalarıdır.
6
 Öyle ki, Boing, IBM, Hewlett 

Packard ve Xerox gibi dünyanın en güvenilir firmaları şirket içi eğitimlerinde iş ahlakı 

eğitimlerine özellikle yatırım yapmaktadır. 1985 yılında Amerika Birleşik Devletlerindeki 

279 büyük firma üzerinde yapılan bir araştırmada bu şirketlerin %20’sinin ahlaki standartları 

geliştirmek için şirket içi eğitim ve seminerler organize ettiklerini ortaya koymaktadır.
7
 

Araştırmanın Amacı: 

“Son yıllarda yaşanan kurumlardaki ahlaki dejenerasyon, toplum yapısının gittikçe bozulma 

eğiliminde olduğunu göstermektedir. Doğru ile yanlış arasında sabit bir sınır yoksa ve başarı 

ahlaki olmayan hareketleri bağışlatıyorsa, bir iş ahlaki disiplini kurulamaz. Her türlü 

ekonomik disiplin eksikliği etkisini, ekonomik hayatın ötesinde de gösterir ve bunun sonucu 

olarak toplum ahlakına çöküş eğiliminin boyutları büyük olur.”
8
 

Durkheim’in dediği gibi “Ekonomik faaliyetlerin, ahlaki ilkeler içinde yürümesi toplumun 

ahlakiliğinin en önemli göstergelerinden birisidir. İş ahlakı kamu hayatının vazgeçilmezidir.” 
9
 Dolayısı ile iş ahlaki ile toplumsal ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ahlaki bir iş 

hayatı ahlaki bir toplumsal yapıyı, ahlaki toplumsal yapı ise iş ahlakını etkileyecektir. Her iki 

toplumsal yapıyı da olumlu oranda etkiyebilecek bir yapının kurulması yada aranması bir 

ülkenin ekonomik alanda gelişmesi için gereklidir. Aranan bu toplumsal yapı bizim toplumsal 

geçmişimizde vardır. 

Günümüzde modern olarak isimlendirilen dünya toplumlarının refah düzeyini artırmak için 

20. Yüzyılın son çeyreğinde ortaya koyduğu değerlerin birçoğu ahilik sistemi içinde var olan 

şeylerdi. Modern dünyanın geliştirdiklerini iddia ettikleri ekonomik ve sosyal değerlerin 

                                                           
3
 Halil Zaim, Erdemli İnsan, İstanbul: UTESAV, 2012, s. 30. 

4
 Ferhat Uçar, “İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Ahlakı Kapsamında İncelenmesi : Kamu Ve Özel 

Hastanelerin Sağlık Personeline Yönelik Bir Uygulama”,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Dumlupınar 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s. 12. 
5
 Esra Bulut, “İş Ahlakı ve Neoliberal Dönüşüm”,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), s. 10. 
6
 Perşembe, “Günümüz Türk Toplumunda Meslek Ahlakını Geliştirmede Ahilik Kültürünün Önemi”, s.776. 

7
 Sabahat Bayrak, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, İstanbul: Beta Yayınları, 2001, s.7 

8
 Uçar, “İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Ahlakı Kapsamında İncelenmesi : Kamu Ve Özel Hastanelerin 

Sağlık Personeline Yönelik Bir Uygulama”, s. 13. 
9
 Uçar, “İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Ahlakı Kapsamında İncelenmesi : Kamu Ve Özel Hastanelerin 

Sağlık Personeline Yönelik Bir Uygulama”, s. 13. 
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birçoğu Türk ve İslam geçmişinde var olan sistemlerin aynen veya özü itibariyle alınması 

yoluyla geliştirilmiştir. Daha sonra bu sistemi farklı ambalaj ve kavramlarla bizlere 

pazarlamışlardır.
10

 

Bu konuda Perşembe şu tespiti yapmaktadır: 

“Bir zamanlar insanlığın ortak medeniyetine en zengin katkıları yapan atalarımız, yaşadıkları 

toplum hayatının ideal organizasyonu ve dengeli kalkınması için gerçekten fonksiyonel 

müesseseler kurmuşlardır. Bu kuruluşlar arasında en önemlilerinden biri ahilik 

kurumudur.”
11

 

Türk sosyal yapısı içinde yer alan Ahilik teşkilatı günümüzde aranan ekonomik ve toplumsal 

ahlaki çıkmazın yol göstericisi olabilir. Bu düşünceden yola çıkarak araştırmamızın 

amaçlarını şu şekilde belirledik: 

1. Ahilik teşkilatının günümüz toplumsal ve iş ahlakına etkisi ne olabilir?  

2. Ahilik teşkilatı, kurulduğu dönemdeki toplumsal yapıya katkısı ne olmuştur?  

3. Günümüz iş ahlakına ahilik teşkilatı nasıl katkı sağlayabilir?  

Araştırmamızı daha önce yapılan araştırmalardan ayıran en önemli fark bizim çalışmamızda 

ahilik teşkilatının toplumsal hayatın ekonomik, siyasal, kültürel vb. her alanına olan etkisini 

incelememiz ve bunu günümüz iş dünyası ile karşılaştırmamız olmuştur. Konu ile ilgili daha 

önce yapılan araştırmaları incelediğimizde bu araştırmaların daha ziyade ahilik teşkilatını 

anlattığı görülmektedir. Günümüz ekonomik hayatına etkisinin nasıl olacağı veya nasıl katkı 

sağlayacağı üzerinde birkaç araştırmada değinilmiş olsa da yetersiz olarak görülmüştür. 

Kaynaklar ve Yöntem 

Araştırmamızın başlıca kaynaklarını ahilik kültürü etrafında yazılmış temel kaynaklar 

oluşturmaktadır. Ayrıca üniversitelerimiz din sosyolojisi, iktisat, işletme, çalışma ekonomisi, 

ekonomi gibi bölümlerinde yapılmış tez çalışmaları ve makaleleri çalışmamıza önemli katkı 

sağlamıştır. 

Ayrıca araştırmamız teorik bir çalışma olduğu için yöntem olarak vasıflama yöntemi olarak 

bilinen dolaylı gözlem başka bir ifadeyle dokümantasyon yöntemi yani belgesel gözlem 

olarak bilinen yöntem kullanılmıştır. 

1. AHİ TEŞKİLATLANMASININ TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDEKİ GELİŞİMİ 

1.1. Ahilik Kültürü 

Ahilik XIII-XIX. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşayan halkın hem mesleki hem de sanat 

anlamında yetişmesini sağlayan, bunu gerçekleştirirken ahlaki olarak da yetişmesini ve 

çalışma hayatında iyi insan olmasını esas alan bir sosyal örgütlenmedir.
12

 Bu örgüt 

içerisindeki esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu birlikteliklere ahi birlikleri; bu birliklerdeki 

yöneticilere ahi; bu birliklerde var olan düşünce ve ahlak sistemine ise ahilik denmektedir.
13

 

“Ahi” kelimesinin kökeniyle ilgili iki farklı görüş vardır. Bunlardan birincisi kelimenin 

Arapça “kardeşim” anlamına gelen “ahi” kelimesinden geldiği yönündedir. İkincisi ise 

Divânu Lügati't-Türk ve Atabetü'l-Hakayık gibi Türkçe kaynaklarda geçen “eli açık, cömert” 

anlamlarına gelen Türkçe “akı” kelimesinden geldiği yönündedir. Ahi kelimesinin Türkçeden 

geldiğini ileri süren araştırmacılara göre “akı” kelimesi Türkçede çok sık görülen bir ses olayı 

olan  “k” nın “h” şeklinde değişimiyle “ahı” ve sonunda da “ahi” kelimesine dönüşmüştür.
14

 

Ahilik kavramının ne olduğu ile ilgili yapılan birkaç tanım şöyledir; 

                                                           
10

 Kırşehir: Kırşehir Valiliği, Ahi Evran ve Ahilik, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayın No: 5, 2006, XI 
11

 Perşembe, “Günümüz Türk Toplumunda Meslek Ahlakını Geliştirmede Ahilik Kültürünün Önemi”, s.777. 
12

 Saffet Sancaklı, “Ahilik Ahlakının Oluşumunda Hadislerin Etkisi”, İ.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2010 

/1 (1) 1-28, s. 2. 
13

 Mehmet Arı, “Ahiliğin Siyasal Boyutları Ve Günümüzde Yeniden Yorumlanması”, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 1, Yıl:4, Sayı 16, 2008, s.40. 
14

 M. Fatih Köksal, Ahi Evran ve Ahilik, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları, 2006, s.49. 
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Ahilik; “Türklerin tarihi gelişim süreci içinde kendi öz değerlerine, örf ve adetlerine ve sosyo-

ekonomik şartlara uygun olarak geliştirdikleri iktisadi bir teşkilatın adıdır”.
15

 

Ahilik; “birbirini seven, sayan, yardım eden, yoksulu gözeten, iş hayatındaki ahlaki kuralları 

esas alan esnaf ve sanatkârlardan oluşan bir teşkilatın adıdır.”
16

 

Ahilik; “çalışma tarzı itibariyle topluma hizmet sunan ülküsüyle özel yönetmeliklerde 

belirtilen iş ve ahlak disiplini, şeyh, usta, çırak, kalfa vs. hiyerarşisi içinde çalışmayı ibadet 

zevki haline getiren sınaî, ticari, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan 

teşkilattır.”
17

 

Yukarıdaki terim anlamları ve kavram anlamları bize ahiliğin merkezinde “Eşref-i Mahlûkat” 

olan insanın yetiştirilmesinin yer aldığını göstermektedir.
18

 İnsanın yetiştirilmesindeki amaç 

ise iktisadi hayat içerisinde hem ahlaki hemde mesleki anlamda insanların başarılı olması, 

huzurlu olması ve sosyal hayata katkı sağlamasıdır. Ahilik kültürünün temel felsefesini; “hiç 

ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak” ve “dünyayı bir 

imtihan yeri” olarak kabul etmek vardır.
19

 

1.2. Ahiliğin Anadolu’ya Gelişi ve Teşkilatlanması 

XI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu, Türklerin ikinci yurdu haline gelmeye 

başlamıştır. Büyük Selçuklular 1040 yılından sonra batıya doğru hareket ederek İran’ı ele 

geçirdi ve şimdi Tahran’ın bir kenar mahallesi olan Rey’i başkent yaptılar. Büyük 

Selçukluların bir bölümü işgal edilen Rey bölgesinde kalırken diğer bölümü Anadolu’nun 

kapısına dayandı. 1071 yılında Bizanslılarla yapılan Malazgirt savaşı ile Anadolu’nun içlerine 

doğru Türklerin ilerleyişi başladı.
20

 

Selçuklular genellikle göçebeydiler. Anadolu’ya yurt edinmek için köylerde, kasabalarda ve 

şehirlerde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Ancak uzun yıllar Anadolu’da sanat ve ticaret 

Türk ve Müslüman olmayan yerli halkın kontrolünde kalmıştır.
21

 

XIII. Yüzyılın başlarında Çin’in kuzey batısında dünya sahnesini değiştirecek bir güç 

büyümeye başladı. Bu güç 10-15 yıl gibi kısa bir sürede dünya haritasını değiştirdi. Bu güç 

Cengiz Han’ın kurmuş olduğu Moğollardı.
22

 

Moğollar 1220’li yıllarda Türklerin ana yurdu olan ortaasya’daki Harezmşahlar Türk devletini 

ortadan kaldırdı. Maveraünnehir ve Türkistan’daki Türk şehirlerindeki tüccar ve sanatkâr halk 

can güvenlikleri için dükkanlarını, tezgahlarını burada bırakıp Anadolu’ya göç etmeye 

başladılar.  Bu ikinci büyük göç dalgası ile Anadolu’ya gelenler daha önceki göçlerle 

gelenlerden farklı olarak göçebe değil yerleşik hayatı benimseyen ve ortaasya ticaret ve 

sanatında etkili olan kişilerdi.
23

 Türk uygarlığının önemli merkezlerinden olan Merv 

şehrinden sermaye ve hareket sahasının daraldığını hisseden, ticaret yapamayacağını düşünen 

ve can güvenliğini önceliğe alan 70 bin esnaf ve sanatkârın ailesiyle beraber Anadolu’ya göç 

ettiği söylenmektedir.
24

 

                                                           
15

 Nurten Bütün Baykurt, “Tarihimizde Ahilik ve Ticaret Ahlakı”, www.sbe.eciyes.edu.tr (03.12.2014) 
16

 Mustafa Şanal ve Mustafa Güçlü, “Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Ahilik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23,  Kayseri 2007, s.382. 
17

 Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu, Konya: Nobel Yayın Dağıtım, 1991, s.6. 
18

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, Ankara: T.C. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kültür Yayınları, 2013, s.12. 
19

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, s.12. 
20

 Günay, “Ahilikte Mesleki Ve Sosyal Dayanışma”, s. 13. 
21

 Günay, “Ahilikte Mesleki Ve Sosyal Dayanışma”, s. 14. 
22

 Günay, “Ahilikte Mesleki Ve Sosyal Dayanışma”, s. 14. 
23

 Çağatay, Ahilik Nedir?, s. 38. 
24

 Dönek, Ahilik, Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli, s. 5. 
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Moğolların baskısı ile Anadolu’ya göç eden Türkler burada yerleşik olan Bizans halkının 

ekonomideki gücünü kırabilmek ve Moğollara karşı teşkilatlanmak zorundaydılar.
25

 

Asya’dan Anadolu’ya gelen çok sayıda esnaf ve sanatkâra iş bulmak yerli Bizans halkının 

sanatkârlarıyla rekabet edebilmek, üretimi ihtiyaca göre gerçekleştirebilmek, mallarının 

kalitesini artırmak kısaca Anadolu’ya yerleşen Türk halkının ekonomik alanda bağımsızlığını 

kazanabilmesi için sosyal anlamda bir şeyler yapmak gerekliydi. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 

yardımcı olmak, sanatta, bilimde, dilde, edebiyatta, müzikte, gelenek ve görenekte milli 

heyecan yaşatılmalı ve birliktelik oluşturulmalıydı.
26

 

Kırşehir’de yerleşmiş olan, kendiside esnaf, düşünür ve ekonomist olan Nasrullah Ahi Evran 

(ö.1280) toplumun ekonomik düzeni ile ilgilenmiştir. Bunun içinde Horasan, Harezm ve 

Türkistan’dan gelen Türk esnaf ve sanatkârları ahlakı temeline alan bir sanatkârlar birlikteliği, 

şimdiki anlamıyla bir mesleki örgüt içinde yani “ahi birlikteliği” içinde örgütlemek için 

çalışmıştır.
27

 Anadolu’ya gelmeden önce Türkistan’da da Türkler arasında belirli kuralları 

olduğu bilinen ahilik esas şeklini, düşünce yapısını ve ilkelerini Ahi Evran-ı Veli ile birlikte 

kazanmıştır.
28

  

2. AHİ TEŞKİLATININ KURULUŞUNDA ETKİLİ OLAN DÜŞÜNSEL VE 

TOPLUMSAL YAPI 

2.1. Siyasi Yapı 

Anadolu’ya Moğol istilasıyla beraber siyasal otoritenin gücü ve etkisi Anadolu üzerinde 

oldukça zayıf kalmıştır. Merkeziyetin gücü ve etkisi I. Alaeddin Keykubat’dan sonra 

tamamen bozulmuş, veraset kavgaları güçlü bir siyasal birlikteliğin kurulmasını 

engellemiştir.
29

 Bu süreç içerisinde siyasal otoritenin işlevini üstlenme görevi ahilere 

düşmüştür. Şehirlerde hükümdarın olmadığı dönemlerde gücü ve etkisi nispetinde şehri 

yönetme görevini ahi üstlenirdi. Ayrıca ahi göçlerle şehre gelen, yemeğe ve barınmaya 

ihtiyacı olan göçmenlere yardımcı olur, onları doyurur, kalacak yer ihtiyaçlarını karşılardı.
30

 

Bu da şehirde kargaşayı, talanı önlemekte halkın birlikteliğini sağlamaktaydı. 

Moğolların baskısı ile Anadolu’ya gelen Türkmenler burada da rahat bırakılmamakta, 

Moğolların baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu baskıları azaltmak ve gerektiğinde 

Moğollar ile savaşabilmek için ahiler silahlı olarak da örgütlenme yoluna gitmiştir.
31

 

2.2. Ekonomik Yapı 

Moğol istilası ile Anadolu’ya gelen Türkmenlerin, ekonomik olarak güçlenebilmesi ve göç 

edenlerin Türkistan’da etkili esnaflar olması onların mesleklerini icra etmelerini zorunlu hale 

getirmiştir. Anadolu’da bulunan Bizans esnaf ve sanatkârlarıyla, göç eden Türkmen esnafların 

rekabet edebilmesi 
32

 için göç ile sürekli Ortaasya’dan Anadolu’ya gelen Türkmenlere işlerini 

kurmak ve ekonomik anlamda bağımsızlık kazanana kadar geçimlerini sağlamak için bir 

örgütlü yapıya ihtiyaç duyulmuştur. Göç eden Türkmenlerin bu ihtiyaçlarını ahi teşkilatı 

gidermekteydi. 

                                                           
25

 Nasır Niray, “Anadolu Ahiliğinin Sosyo-Ekonomik Yönleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma 

Dergisi, 24, 2002, s. 4. 
26

 Niray, “Anadolu Ahiliğinin Sosyo-Ekonomik Yönleri”, s. 4 
27

 Niray, “Anadolu Ahiliğinin Sosyo-Ekonomik Yönleri”, s. 4 
28

 Yaşar Çalışkan ve M. Lütfi İkiz, Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 

1993, s. 9. 
29

 Demir, “Ahilik, Ahi Evren’i Veli ve Kırşehir’de Ahilik Kutlamaları”, s. 18. 
30

 Necmettin Özerkmen, “Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları- Sosyolojik 

Yaklaşım”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44,2 (2004) 57-78, s. 72. 
31

 Hilal Temel, “Ahilik Teşkilatının Halkın Eğitim ve Öğretimindeki Rolü”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007), s. 12. 
32

 Temel, “Ahilik Teşkilatının Halkın Eğitim ve Öğretimindeki Rolü”, s.12. 
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Selçuklu sosyal ve ticaret yapısını incelediğimizde beşeri unsurlar olarak; göçebeler, köylüler 

ve şehirlilerin olduğunu görüyoruz. Göçebeler tamamen Türkmenlerden oluşmaktaydı ve 

aralarında yabancılar yoktu. Göçebeler nakliye, dokumacılık ve hayvancılıkla uğraşıyordu. 

Köylü ve şehirlilere göre daha basit ve sade bir hayat yaşıyorlardı. Hayvancılığın yapılmasına 

daha uygun olan orta ve batı Anadolu’ya yayılmışlardır. Köyler mesleki ve tasavvufi akımlara 

sahne olmuştur.
33

Köylerde daha çok tarımcılık yapılırken şehirlerde ticaret daha hakimdi. 

Şehirlerde Müslümanlar ve Gayrimüslimler beraber yaşamaktaydı. 

2.3. Sosyal Yapı:  

VII. ve VIII. Yüzyılda Moğol baskısıyla yerleşik hayat yaşayan, göçmen olan ve yarı göçmen 

olan Türkmenler Ortaasya’dan Anadolu’ya büyük bir göç hareketi başlatmıştır. Bu göç 

sırasında Türkmenler çadırlarını, silahlarını, hayvanlarını ve sosyal yapı konusunda en önemli 

etkiye sahip olan değerlerini, törelerini, geleneklerini de beraberinde getirmiştir.
34

 Tabiî ki bu 

dönemde Anadolu’da kendilerinden önce var olan bir sosyal yapıda mevcuttu. 

Bütün Selçuklu tarihi boyunca Anadolu halkı iki gruba ayrılmıştır; Müslümanlar ve 

Hıristiyanlar. Müslüman devletler veya topluluklar Selçuklu döneminde Babai isyanının 

dışında önemli anlaşmazlıklar yaşamamıştır. Genellikle birlik ve beraberlik içinde oldukları 

görülmektedir. Hıristiyanların ise tarihi ve dini sebeplerden dolayı Müslümanlardaki gibi bir 

birlik ve beraberlik içinde olduğu söylenemez. Anadolu’da yaşayan Rumlar, Süryaniler ve 

Ermenilerde Selçuklu idaresindeyken de birbiriyle anlaşamamıştır. 

2.4. Dini ve Tasavvufi Yapı 

XI. Yüzyılların sonlarından itibaren Moğol baskınları sonrasında Türkistan ve Horasan 

yöresinden gelen göçmen Türkmenler Anadolu’ya yayılmıştır. Bu tarihlerde Anadolu’nun 

kritik bölgelerinde Tekke kurarak İslam’ın yayılmasına ve Türklerin birlik ve bütünlük 

kazanmasına yardımcı olan şeyhler çoğalmıştır.
35

 

Bu dönemde Anadolu’nun siyasi ve toplumsal hayattaki karışıklığından dolayı gelişen 

tasavvufi ve tarikat hareketleri Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli etkiye sahiptir. 

Tasavvufun daha geniş müsamaha ve hoşgörü anlayışı göçmen Türkmenler arasında İslam’ın 

yayılmasını hızlandırmıştır.
36

 Buda ahiliğin temelini oluşturan fütüvvetlerin esnaf tarafından 

kabulünü kolaylaştırmıştır. 

2.5. Kültürel Yapı 

XIII. yüzyılda Moğol baskısı sadece siyasi ve ekonomik değil kültürel anlamda da önemli 

etkilere neden olmuştur. Anadolu’ya gelen Türkmenler burada Türk olmayan, Müslüman 

olmayan milletlerle ve onların edebi, ilmi ve kültürel yapıları ile karşılaşmıştır. Aynı şekilde 

Anadolu’nun yerli halkıda göçmen Türkmenlerin kültürel hayatı ile tanışmış oldu. Böylece 

farklı kültürlerarasında gelenek ve kültürel alışverişler olmuştur.
37

 Ahilik kimi araştırmacılara 

göre Anadolu topraklarında var olan Bizans loncalarına benzetilir ve devamı kabul edilir. 
38

 

Kimilerine göre ise Bizans loncaları ahilik teşkilatından bazı dönemlerde etkilenmiştir. 

Burada esas olan ise kültürler arası etkileşim olmuş olacağıdır. Bu toplumsal gelişimin önemli 

bir kuralıdır. 

                                                           
33

 Kadir Özköse, “Onikinci Ve Onüçüncü Yüzyılda Anadolu’da Tasavvuf” , Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, s. 2. 
34

 Demir, “Ahilik, Ahi Evren’i Veli ve Kırşehir’de Ahilik Kutlamaları”, s. 21. 
35

 Özköse, “Onikinci ve Onüçüncü Yüzyılda Anadolu’da Tasavvuf”, s. 5. 
36

 Mehmet Saffet Sarıkaya, XII-XVI. Arsılarındaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri, 

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002,  s. 90. 
37

 Meral Armağan Bakır, “Ahilik ve Mesleki Eğitim”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991),  ss. 13-14. 
38

 Yusuf Ekinci, Ahilik, ss.12-13. 
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3. AHİ TEŞKİLAT YAPISI 

Ahi teşkilat yapısı belirli bir hiyerarşi üzerine yapılandırılmıştır. Bu hiyerarşik yapının en 

üstünde Kırşehir Ahi Evran tekkesinde oturan bir Ahi Şeyhi vardır. Onun altında ise tüm 

illerdeki ahilerin başı olan Ahi Baba’lar vardır. Bu illerdeki ahi babalara bağlı olan ve her bir 

zanaatın başı olan ahiler vardır. Onun altında ise ahinin yardımcısı olan ve aynı zamanda 

esnaf arasındaki inzibatı sağlayan yiğitbaşı vardır.
39

 

Bu teşkilatlanma yapısı dikkatli bir şekilde incelendiğinde ahiliğin kuruluşu, adabı ve işleyişi 

bakımından tasavvufi bir yapı gösterdiği görülmektedir. Nitekim bu teşkilat yapısı içindeki 

bazı uygulamalarda tarikatların uygulamalarına benzerlik göstermektedir. Örneğin Ahiliğe ilk 

giren kişi şerbet içer ve şed (kuşak) giyer. Tarikatlara giren kişi ise hırka giyer. Aynı zamanda 

tarikatlarda da ahiliğe benzer bir teşkilat hiyerarşisi vardır; Mürid-Şeyh, mutavassıt, müntehi, 

mürşit. Ahilikle tarikatlar arasındaki tek ve belirgin fark ahiliğe girecek kişilerin meslek 

sahibi olmasıdır.
40

 Ancak buradan ahiliğin bir tarikat olduğu sonucu çıkmamalıdır. Ahilik 

günümüz insanın zihninde var olan tarikat algısından daha farklıdır. Her tarikat içinde az veya 

çok bir ahilik (fütüvvet) vardır. Tıpkı bütün tarikatlarda nefsi kötüleme, kibir ve gururdan 

uzak durma, tevazu sahibi olmak gibi. Ayrıca tarikatlar bir zümreyi içine alırken ahilik bütün 

bir hayat içinde vardır. Mevlevilik Mevlevi dergâhında, Rufailik Rufai dergâhında yani her 

tarikat kendi dergâhında ifa edilirken ahilik dergâhlar dışında sosyal hayat içinde yani çarşıda, 

pazarda her yerde ifa edilmekte ve hayatın tamamını içine almaktadır.
41

 

Ahilik teşkilatlanma yapısı bakımından tarikatlara benzemektedir. Ahilerin toplanma yerleri 

zaviyelerdi. Her meslek kolunda çalışan esnaflar bu zaviyelerde dini kutsiyeleri öğrenmekte 

ve bunları iş hayatlarında uygulamaktadırlar. Bu kurallar aynı zamanda o mesleğin ahilik 

ilkelerini ve kurallarını içeriyordu. Her mesleğin bir ustası bulunmaktaydı ve çıraklıktan 

ustalığa geçecek kişi bu ustanın yanında uzun süre çalışmalıydı. Daha sonra bu çırak Ahi 

Teşkilatının yöneticilerinin karşısında ciddi bir sınava tabii tutulurdu. Bu sınav sadece 

mesleki bilgi ve becerileri içermezdi. Usta olacak kişi ahlaki kurallara uymalı, namazını 

kılıyor olmalıdır. Bu da ahiler arasında tarikatlardaki bağlılığa benzer bir müritlik ilişkisi 

kurulmasını sağlıyordu.
42

 

4. AHİLİĞİN İLKELERİ 

Ahilikteki ahlaki ilkeler fütüvvetnamelerde belirtilmiştir ve bu ilkeler bütün insanlar 

tarafından benimsenmiştir. Bu ahlaki kuralların tamamı 740 kurala bağlanmıştır. Enbiya, 

evliya ve padişahların bu kuralların tamamını bilmesi gerekmektedir. Ahiliğe girecek bir 

kişinin ise bu kurallar arasından en az 124 tanesini bilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu 124 kural 

içinde yemek, içmek, misafirliğe gitmek, pazara gitmek gibi toplumsal hayatla ilgili olan 

ahlaki kurallardır.
43

 

Ahilik sisteminin benimsediği ilkeler ahilikte önemli değerleri ortaya koymaktadır. Bu 

değerlere göre; insan yüce bir varlıktır. Sömürülemez, istismar edilemez, dünya bir imtihan 

yeridir ve aynı zamanda bir çalışma yeridir de, her insanın bir mesleği  olmalı, her insan 

üretmeli, ahlak hem dünyevi hemde uhrevi olmalı, işlerde görevlendirmeler ehliyet ve liyakat 

esas alınarak yapılmalı, ahiler arasındaki anlaşmazlıklarda arabuculuk (ombudsmanlık) 

yapılmalı, çalışanların hakları korunmalıdır.
44

 

                                                           
39

 Ekrem Dönek, Ahilik, Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli, ss.7-8. 
40

 Ekrem Dönek, Ahilik, Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli, s.9. 
41

 Çalışkan ve İkiz, Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik, s. 96. 
42

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, s. 31. 
43

 Necmettin Özerkmen, “Ahiliğin Tarihsel-Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları- Sosyolojik 

Yaklaşım”, s. 71. 
44

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, ss. 81-82. 
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5. AHİ TEŞKİLATININ ÇÖZÜLMESİ VE ORTADAN KALKIŞI 

Ahilik teşkilatının çözülme süreci iş hayatına “köşeyi dönmek” kavramının girişiyle beraber 

başlamıştır. Bu uğurda pragmatist ve oportünist düşünceye sahip esnafların ve yöneticilerin 

çıkması ahlakın geri planda kalmasına sebep olmuştur. Yalan, hile, entrika, karaborsa gibi 

ahiliğe ters düşen esnaf düşüncesinin Batı’dan Türk topraklarına girmesi ahi esnafının Batılı 

ve batı tarzına sahip Türk esnaflar ile ticari anlamda yarışmasını güçleştirmiştir.
45

 

Ayrıca kendilerine esnaflık hakkı verilen askerler ile çift bozarak şehre inen köylüler ahilik 

teşkilatı içerisine girmiş ancak ahiliğin ahlaki ilke ve kurallarına uymakta zorluklar 

yaşamışlardı. Bu kişiler kendilerine göre bir ticaret anlayışı yürütmüşlerdir. Buda ahiliği 

güçsüzleştirmiştir.
46

 

XVII. Yüzyılın başından itibaren büyük sermayeyi elinde bulunduran Batılı tüccarlar 

hammaddeyi Türk esnaflardan daha fazla para vererek alıyor daha ucuz fiyata satıyordu. Bu 

da Türk esnafın ham madde bulmasını zorlaştırıyor, ucuz mal satamamasına neden 

oluyordu.
47

 Ayrıca savaşlarla yıpranan ve teknik alt yapı gücünü yabancılara kaptıran ahi 

esnafları kalite değil fiyat anlamında daha ucuzunu arayan müşteriler karşısında 

tutunamamıştır.  

Ahilik teşkilatının içinde var olan ve birlikteliğin yapıştırıcı gücü olan fütüvvet anlayışı, 

manevi ve dini değerler etkisini kaybetmeye başlamış buralar bir çıkar birliktelikleri haline 

gelmiştir. Daha sonra Bizans loncalarından farklı olan bu teşkilata da lonca adı verilmiştir. 

Tanzimat’ın ilanıyla beraber uygulanan batılı politikalar, Batılı tüccarların perakende satışa 

geçmeleri ve ithalatın artışı Türk esnafların maliyetleri düşürememesine sebep olmuştur. 

Ahiliğin temelleri üzerine kurulan esnaf ve sanatkârlık 17 Haziran 1861 tarihine çıkarılan bir 

tüzükle sanat ve ticaretteki tekel usulünün kaldırılmasıyla gücünü iyice kaybetmiştir. Loncalar 

ise 1912 yılında çıkarılan bir kanunla tamamen kapatılıştır.
48

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ahilik teşkilatlanmasını doğuran sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler günümüzün ihtiyacı 

olan ekonomik yapıyı bize tarihimizden sunmaktadır. Ancak , “Ahilik gibi son derece 

fonksiyonel ve ideal bir meslek ahlakı sistemini oluşturmuş bir milletin mirasçısı olarak 

bizler, bugün Türk toplumunda arzulanan düzeyde bir meslek ahlakı disiplinini 

gerçekleştirebilmiş değiliz.”
49

 Bunun en önemli nedenlerinden birisi modern ekonomi olarak 

adlandırılan ekonomik yapının “ahlak anlayışını” ve “toplumsal birliktelik” anlayışını kar 

etme, güçlü olma ve para kazanma anlayışına bırakmış olmasıdır. 

Ahiliğin tarih içindeki gelişim sürecini ve ortadan kalkma nedenlerini incelediğimizde 

ahiliğin sosyal anlamda bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıktığı görülmektedir. Ahilik 

teşkilatının kuruluş aşaması incelendiğinde bu teşkilatın kurulmasındaki birinci amacın 

Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin sosyal ve ekonomik olarak yeni gedikleri Anadoluda 

yalnız kalmalarını önlemek, Türk gelenek ve göreneklerinin toplum içinde yaşamalarını 

sağlamak, göç ile gelen meslek sahibi Türkmenlerin Anadoludaki yerli meslek sahibi halk ile 

ticaret ve üretme konusunda rekabet etme gücünü artırmaktır. Ancak modern ekonomik yapı 

ve birliktelikler incelendiğinde onlardaki birlikteliğin amacının ekonomik büyüme ve ahlak 

içermeyen rekabet ortamının olduğunu görüyoruz. Bayrak, eserinde bu ekonomik yapıyla 

ilgili şunları söylemektedir: 

                                                           
45

 Çalışkan ve İkiz, Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahilik, s. 97. 
46

 Muhsin Demir, “Ahilik, Ahi Evren’i Veli ve Kırşehir’de Ahilik Kutlamaları”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004), s. 47. 
47

 Bakır, “Ahilik ve Mesleki Eğitim”, s. 24. 
48

 Demir, “Ahilik, Ahi Evren’i Veli ve Kırşehir’de Ahilik Kutlamaları”, s. 49. 
49

 Perşembe, “Günümüz Türk Toplumunda Meslek Ahlakını Geliştirmede Ahilik Kültürünün Önemi”, s.781. 
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“Ölçüsüzce kazanç elde etmek, servet biriktirmek, statü ve ün kazanma isteği, serbest piyasa 

ekonomisinin acımasız koşullarında, birçok insanın önde giden amacı olurken, geleneksel 

değerlerdeki çözülmenin etkisiyle yapılan işin insana hizmet ve karşılıklı rızaya dayanması 

göz ardı edilmiştir. Çoğu bireysel veya ortak işletmelerde üretilen mallar ve hizmetlerin 

kalitesi ve değeri memnuniyetsizlikleri ortaya çıkartmaktadır. Yasal düzenlemelere rağmen 

işini bilen, adamını bulan tarzının, hiçbir değer ölçüsü tanımayan yaklaşımlar ön plana 

geçmiştir.”
50

 

Toplumsal birlikteliğin olmadığı, ahlaki olarak İslam’ın kurallarına ve Türk toplumunun 

geleneklerine uymayan ekonomik yapının ne bireysel feraha nede toplumsal ekonomik bir güç 

olmaya katkı sağlamadığı görülmektedir. Bunun en önemli kanıtı da ahi birlikteliğinin ortadan 

kalmasında ahlaki olarak meydana gelen değişimlerin çok etkili olması gösterilebilir. 

Toplumsal yapının desteklenmemesi ve ekonomik yapıda ahlakın esnaf düşünce yapısından 

çekilmesiyle ekonomik yapı ve dolayısıyla ahilik teşkilatı işlevini kaybetmiş ve ortadan 

kalmıştır.  

Ekonominin sadece kar etme olmadığını gören batılı ekonomik yapısı geçmişimizde ahilik 

ilkeleri arasında yer alan birçok düşünce yapısını kendi ekonomik kültürlerine uyarlayarak 

ekonominin amaçsızca zararlı bir şekilde büyümesinin önüne geçmeye çalışmaktadır. 

Günümüz ekonomik anlayışının içinde yer alan “sosyal sorumluluk”,  “ürün garantisi”, “kalite 

kontrol”, “iş hayatında etik kurallar”, “insan kaynakları” gibi kavramların büyük firmalar 

tarafından ön plana çıkarılması ve müşterilerin bu firmalara daha çok güven duyması bize 

bunu göstermektedir. Bu kavramlar ahilik teşkilatının ilkeleri ve fütüvvetnamelerde aslında 

yer almaktadır.  

“Sosyal sorumluluk” kavramı ahilik ilkelerinde şöyle ifade edilmektedir; “Fütüvvet insanın 

kardeşlerine (topluma) iyi davranması ve onların ihtiyaçlarını gidermesidir, Fütüvvet kulluk 

edeplerini korumakla birlikte halkın menfaati olan şeyleri yerine getirmektedir”
51

 

“Ürün garantisi” kavramı ahilik ilkelerinde şöyle ifade edilmektedir; “Sahte ve kalitesiz mal 

üretmeyeceksin.”
52

 

“Kalite kontrol” kavramı ahilik ilkelerinde şöyle ifade edilmektedir; “Hileli ve çürük mal 

satmayacaksın … Bir başkasının malını taklit etmeyeceksin …”
53

 

“İş hayatında etik kurallar” kavramı ahilik ilkelerinde şöyle ifade edilmektedir; “ahi doğru 

olmalı, emeğiyle hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna gitmemelidir.”
54

, “Hiç kimseyi 

azarlamamak, dedikoduyu terk etmek, öfkesine hakim olmak, güler yüzlü ve tatlı dilli 

olmak”
55

 ahinin özelliklerinden bazlarıdır. 

“İnsan kaynakları” kavramı ahilik ilkelerinde şöyle ifade edilmektedir; “ Ahi birkaç iş veya 

birkaç sanatla değil, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya tek bir sanatla 

uğraşmalıdır.”
56

 “Ahi kişinin veya sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar 

büyüklere içten bağlanmalı, sanatında veya davranışlarında onları örnek almalı.” 
57

 

Bunun yanı sıra uluslar arası ISO (international organization for standardization), IEC 

(international Electrotechnical Commission), CEN (Commite European de Normalization) 

gibi kalite belgelerinin birçok firma tarafından alınmak istenmesi, bu yönde firmaların kendi 

iç dönüşümler yapması ve bu kalite belgelerini alma koşullarının ahilik ilkelerine benzemesi, 

                                                           
50

 Bayrak, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, s.7. 
51

 Solak, Ahilik Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları, s. 8 
52

 Genç, Müslüman Türk’ün Ahlak ve Meslek Okulu Ahilik, ss. 32-33. 
53

 Genç, Müslüman Türk’ün Ahlak ve Meslek Okulu Ahilik, ss. 32-33. 
54

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, s.60. 
55

 Köksal, Ahi Evran ve Ahilik, s.65. 
56

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, s.60. 
57

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahilik Türk-İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem, s.60. 

194

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

geçmişimizde yer alan ahilik ilkelerine ekonomik yapılanmamız içinde ne kadarda çok 

ihtiyacımız olduğunun bir göstergesidir. Örneğin İSO kalite belgesinin temel amaçları; bütün 

üyelerinin onayı alınarak uluslar arası standartlar oluşturmak, firmalar arasında güven 

oluşturmak, ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve süreç içinde 

iyileşmesinin sağlanması, ürün ve hizmetin müşteride güven oluşturmasını sağlamaktır. 

Türk toplumu olarak köklerimizde var olan, düşünce ve davranış dünyamızda da var olan 

ahilik kültürünü ekonomik hayatımıza ve sosyal hayatımıza bazı revizyonlarla katmamız, 

uygulamamız çokta zor olmaması gerekmektedir. Türk ekonomik yapılanmasının ve esnaf 

teşkilatlanmasının bunu kabul etmesi batı ekonomisine göre daha kolay olacaktır.  

Perşembe’nin de belirttiği gibi; 

“… insanın maddi merkezlere sığınmış, dar alanlara hapsedilmiş geniş ruhunun, ahlaki ilke, 

norm ve değerlerle bezeli güçlü öz varlığının, çalışma hayatına hakim olmuş hudutsuz 

kazanma, huzursuz yaşama ikilemini iyi iş=iyi ahlak denkliğine dönüştürmeyi sağlayacak bir 

gelişimi temsil edebilecek ortak değerlere dayalı bir ahlaki kod oluşturmayı esas almalıdır. 

Tekrarlayacak olursak, bu çözümlemenin ilkeleri, Ahilik kültüründe fazlasıyla 

bulunmaktadır.”
58
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MODELDEN BAĞIMSIZ KAYAN KİPLİ KONTROL TEKNİKLERİ 

KULLANILARAK MİKROİŞLEMCİLİ BİR KONTROLCÜ GELİŞTİRİLMESİ 
 

 

ÖZET 

Kontrolcüler sağlamış oldukları faydalar sayesinde endüstride birçok alanda kullanılmaktadır. 

İlerleyen teknoloji ile PID tarzı klasik kontrolcüler yerine yenilikçi kontrol algoritmalarını 

uygulayarak sistemlerin gereksinimlerine cevap veren mikroişlemcili kontrolcüler gittikçe 

yaygın hale gelmektedir.  Bu çalışmada, literatürde yer almaya başlayan modelden bağımsız 

kayan kipli kontrol tekniklerinin pratikte de uygulanabilir olduğu geliştirilen mikroişlemcili 

bir kontrolcü ile gösterilmiştir. Geliştirilen mikroişlemcili kontrolcüde bir asılı sarkaç 

sisteminin açısal konumu modelden bağımsız kayan kipli kontrol yöntemleri kullanılarak 

kontrol edilmiştir. Açısal konum ölçümünde son dönemlerde akıllı cihazlarda sıkça tercih 

edilen IMU algılayıcısı kullanılmıştır. Mikroişlemci ile sarkaç açısı hesaplanarak referans açı 

değeri ile karşılaştırılıp elde edilen kontrol sinyali, asılı sarkaca hareket sağlayan pervaneyi 

döndüren fırçasız doğru akım motorunun kontrolünde kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, 

mikroişlemcide geliştirilen arayüz ile kullanıcıdan komutlar alınabilmekte ve sistemin çıktıları 

kullanıcıya görsel olarak aktarılabilmektedir.  Çalışma içeriğinde birçok deney ve benzetim 

çalışmalarına yer verilerek elde edilen sonuçlar ile modelden bağımsız kayan kipli kontrol 

tekniklerinden yararlanılarak geliştirilen mikroişlemcili kontrolcünün basit ve gürbüz 

yapısıyla tatmin edici sonuçlar verdiği görülmüş ve ileriki çalışmalara yönelik önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Modelden bağımsız kayan kipli kontrol, Mikroişlemcili kontrolcü, Asılı 

sarkaç sistemi, IMU algılayıcı, Modelleme, Benzetim, Deneysel çalışma  

 

 

 

ABSTRACT 

Controllers have been widely used in various areas in the industry due to many benefits. 

Controllers with microprocessors applying innovative control algorithms are becoming 

widespread with the developing technology instead of classical controllers such as PID 

controllers. In this study, it has been shown with a developed controller with microprocessor 

that the model free sliding mode control techniques, which have started to take place in the 

literature, are also applicable in practice. In the developed microprocessor controller, the 

angular position of a suspended pendulum system was controlled using model free sliding 

mode control methods. In the angular position measurement, the IMUsensor, which is 

frequently preferred in smart devices recently, has been used in this study. The control signal 

obtained by comparing the reference angle with the pendulum angle value calculated by 

microprocessor is used the brushless direct current motor that rotates the propeller that moves 

the suspended pendulum. Within the scope of the study, due to the interface developed with 
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the microprocessor commands can be taken from the user and outputs of the system can be 

visually transferred to the user. Thanks to results obtained with many experiments and 

simulations in the study, it was seen that the microprocessor based controller, which was 

developed by using model free sliding mode control techniques, gives satisfactory results with 

its simple and robust structure, and suggestions were made for future studies. 

Keywords: Model free sliding mode control, Microprocessor based controller, suspended 

pendulum system, IMU sensor, Modeling, Simulation, Experimental study  

 

1. GİRİŞ 

Kontrolcüler sistemlerin verimliliğini artırması, maliyetlerini düşürmesi, çıktı kalitelerini 

artırması gibi birçok faydaları sebebiyle yıllardan beri geniş kullanım alanı bulmaktadır. PID 

kontrolcüler gibi kullanımı kolay ve tatminkâr sonuçlar veren kontrolcüler yaygın olarak 

tercih edilmektedir. Ancak gelişen teknolojilerle birlikte yeni kontrol algoritmalarının 

uygulanabilir hale gelmesi ihtiyacı doğmaktadır. Tasarımında model bilgisi gerektirmeyen 

modelden bağımsız kayan kipli kontrol tekniklerinin teorik olarak birçok değerli çalışmaları 

literatürde yer almaya başlamıştır. Ancak pratikte de uygulanabilir olduğunun ortaya 

konulması ihtiyacı vardır. Bu çalışmada bağımsız kayan kipli kontrol teknikleri kullanılarak 

mikroişlemcili bir kontrolcü tasarlanmış olup, modelden bağımsız kayan kipli kontrol 

tekniklerinin pratikte de uygulaması yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında, asılı sarkaç sisteminin açı kontrolü hem deney hem de benzetim 

ortamında gerçekleştirilmiştir. Asılı sarkacın hareketini sağlayan torku elde etmek için fırçasız 

doğru akım motoru kullanılırken sarkaç açısını ölçmek için IMU sensörü tercih edilmiştir. 

Mikroişlemcide, IMU sensöründen gelen dijital veriler değerlendirilerek asılı sarkacın açısı 

hesaplanmakta ve referans açı değerine göre elde edilen hata değerine modelden bağımsız 

kayan kipli kontrol yöntemleri uygulanarak elde edilen kontrol sinyali ile fırçasız doğru akım 

motoru sürülmektedir. Mikroişlemci ile geliştirilen arayüz sayesinde kullanıcı tarafından 

girdilerin yapılabildiği ve sonuçların gözlenebildiği mikroişlemcili bir kontrolcü 

geliştirilmiştir.  

2. KONTROL YÖNTEMLERİ 

Kontrol yöntemleri açık çevrim kontrol ve kapalı çevrim kontrol yöntemleri olmak üzere iki 

ana gruba ayrılabilir. Açık çevrim kontrol yönteminde sisteme uygulanan kontrol sinyali geri 

besleme sinyali almadığı için sistemin çıkış değerinden ve bozucu girişlerden etkilenmez.  Bu 

sebeple açık çevrim kontrol çoğunlukla basit uygulamalarda tercih edilir. Kapalı çevrim 

kontrol yönteminde ise kontrol sinyali sistemin çıkış sinyalinden geri besleme almaktadır. Bu 

yöntemde, kontrol edilmek istenen çıkış sinyalinin ölçülüp referans giriş sinyali ile 

karşılaştırılmasından elde edilen hata değeri kullanılarak hata değerinin mümkün olan en aza 

indirilmesi hedeflenmektedir. 

Günümüzde birçok kontrol tekniği kullanılmaktadır. PID ve Kayan Kipli Kontrol teknikleri 

en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Uygulamada ise klasik kayan kipli kontrol 

tekniklerinden farklı olarak modelden bağımsız kayan kipli kontrol teknikleri tercih edilmiştir. 

Kontrol tekniklerinin detayları aşağıdaki bölümlerde belirtilmiştir.  

2.1 PID Kontrol 

PID kontrolcüler endüstride yaygın olarak kullanılan kapalı çevrim kontrol yöntemlerinden 

birisidir. Oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) olarak üç bileşenden oluşan kontrolcünün 

blok diyagramı Şekil 1’de görülürken, elde edilen PID kontrol sinyali (2.1) eşitliğinde 

verilmiştir.  

 

 

 

 

198

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

 
 

Şekil 1. PID Kontrolcü blok diyagramı [1] 

 

𝑢 =  𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

 (2.1) 

 

Eşitlik (2.1)’de yer alan e(t) hata sinyali r(t) referans durum ile y(t) ölçülen durum arasındaki 

farkı yansıtmaktadır. PID kontrolcü oransal (P), integral (I) ve türevsel (D) olarak üç 

bileşenden oluşur. Oransal terim mevcut hatadan kaynaklı olup integral bölümü geçmiş 

hataların toplamı ve türevsel bölüm gelecekteki hataların tahmini olarak değerlendirilir.  

2.2. Kayan Kipli Kontrol 

Kayan kipli kontrol, uygun şartlar yerine geldiğinde, dış bozucular ve belirsizliklere rağmen 

hedeflenen dinamik davranışı sağlayabilen gürbüz bir kontrol yöntemidir [2,3].Kontrol 

yönteminin temelleri Emelyanov ile 1950’lerde ilk kez öne sürülmüştür. Vadim Utkin’in 1977 

yılında İngilizce yayınlanan makalesi ile önemli ölçüde adını duyuran yöntemin kullanım 

alanı son yıllarda oldukça artmaktadır [3]. 

Kayan kipli kontrol yönteminde sonsuz anahtarlamalı geri besleme tekniği kullanılmaktadır. 

Doğrusal veya doğrusal olmayan sistemler Şekil 2’de görüleceği üzere ulaşma fazı ile durum 

uzayında tanımlaması yapılan yüzeye çekilirken kayma fazında ise yüzey üzerinde tutulur [4]. 

Eşitlik (2.2)’de belirtildiği üzere kayan kipli kontrol yönteminde u kontrol sinyali, ulaşma 

fazında etkin olan usw anahtarlama sinyali ve kayma fazında etkin olan ueq eşdeğer sinyalinden 

oluşmaktadır. Kayma fazında kontrol dinamiği yüzey parametrelerine bağlı iken ulaşma 

fazında sistem parametrelerince belirlenir [5]. 

 

 

𝑢 =  𝑢𝑠𝑤 + 𝑢𝑒𝑞 (2.2) 

 
 

Şekil 2. Kayan kipli kontrol ulaşma ve kayma fazları [4]. 
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2.3. Modelden Bağımsız Kayan Kipli Kontrol 

Klasik kayan kipli kontrolcü tasarlanırken sistemin model bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bazı uygulamalarda sistemin modellenmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Modelleme için 

yeterli zaman olmaması, modelleme hatalarının oluşması, sistemin her seferinde alt 

bileşenlerine ayrılamaması, modellemede kullanılan değişkenlerin belirsiz değişimler 

gösterebilmesi ve modelleme yapabilmek için yeterli yetkinliğe erişilememesi gibi sebepler 

modellemede karşılaşılan zorluklar olarak sayılabilir [6]. 

2021 yılında Ankara 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde yayınlanan bildiride 

(Yiğit İ., 2021), klasik kayan kipli kontrolde bahsedilen usw anahtarlama sinyalinin tek başına 

kontrol sinyali olarak kullanılmasıyla birçok uygulamada modellemeye gerek duyulmaksızın 

istenilen sonuçların belirli bir kalite seviyesine kadar elde edilebildiği belirtilmiştir [4].  

Bildiride, birinci mertebeden kayma yüzeyi hata cinsinden (2.3) eşitliğinde, ikinci mertebeden 

s-kayma yüzeyi ise integral terimi de eklenerek (2.4) eşitliğindeki gibi tanımlanmaktadır. 

 

𝑠 =  �̇� + 𝜆𝑒 
(2.3) 

 

𝑠 =  �̈� + 𝐾𝑑�̇� + 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒𝑑𝑡 
   (2.4) 

Kp oransal, Kd türevsel ve Ki integral kazançlardır.  

 

ueq eşdeğer kontrol sinyali kullanılmayıp, usw anahtarlama kontrol sinyaline yüzeye çekme 

görevine ek olarak yüzeyde tutma görevinin de eklenmesiyle elde edilen u kontrol sinyali 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  

 

𝑢 ≈ 𝑢𝑠𝑤 = {

   𝑢𝑚𝑎𝑥                                              ;          𝑠 > 𝛿

         𝑢𝑚𝑎𝑥 tanh(𝑠/𝛿)                        ;    𝛿 > 𝑠 > −𝛿
 −𝑢𝑚𝑎𝑥                                            ;      −𝛿 > 𝑠

          (2.5) 

 

Eşitlikte tırlama hareketini azaltmak için yumuşatma fonksiyonu olarak “tanh” fonksiyonu 

kullanılmıştır. Yüzeyin δ kadar yakınlarında sürekli ve yumuşak bir sinyal olup dışında ise 

süreksiz sinyal elde edilmektedir [4]. 

3. DENEY DÜZENEĞİ 

Deney düzeneğinin genel görünümü ve şeması Şekil 3’de yer almaktadır. 
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Şekil 3. a) Deney düzeneği genel görünümü b) Deney düzeneği genel şeması 

 

Sistemin bölümlerinin yer aldığı Şekil 3 a) bölümünde 1 numaralı bölümde mikroişlemcili 

kontrol ünitesi, 2 numaralı bölümde IMU sensörü, 3 numaralı bölümde fırçasız doğru akım 

motoru ve pervanesi, 4. bölümde elektronik hız ünitesi (ESC), 5 numaralı bölümde batarya ve 

6 numaralı bölümde ise tork ayarlı menteşe gösterilmiştir.  

 

Deney düzeneğinin bölümlerinin arasındaki bağlantıların gösterildiği ve sistemin çalışma 

mantığının açıklandığı şemaya Şekil 3 b) bölümünde yer verilmiştir. Mikroişlemcili kontrol 

ünitesinde, referans açı değerinin (30 derece vb.) ve sistemin kontrol edilmesinde kullanılacak 

kontrol algoritmasının (1. mertebeden modelden bağımsız kayan kipli kontrol algoritması vb.) 

kullanıcı tarafından seçilmesine olanak sağlanmaktadır. Mikroişlemcide, IMU sensöründen 

gelen dijital veriler değerlendirilerek asılı sarkacın açısı hesaplanmakta ve referans açı ile 

mevcut açı arasındaki fark kontrol algoritmasında kullanılıp çıkışta üretilecek olan PWM 

sinyalinin doluluk boşluk oranı (duty cycle) belirlenmektedir. Elektronik hız ünitesi sayesinde 

bataryadan alınan elektrik enerjisi mikroişlemciden gelen PWM sinyali ile sürülerek fırçasız 

doğru akım motoruna iletilmekte ve motorun devri ayarlanmaktadır.  Asılı sarkaç üzerine 

monte fırçasız doğru akım motorunun devrine göre elde edilen tork sayesinde asılı sarkacın 

hareket etmesi sağlanmaktadır. Asılı sarkaç üzerinde yer alan IMU sensörü ile hareket 

algılanarak dijital veriler mikroişlemciye iletilmektedir.  

 

Kullanıcıdan komut alınabilmesi(başla, dur vb.), kontrol algoritması değişkenlerinin girdi 

olarak alınabilmesi(lamda vb.), kontrol algoritmalarının(PID, Modelden Bağımsız Kayan 

Kipli Kontrol Algoritmaları vb.) uygulanması ve deney düzeneğinin sonuçlarının 

gözlemlenebilmesi için Şekil 4’te yer alan kontrol ünitesi oluşturulmuştur. 
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Şekil 4.  Mikroişlemcili kontrol ünitesi 

 

Şekil 4’te görüleceği üzere kontrol ünitesi 2 bölümden oluşmaktadır. 1 numaralı bölümde 

bünyesinde STM32H743 mikrodenetleyicisini barındıran NUCLEO-H743ZI2 Geliştirme Kiti 

yer almaktadır. 2 numaralı bölümde ise TFT tipinde LCD ekrana sahip FT800 Ekran Kiti 

görülmektedir.  

 

Mikroişlemcide, IMU verileri değerlendirilerek asılı sarkacın eğim açısı hesaplanmakta ve 

ekran kitinden iletilen komutlar doğrultusunda kontrol algoritmaları çalıştırılarak ESC 

ünitesine iletilen PWM Sinyali elde edilmektedir.  Özgün olarak tasarlanan kullanımı kolay 

arayüz ile TFT LCD Ekran aracılığıyla kullanıcıdan alınan komutlar mikroişlemciye 

iletilmekte ve mikroişlemcide işlenen veriler ekran kiti yoluyla kullanıcıya sunulmaktadır. 

Eğim açısının hesaplanma yöntemi ve arayüz tasarımının detayları aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.1. Eğim Açısının Hesaplanması 
Uygulamada, jiroskop ve ivmeölçer değerlerine tamamlayıcı filtre uygulanıp eğim açısı elde 

edilmektedir. Şekil 5’te tamamlayıcı filtrenin çalışma mantığı anlatılmıştır. 

  

 
 

Şekil 5. Tamamlayıcı Filtre [7]. 

 

 

açı =  α × (açı + jiroskopDeğeri × Δt) + (1-α) ×İvmeölçerDeğeri 

 

 

(3.1) 

 

Tamamlayıcı filtre (3.1) eşitliğindeki gibi formülize edilmektedir. α değeri uygulamaların 

davranışına uygun olarak belirlenmektedir. 
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3.2. Arayüz Tasarımı 

Arayüz içeriğinde Şekil 6’da görülen sayfalar yer almaktadır.  Ana ekran sayfası 

incelendiğinde sol üst kısımda kontrol algoritması seçimi ve sağ üst kısımda ise referans açı 

seçimi yer almaktadır. Ayrıca seçilen açının karşısında asılı sarkacın anlık açısı 

yansıtılmaktadır. Sol alt kısımda sistem sayfasına giriş butonu yer alırken sağ alt kısımda ise 

komutlar ile fırçasız doğru akım motoruna PWM sinyali iletimi başlatıp durdurabilirken 

kalibrasyon butonu ile de IMU sensörü kalibre edilebilmektedir. Parametre sayfasında kontrol 

algoritmasının parametreleri yer almaktadır. Bu parametrelerde değişiklik yapmak 

istediğimizde değer atama sayfasına yönlendirilmekte ve yeni değer atamaya imkân 

sağlanmaktadır.  

 

 
 

Şekil 6. Arayüz sayfaları: a) Ana ekran b) Parametre sayfası c) Değer atama sayfası 

 

Sistem butonuna basıldığında Şekil 7‘de görülen sayfaya yönlendirilmektedir.  Bu sayfa 

içerisinde sol kısımda asılı sarkacın hareketi simüle edilmekte ve gözlemlenmekte iken sağ 

kısımda asılı sarkacın açısının grafiği yansıtılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 7. Arayüz sistem sayfaları: a) Asılı sarkacın hareketlerinin ve açısının gözlemlenmesi b) 

Asılı sarkacın açısının gözlemlenmesi 

 

 

203

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

4. SİSTEMİN MODELLENMESİ 

Sistemin benzetiminin yapılabilmesi için matematiksel modeli elde edilmiştir. Deney 

düzeneğinin Matlab/Simulink ortamındaki modellemesi Şekil 8’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 8. Deney düzeneğinin Matlab/Simulink benzetimi 

 

Sarkaç sisteminin modellenmesi 2009 yılında yapılan tez çalışmasında (Kızmaz, H., 2009) 

sistemin basamak cevabı kullanılarak elde edilmiştir [8]. Şekil 9’da gösterilen fiziksel model 

çalışmadaki deney düzeneğini temsil ederken, matematiksel modeli (4.1) eşitliği ile 

belirtilmiştir [8]. 

 

𝐽 �̈� + 𝑐 �̇� + 𝑚𝐿 𝑔 𝑑 sin 𝜃 = 𝑇 (4.1) 

 

 
 

 
 

 

Şekil 9. Asılı sarkaç sistemi fiziksel modeli 
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Asılı sarkacın hareketini sağlayacak gerekli tork motorun pervanesi tarafından 

sağlanmaktadır. Mikroişlemci tarafından motora sağlanan PWM sinyali ile pervanenin 

sağladığı tork arasındaki transfer fonksiyonu deneysel yolla elde edilmiştir [8]. Çalışmada 

asılı sarkaç 0 ile 45 derece arasında çalışacak şekilde motora güç aktarımı yapılmaktadır. Bu 

derece aralığı için fırçasız doğru akım motorlarına güç aktaran elektronik hız ünitesine 

uygulanan PWM sinyalinin dijital olarak “1” olduğu aralık 1150 milisaniye ile 1400 

milisaniye aralığında olmasının yeterli olduğu tespit edilmiştir. Sisteme uygulanan PWM 

değerinin temsili değeri Şekil 10’da görüleceği üzere hesaplanmaktadır.   

 
Şekil 10. PWM-Volt Dönüşümü 

 

Şekil 10’daki hesaplamalar göz önüne alınarak deneysel sonuçlar ile elde edilen karakteristik 

eğri Şekil 11’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 11. Sarkaç sistemi karakteristik açı-güç eğrisi 

 

0 ile 40 derece aralığında sistemin doğrusal olduğu kabul edildiğinde sisteme uygulanan 

gerilim ile sistemde oluşan tork arasında sabit bir oran olduğu varsayılır. Bu sayede asılı 

sarkacın matematiksel modeli eşitlik (4.2) deki gibi yazılabilir [8]. 

 

𝑗 �̈� + 𝑐 �̇� + 𝑚𝐿 𝑔 𝑑 sin 𝜃 = 𝐾𝑚 𝑉 (4.2) 

  

İkinci dereceden bir sistemin transfer fonksiyonu ise (4.3) eşitliğinde belirtilebilir.  

 

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝐾 (𝜔𝑛)2

𝑠2 + 2 𝜁 𝜔𝑛 + (𝜔𝑛)2
 

     (4.3) 
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ζ sönüm oranını, ωn doğal frekansı belirtir. Bu değerler bilindiği takdirde transfer fonksiyonu 

çıkarılabilmektedir. Elde edilen transfer fonksiyonu ile asılı sarkacın lineer modeli 

karşılaştırılarak lineer modeldeki parametrelere ulaşılır [8]. Deneysel yolla ζ, ωn ve Km 

değerlerini elde etmek için asılı sarkacın 60 derecelik konumdan serbest bırakılmasıyla elde 

edilen açı eğrisi Şekil 12’de görünmektedir.  

 

 
 

Şekil 12. Asılı sarkacın 60 dereceden serbest bırakılmasıyla elde edilen açı eğrisi 

 

Sırası ile aşağıdaki denklemler uygulandığında sarkaç sisteminin modeli elde edilmektedir 

[8]. 

 

𝜔𝑑 =
2𝑁𝜋

(𝑡2 − 𝑡1)
=  

2.1. 𝜋

(1.8 − 0.7)
=   5.7119  𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒  

 

(4.4) 

𝜁 =
−ln(

𝑃2

𝑃1
)

√4 𝜋2 𝑁2 + [ln
𝑃2

𝑃1
]2

= 0.0417 

 

(4.5) 

𝜔𝑛 =
𝜔𝑑

√1 − 𝜁2
= 5.7168  𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 (4.6) 

  

Elde edilen ζ ve 𝜔n değerleri kullanılarak ikinci dereceden bir karakteristik denklem 

oluşturulup, asılı sarkacın karakteristik fonksiyonu ile karşılaştırıldığında aşağıdaki eşitlikler 

elde edilir.  

 

𝑠2 + 2 𝜁 𝜔𝑛 + (𝜔𝑛)2 = 𝑠2 +
𝑐

𝑗
 𝑠 +

𝑚𝐿 𝑔 𝑑

𝑗
 

(4.7) 

(𝜔𝑛)2 =
𝑚𝐿 𝑑 𝑔

𝑗
 

(4.8) 

2 𝜁 𝜔𝑛 =
𝑐

𝑗
 

(4.9) 

𝐽 =
𝑚𝐿 𝑔 𝑑

(𝜔𝑛)2
=

1.3𝑥0.2𝑥9.81

5.71682
=  0.07796 𝑘𝑔 𝑚2 

 

(4.10) 

𝑐 = 2 𝜁 𝜔𝑛 𝐽 = 2𝑥0.0417𝑥5.7168𝑥0.07796 = 0.037 𝑁𝑚𝑠/𝑟𝑎𝑑 (4.11) 
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Asılı sarkaca sabit bir gerilim uygulandığında, sarkaç belirli bir açıya gelecek ve bir süre 

sonra kararlı hale gelerek orada duracaktır.  Kararlı haldeki bu açı (ϴss) sabit olduğunda 

denklemlerin türevsel durumları sıfır olacaktır [8].  

 

𝜃 =  𝜃𝑠𝑠 

𝜃 ̇ =  �̈� = 0 

𝑚𝐿 𝑔 𝑑 sin 𝜃𝑠𝑠 = 𝐾𝑚 𝑉 
 

  

(4.12) 

Km değerini hesaplamak için Şekil 11’de yer alan parametreler kullanılarak ϴss değeri 40 

derece ve V değeri 0.94 olarak seçilmiştir.  Bu değerler yerine yazıldığında;  

 

𝐾𝑚 =
𝑚𝐿 𝑔 𝑑 𝜃𝑠𝑠

𝑉
=

1.3𝑥9.8𝑥0.2𝑥40𝑥(
𝜋

180)

0.94
= 1.8923 

(4.13) 

 

 

 

Elde edilen veriler ve sistemin sabit değerleri kullanılarak elde edilen transfer fonksiyonu 

aşağıda belirtilmiştir [8]. 

 

𝜃(𝑠)

𝑉(𝑠)
=

𝐾𝑚

𝐽

𝑠2 +
𝑐
𝐽  𝑠 +

𝑚𝐿 𝑔 𝑑
𝐽

=
24.2727

𝑠2 + 2.107𝑠 + 32.6834
 

(4.14) 

 

Sisteme gerilim uygulandığında elde edilen açı radyan cinsinden olmaktadır. Bu sebeple 

çıkışın 180/π ile çarpılmasıyla açı derece cinsine çevrilmiş olmaktadır. Şekil 13’te sarkaç 

sisteminin simulink ortamındaki benzetimi görünmektedir. 

 

 
 

Şekil 13. Sarkaç sistemi Matlab/Simulink benzetimi 

 

Uygulamada 3 farklı kontrol algoritması uygulanmıştır. Mikroişlemci ile uygulanan kontrol 

teknikleri ve yöntemleri birebir benzetime yansıtılmıştır. Mikroişlemcide kullanılan kontrol 

algoritması parametre değerleri ile benzetimde kullanılan değerler aynı yapılmıştır. Aşağıdaki 

şekillerde kontrol algoritmaları benzetimleri gösterilmiştir (Şekil 14).  
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Şekil 14. PID algoritması benzetimi 

 

Şekil 14 incelendiğinde 1 numaralı bölümde hata sinyaline PID algoritması uygulanmakta ve 

çıkışında u sinyali elde edilmektedir. 2 numaralı bölümde ise u sinyalinin uç değerlerinin 

önüne geçilerek belirli bir aralıkta kalması sağlanmaktadır. 3 numaralı bölümde u sinyali 

fırçasız doğru akım motoru ve Elektronik Hız Ünitesi (ESC)’nin çalışma aralığına uygun 

PWM sinyali haline dönüştürülmektedir. 4 numaralı bölümde ise nihai PWM sinyalinin uç 

değerleri yok edilerek asılı sarkaç sisteminde kullanıma hazır hale gelmektedir.  Şekil 15 ve 

16 ‘de ise birinci ve ikinci mertebeden kayma yüzeylerine ait algoritmalar görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 15. Birinci mertebeden kayma yüzeyli modelden bağımsız kayan kipli kontrol 

algoritması benzetimi 

 

 

 
 

Şekil 16. İkinci mertebeden kayma yüzeyli modelden bağımsız kayan kipli kontrol 

algoritması benzetimi 
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5. DENEYSEL SONUÇLAR 

Deneylerde üç farklı kontrol algoritması kullanılmıştır. Her kontrol algoritması için 20,30 ve 

40 derece referans açıları için ölçümler alınmıştır. Kontrolcü katsayıları birçok deney 

yapılarak deneme-yanılma yöntemi ile belirlenmiştir.   

Her grafikte aynı ölçüm şekillerde görüleceği üzere a) sistemin basamak açısal konum 

referans girişine cevabı ve b) kalıcı cevapta hata bandı (büyütülmüş) olarak iki kısım olarak 

verilmiştir. 30 derece referans açısı için PID, birinci mertebeden kayma yüzeyli modelden 

bağımsız kayan kipli kontrol ve ikinci mertebeden kayma yüzeyli modelden bağımsız kayan 

kipli kontrol algoritmaları için sonuçlar Şekil 17, 18 ve 19’da gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 17. a) 30 derece basamak girişe sistemin cevabı b) kalıcı cevapta hata bandı  

(Kontrolcü kazançları: Kp  = 1, Ki = 10 ve Kd = 1.5) (PID) 

 

 
 

Şekil 18. a) 30 derece basamak girişe sistemin cevabı b) kalıcı cevapta hata bandı (Kontrolcü 

parametreleri λ = 1.5, δ = 40) (Birinci mertebeden kayma yüzeyli modelden bağımsız KKK) 
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Şekil 19. a) 30 derece basamak girişe sistemin cevabı b) kalıcı cevapta hata bandı (Kontrolcü 

parametreleri: Kp = 1500, Kd = 40, Ki  = 1000, λ = 80000) (İkinci mertebeden kayma yüzeyli 

modelden bağımsız KKK) 

 

Sistemin regülatör özelliğinin gözlemlenebilmesi için deneyler yapılmıştır. Uygulanan bozucu 

girişe sistemin cevabı Şekil 20 ‘de gözlemlenmiştir. Deneme yanılma yöntemi ile yaklaşık eşit 

büyüklükte bozucu girişler uygulanmıştır. 

 

 
 

Şekil 20. Sistemin basamak bozucu girişe cevabı: a) PID b) İkinci mertebeden kayma yüzeyli 

modelden bağımsız kayan kipli kontrol (Deneysel) 

 

6. BENZETİM SONUÇLARI 

Matlab/Simulink programı ile modellenen sistemin grafikleri elde edilmiştir. Üç farklı 

algoritma kullanılarak 20, 30 ve 40 derece referans açıları için grafikler alınmıştır. Deneysel 

çalışmalarda kullanılan kontrolcü kazançları bire bir kullanılarak aynı şartlarda benzetim 

çalışmaları yapılmıştır. Aşağıda sunulan grafiklerde görüleceği üzere benzetim sonuçları ve 

deney sonuçları aynı şekiller üzerinde yansıtılarak karşılaştırma imkânı sağlanmıştır. 30 

derece referans açısı için elde edilen grafikler aşağıda gösterilmiştir (Şekil 21).  
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Şekil 21. 30 derece basamak girişe sistemin cevabı: a) Benzetim sonuçları b) Deney sonuçları 

(PID),  c) Benzetim sonuçları d) Deney sonuçları (Birinci mertebeden kayma yüzeyli 

modelden bağımsız KKK), e) Benzetim sonuçları f) Deney sonuçları (İkinci mertebeden 

kayma yüzeyli modelden bağımsız KKK) 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, açık kaynaklarda yer almaya başlayan modelden bağımsız kayan kipli kontrol 

tekniklerinin pratikte de uygulanabilir olduğu geliştirilen mikrodenetleyicili bir kontrolcü ile 

ortaya konulmuştur. Çalışmada, asılı sarkaç sisteminin açısal konum kontrolü modelden 

bağımsız kayan kipli kontrol yöntemlerinden yararlanılarak geliştirilen mikroişlemcili 

kontrolcü ile gerçekleştirilmiştir. Hem asılı sarkaç sistemi deney düzeneği kurulmuş olup hem 

de sistemin matematiksel modeli oluşturularak çok sayıda benzetim ve deneysel çalışma 

yapılmıştır. 

Kontrol yöntemi olarak modelden bağımsız kayan kipli kontrol yöntemleri kullanılmıştır. 

Sonuçların karşılaştırılabilmesi açısından PID kontrolcü ile de sistem kontrol edilmiştir.  

Deney sonuçları değerlendirildiğinde, klasik bir yöntem olan PID kontrolcü ile 

kıyaslanabilecek düzeyde başarılı sonuçlar gözlemlenmiştir. Ayrıca, modelden bağımsız 

kayan kipli kontrolcünün PID kontrolcüye göre deney düzeneğindeki bozucu girişlere karşı 

daha gürbüz davranış sergilediği görülmüştür. Deney düzeneğinin amacı modelden bağımsız 

kayan kipli kontrol tekniklerinden yararlanılarak geliştirilen mikroişlemcili bir kontrolcünün 

gerçek bir uygulama üzerinde uygulanabilirliğini göstermek olduğundan ve asıl amaç asılı 

sarkacın hassas kontrolü olmadığından dolayı hassas imalat gerektiren bir deney düzeneği 

kurma ihtiyacı hissedilmemiştir. İleriki çalışmalarda çok daha yüksek hassasiyetle kontrolü 

gereken sistemlerin mekanik aksamının ona göre imal edilmesi gerekmektedir. 

Simülasyon sonuçları ile deneysel sonuçların birbiri ile çok uyumlu olduğu gözlemlenerek 

benzetim çalışmasının sarkacın gerçek davranışını yakın temsil ettiği görülmüştür. 

İlerleyen çalışmalarda, modelden bağımsız KKK kontrolcünün basit yapısı ve gürbüzlüğünün 

PID kontrol gibi klasik kontrolcüler ile birlikte kullanılmasıyla sisteme özgü davranışlar 

sergileyen kontrolcüler tasarlanabilir. Güncel ve yaygınlaşan teknolojilerin tercih edilmesi 

sebebiyle çalışma kapsamında geliştirilen kontrolcünün ileri ki çalışmalarda çok rahatlıkla 
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drone uçuş kontrolü gibi karmaşık sistemlere uyarlanabileceği aynı zamanda daha farklı 

sistemlerde de başarılı sonuç vereceği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

The globalization of the market and the rapid development of technology have led to a series 

of changes in the manner companies operate, where the introduction of information 

technology became a necessity and not a matter of choice. New technologies create strategic 

opportunities for businesses to build competitive advantage in various functional management 

areas, including logistics and supply chain management. In logistics, information and 

communication technologies and process automation have significantly increased the speed of 

data identification, analysis, and processing with a high degree of accuracy and reliability. E-

business is a complex fusion of business processes, business applications (software), and 

organizational structure, necessary to create a business model with high possibilities. Many 

companies have realized the importance of changes and begun the evolution from traditional 

business models to e-business models, viewing information systems in logistics as an area of 

strategic importance. An information system is a set of interconnected components that work 

together to collect, process, sort, and distribute information to support decision-making and 

control in the organization. The logistics information system is a connection of information 

technologies and organizational-functional units within companies. An information system is 

a computer-supported system that supports integrated logistics activities to achieve the desired 

results within the supply chain. A well-designed information system should help optimize the 

production process, affect the reduction of inventory, eliminate activities that do not create 

added value, improve the level of customer service, help management in the decision-making 

process and ensure coordination of activities in the organization. 

The paper is going to present the main technological determinants that are applied today in the 

field of logistics management: Decision Support Systems (DSS), Electronic Data Interchange 

(EDI), Enterprise Resource Planning (ERP). 

Keywords – logistics, supply chain management, inventory, information technology 

 

I. INTRODUCTION 

As a response to the new demands of the market and customers and the intense growth of 

competition, organizations focus on redefining operations. Processes become automated and 

reorganized for greater productivity. Along with these changes, companies are looking for 

ways to better plan and control their operations. Instead of rigid structures with pre-planned 

activities, they now have to adapt and quickly respond to changes [1]. 

Digital transformation is one of the most significant business trends today. The number of 

research conducted on this topic has grown dramatically in recent years. Firstly, digital 

transformation develops within an organization (ERP system), then between organizations 

and their users and customers, and finally in global outsourcing between organizations and 

partners (EDI system), through the entire chain of business networks from suppliers, through 
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partner manufacturers, banks, logistics service providers, etc., thus, forming a digital supply 

chain, as a leader in the development of logistics 4.0 [2, 3]. The management of such a chain 

is a system of interconnected mechanical and digital machines, computer devices, objects, and 

people that are monitored and controlled with the possibility of data transmission over the 

network. 

A supply chain is a concept that describes the flow of materials, information, money, and 

services from suppliers of raw materials through factories and warehouses to end users. It also 

includes organizations and processes that deliver products and information and provides 

services to end users. In addition to manufacturers and suppliers, the supply chain includes 

transport companies, storage companies, traders, and end consumers in its system [4]. 

Logistics as an integral part of the supply chain is based on the idea of the existence of three 

basic flows: production, information, and value flow, which result in the delivery of the right 

product, at the right time and in the right place, in adequate condition, of the required quality, 

and at acceptable costs, while taking into account protection of environment, consumer safety 

and health [5]. Hence, the need to design a system of automated information exchange along 

the entire supply chain.  

Logistics processes in the supply chain have a dominant effect on visibility, reducing 

inventory levels and more efficient use of resources, increasing supply reliability, reducing 

business interruptions, shortening production cycles, and reducing storage and transportation 

costs. Contemporary trends in business indicate the need to review, define and change 

logistics activities. These changes primarily concern the reduction of the number of suppliers. 

Today, there is a trend in the world for organizations to reduce the number of suppliers, 

seeking to establish long-term relationships with a few reliable suppliers. Second, increased 

competition leads to an increasing number of companies offering similar products. Third, 

shortening the product life cycle, to respond to the introduction of new products, companies 

need to have flexible processes that easily and quickly respond to the demands of modern 

consumers and the market. The last but not the least significant component is technology. 

With the adequate and timely use of new information technology solutions, market 

participants gain an advantage over the competition [6]. 

II. THEORETICAL BACKGROUND 

Modern business requires more than developing a good and quality product, setting an 

appropriate price, and making it available to target customers. Organizations must also 

communicate with their intermediaries, consumers, and the public. Structured communication 

and high-quality data exchange imply continuous processes of collecting, memorizing, 

processing, and sending information. Properly developed business systems ensure timeliness, 

accuracy, and effective communication. Functional subsystems within the business system, 

where these processes occur, constitute the information system and the decision-making 

system [7]. Without an information system and a decision-making system, the management of 

the physical processes of the business logistics system would not be sustainable in today's 

business world. 

A. Decision Support Systems - DSS 

We can describe these systems as interactive, flexible, and adaptive that exist to improve the 

decision-making process. DSS occurs in several stages, including data collection, processing, 

and presentation. Together with sophisticated analytical models and tools, they form a unique 

system that supports semi-structured and unstructured decision-making. These systems do not 

automate the decision-making process but facilitate and support management in making final 

decisions. The main characteristics of the DSS system are decision-making orientation, 

orientation toward solving poorly structured and unstructured problems, and orientation 

toward the end user [8]. 
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Decision support systems consist of four main components: 

Data management subsystem - contains data from various sources relevant to problem-

solving, including internal data of the organization, data generated by various applications, 

and external data obtained from the Internet. They are stored in a database or accessed via a 

web server. The data management subsystem serves to create, access, and update the database 

and can extract and connect data from different sources [9].  

Model management subsystem - consists of various mathematical and analytical models that 

are used to analyze data and thus produce the necessary information. The model predicts the 

result based on different inputs or different conditions or finds the combination of conditions 

needed to generate the optimal solution. DSS software contains predefined models or routines 

for building new models to support a particular type of decision. The model base includes 

finance, statistics, knowledge management, and other quantitative models. 

User interface subsystem - is an interactive graphical display that facilitates interaction 

between DSS and its users. It displays the analysis results in different formats, such as text, 

tables, graphs, or images. Today's decision support system, built using a web-based interface, 

provides its users with some distinct features such as better interactivity, customization and 

personalization, and ease of use. [9]. 

Subsystem for knowledge management - can be an integral part of other subsystems and can 

act independently. Within this subsystem, there is a knowledge base enabling the user to gain 

expertise regarding the problem using expert systems, neural networks, intelligent agents, etc. 

Decision support systems find application in inventory management within the supply chain. 

Company goals are often opposed, and providing better customer service may conflict with 

defined goals of lower inventory and lower costs. The achievement of objectives in one 

subsystem of the supply chain can negatively affect the effects of other subsystems. DSS 

models based on available data suggest the most effective and cost-effective solutions that 

affect the company's business results [10]. Since DSS is not an automated system, it is up to 

managers to decide whether to adopt or correct the system proposal. DSS systems of the last 

generation keep pace with the development of modern technologies. Web-based DSS uses a 

web environment (internet, extranet, and intranet). Compared to classic DSS this provides 

greater flexibility for users, faster access to the system, lower development costs, and more 

cost-effective obtaining of relevant information. 

B. Electronic Data Interchange - EDI 

Electronic commerce is an integral part of electronic business. It includes the purchase, sale, 

transfer, and trade of products, services, and information using computer networks, including 

the Internet. The basis of electronic trading is EDI - electronic data interchange. EDI is an 

international electronic standard for the exchange of business documents in the form of 

electronic messages between business partners. The EDI standard enables all participants to 

send and receive documents in the same format. The transfer of documents takes place in a 

few seconds. It is a common language by which computer systems independently or semi-

automatedly exchange documents such as purchase orders, dispatch notes, account balances, 

payment orders, customs declarations, invoices, etc. [11]. Automating the data transfer 

process reduces the need to hire human resources. In this way, work is accelerated, and the 

possibility of error is reduced, which leads to lower costs and faster service, which makes 

companies more competitive in the market. Processes within the EDI system refer to the 

standardization of communication procedures, formatting data into structures or messages, 

message transmission, and message translation into a form for processing transmitted data. 

Three components are necessary in order to perform EDI transactions - hardware, software, 

and telecommunications, that is, network selection (public or VAN) [12]. Modern supply 

chains are hard to imagine without the application of EDI systems. The essential task of the 
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EDI system is to achieve the highest degree of process automation, eliminating physical and 

paper business transactions.  

The results of the application of the so-called "paperless" business are multiple and are 

reflected in [13]: 

 

• increasing the accuracy sent and received data 

• the speed of sending and receiving data 

• lowering business costs 

• increasing productivity 

• better communication with business partners 

• improvement of logistics management 

 

Possible disadvantages of EDI data exchange: 

 

• incomplete data 

• incorrect data 

• difficult testing 

• implementation and maintenance costs 

• time of implementation 

 

EDI is an expensive technology since it corresponds with other information systems and 

solutions. Currently, it is mostly used by large companies. Small and medium-sized 

companies that have implemented an EDI system often have limited opportunities to deliver 

all the necessary data, which leads to problems in data mapping. Moreover, most small and 

medium-sized companies do not have a developed test ERP system for test performing, 

therefore, complete testing takes place in a production environment, which represents a risk 

for the accuracy and functioning of the EDI system. Along with higher costs of 

implementation and maintenance, one of the main reasons for the limited use of EDI systems 

in small and medium-sized enterprises is their inability to put their internal processes under 

control and in order, thus creating good conditions for integration with business partners [14]. 

The price of the EDI system implementation depends to a large extent on the software 

solution. 

C. Enterprise Resource Planning - ERP 

ERP is a set of a company's forecasting, planning, and resource allocation tools that connects 

customers and suppliers into a single supply chain. It applies proven best practices to 

decision-making and coordinates sales, marketing, operations, logistics, procurement, finance, 

product development, and human resource management. This system is used in the business 

processes of organizations with a wide range of activities to overcome supply chain 

bottlenecks that prevent the efficient flow of products from the moment they are only raw 

materials to the moment of their final delivery to consumers or clients [15]. The general 

characteristics of the ERP system such as integration, flexibility, independence, availability, 

comprehensiveness, modularity, openness, adaptability, and experience make it ideally 

adapted to the process organization of a business. The development of information 

technologies and the whole application of the Internet in business significantly affects the 

redefinition of the concept of the supply chain. The supply chain is moving from the position 

of possessing resources to sharing and exchanging information between the participants in the 

chain. 
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ERP solutions bring many advantages to business, such as [16, 17]: 

 

• better overall business transparency 

• better visibility of financial performance 

• better planning and inventory control 

• better customer service and delivery time 

• optimization of procurement costs 

• optimization of labour costs 

 

Disadvantages of the ERP system: 

 

• expensive and long-term implementation 

• high cost of maintenance 

• high price of software licenses 

• attachment to one software vendor 

• inadequate training and education 

• hidden costs 

• degree of investment return 

 

The main goals of ERP system implementation and application are the integration of financial 

information, integration of customer orders information, standardization of production 

processes, reduction of inventory, and standardization of information on human resources. 

The application of ERP modules in supply chains brings significant benefits for the company, 

which are reflected in the improvement of production planning and inventory management 

processes, greater flexibility, shorter product delivery times, a higher level of customer 

service, and a faster flow of information. ERP systems influence supply chains to be dynamic 

and flexible networks that enable the intelligent and efficient use of available resources in the 

processes of production, storage, transportation, and distribution [18]. In this way, the primary 

goal of supply chains is fulfilled, which is higher quality at optimal costs. 

III. CONCLUSION 

The new business economy implies a high prevalence of electronic business and management 

of companies based on knowledge. That leads to the creation of agile methods that can cope 

with the changes and uncertainty in the business environment. Quick reactions to changes in 

the environment and agility are the key competitive advantages of companies. Two 

fundamental components significantly influence changes in supply chain management. The 

first refers to new information and communication technologies through which managers 

actively manage supply chains. The second component lies in the fact that customers are 

looking for lower prices, but at the same time, they look for better quality products and 

services. It was necessary to find new, more efficient ways of mastering space and time, 

which led to the generation of a completely new way of communicating. In the beginning, the 

application of information systems was limited exclusively to the transaction processing 

systems use. That concept was called automatic data processing. Later, new needs and 

products were created, leading to changes in organizations and the way of doing business. The 

transmission of data and information over long distances becomes achievable in so-called 

real-time. That created the prerequisites for information technology to be used not only for 

data processing but also for transmission, marketing, and creation of new information. 

Timely, complete, and accurate data exchange and processing is crucial for the operational 

efficiency of companies and consumer satisfaction. Quality exchange and data processing 

leads to a positive attitude of customers about the product and the company and thus influence 
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the creation of a better image. Adequate and timely reports enable monitoring of the habits 

and needs of existing customers, finding new potential customers, introducing new products 

and services, better organization of production and logistics processes, and swift adaptation to 

market changes. Finally, we can sublimate the reasons that speak in favor of logistics 

information systems implementation with the goal of upgrading business processes. They 

excel in the visibility, transparency, and availability of products at every moment along the 

entire supply chain, which contributes to a faster response to the needs of end users, greater 

flexibility, lower costs, and corrections in shorter time intervals. Therefore, the ability to 

successfully manage information technologies is becoming one of the main strategic 

advantages of modern companies. It is of utmost importance that management and employees 

in key positions in companies recognize the need to introduce such a business-information 

system. 

As part of the guidelines for future research, empirical research should be conducted 

including a comparative analysis of the level of application of logistics information systems in 

supply chains in the selected market. The questionnaire should include business entities that 

differ according to their size, profitability, and field of work. Based on theoretical research, it 

is necessary to define indicators of advantages and limitations for the implementation of 

logistics information systems. Such a research approach would complement the scientific and 

expert view of the possibilities of applying logistics information systems in supply chains. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin öğretim 

liderliği davranışları ile öğrenen okul algısı arasındaki ilişkiyi saptamak ve bazı değişkenlere 

göre incelemektir. Bu nedenle araştırma deseni, ilişkisel tarama modeli olarak belirlenmiştir. 

Evrenden örneklem alınmamış tam sayım yöntemi kullanılarak örnekleme doğrudan 

ulaşılmıştır. Çalışmaya Ankara ilinden seçilen özel eğitim uygulama (III. Kademe) ve özel 

eğitim meslek okullarında (Lise) görev yapan 355 öğretmen katılmıştır. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Öğretim Liderliği Davranışları Ölçeği (Şişman, 

1997) ve Öğrenen Okul Ölçeği (Uğurlu, Doğan ve Yiğit, 2012) olmak üzere üç ölçek 

kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.00 programı aracılığıyla yapılmış olup 

normal dağıldığı tespit edilen ölçeklerde ‘’yüzde’’, ‘’frekans’’, ‘’bağımsız örneklem t-testi’’, 

‘’ tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA)’’, ‘’Pearson korelasyon analizi’’, ‘’çoklu 

regresyon’’ testleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin öğretim liderliği 

davranışlarının alt boyutlarının tamamını çoğu zaman gösterdikleri; öğretmenlerin öğrenen 

okul olma  alt boyutlarından kişisel hakimiyet boyutu özelliklerini tamamen taşıdıkları diğer 

boyutların özelliklerini ise büyük ölçüde taşıdıkları; okul müdürlerinin öğretim liderliği 

davranışları ile öğrenen okul  arasındaki ilişkinin olumlu yönde ve yüksek düzeyde anlamlı 

olduğu; okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları alt boyutlarından okul amaçlarının 

belirlenmesi ve paylaşılması alt boyutunun öğrenen okulun zihni modeller alt boyutunu ve 

kişisel hakimiyet boyutunu, eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi, öğretmenlerin 

desteklenmesi ve geliştirilmesi davranışlarını göstermeleri alt boyutlarının ise öğrenen okulun 

zihni modeller, paylaşılan vizyon ve kişisel hakimiyet alt boyutunu etkilediği; okul 

müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri ve öğrenen okulun 

gerçekleşme düzeyinin öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve medeni durumlarına göre farklılık 

göstermediği; okul müdürlerinin öğretim liderliği davranış düzeyleri ve öğrenen okul olma 

algı düzeyleri için en fazla ortalamaya sahip grubun 21-30 yıl arası kıdemi olan ve kültür ve 

sanat branşında öğretmenler olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler : öğretim liderliği, öğrenen okul, özel eğitim, yönetici 
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ABSTRACT 
The aim of the research is to determine to the relationship between the teaching leadership 

behaviors of the school managers who take charge in special education schools and the 

perception of learner schools and examine according to some variables. Therefore, the 

research design was specified as the relational scanning model. The sample was reached 

directly by using the complete counting method without getting a sample from universe. 355 

teachers being selected in Ankara and working at special education application (III. Level) 

and special education profession schools (high school) took part in the research. In the 

research, Personal Information Form, İnstructional Leadership Behavior Scala (Şişman 1997) 

and Learner School Scale (Uğurlu, Doğan and Yiğit, 2012) were used as data collection tool. 

SPSS 20.00 program was used for the statistical data analysis and “percent” , “frequency”, 

“independent sample t-test”, one way variance analysis (one-way ANOVA)”, “Pearson 

correlations analysis”, “multi regression” tests were applied. According to the results of the 

research, school principals generally show all subscales of the teaching leadership behaviors, 

teachers completely carry subscales of the personal control qualifications and they 

considerably carry the qualifications of other scales, the relationship between the behaviors of 

teaching leadership behaviors of school principals and learner school is positive and quite 

meaningful, the subscale of determination and share of school’s aims as a subscale of the 

teaching leadership behaviors of school principals  affects the subscale of learner school’s 

mental model and the scale of personal control and the subscales of education program and 

teaching process management, behaviors of teachers support and development affect the 

subscales of the learner schools’  mental model, vision and personal control, there is no 

difference between the level of displaying leadership behaviors of school principles and the 

level of effectuation of learner schools in terms of gender, age and marital status, for the level 

of leadership behaviors of school principals and and the perception level of learner schools, 

the highest average group is the group of teachers with 21-30 years experience  and in culture 

and art branches.  

Keywords: teaching leadership, learner school, special education 

 

 

 
 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHING LEADERSHIP BEHAVIOURS 

OF THE MANAGERS OF A SPECIAL EDUCATION SCHOOL AND A LEARNER 

SCHOOL AND EXAMINATION ACCORDING TO SOME VARIABLES 
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DONATILI BETONLARDA BASINÇ DAYANIMI VE GENLİK ANİZOTROPİSİ 

İLİŞKİSİNE KÜR KOŞULLARININ ETKİSİ 

 

 

 

ÖZET 

İzotropi, malzeme üzerindeki herhangi bir noktada alınan ölçümlerin tüm yönlerde aynı 

fiziksel ve mekanik özellikleri göstermesi durumu olarak tanımlanırken, anizotropi bu fiziksel 

özelliklerin yöne bağlı olarak değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Betonun anizotropisi 

betonarme yapıların kalitesini etkileyen önemli bir parametredir. Beton bir elemandaki 

anizotropi, ultrasonik hızda değişikliklere neden olmaktadır. Betonun tipi ve basınç dayanımı, 

sıcaklık, nem, mikro çatlak içermesi gibi faktörlerin ultrasonik hızlar ve ultrasonik dalga 

genlikleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Çatlak içeren bir malzemedeki anizotropi, 

çatlağa paralel ve dik olarak alınan ultrasonik ölçümlerden tahmin edilebilir. Bu nedenle, 

yerinde ve laboratuvar ortamında betonun farklı yüzeylerinde ölçülen Sismik Ultrasonik dalga 

sinyallerinin genlikleri anizotropiyi ve dolayısıyla beton kalitesini belirlemek amacıyla 

kullanılabilmektedir. FFT ile elde edilen genlik spektrumu, analiz edilen dalganın 

bileşenlerinin frekans içeriğini ve dalganın hangi bileşeninin büyük genlikli olduğunu 

göstermektedir. En büyük genliğe karşılık gelen frekans, incelenen dalganın baskın frekansı 

olarak tanımlanmaktadır ve her sinyalde tek bir baskın frekans vardır. Bu nedenle, baskın 

frekanslardaki en büyük genlikler arasındaki fark, anizotropinin belirlenmesine yardımcı 

olabilmektedir. Beton üzerinde alınan ultrasonik dalga ölçümlerinden elde edilen farklılıklar, 

kırık, mikro çatlak, gözeneklilik, düzensiz agrega dağılımı veya çok sayıda donatı olmasından 

kaynaklanabilecek anizotropiyi gösterebilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmada düşük, 

orta ve yüksek mukavemet özellikleri gösteren beton tasarımlarına ait içerisinde birer adet 10, 

14 ve 20 mm çapında donatı bulunduran 150 mm
3
 ebatlarında küp şeklinde donatılı beton 

numuneler hazırlanmıştır. Bu numuneler su ve hava kürüne tabi tutulmuştur. Beton 

numunelerin karşılıklı iki yüzeyinden Sismik Ultrasonik P dalga sinyalleri elde edilmiştir. 

Daha sonra bu sinyallere Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) uygulanarak genlik anizotropileri 

elde edilmiştir. Elde edilen genlik anizotropileri, kür koşullarına bağlı olarak beton dayanımı 

ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, beton dayanımının azalmasıyla birlikte P dalga genlik 

anizotropilerinde artış görülmüştür. Bu artışlar kür koşullarına bağlı farklılık sunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Genlik Anizotropisi, Betonarme, Ultrasonik Dalga, Kür Koşulları 

 

 

ABSTRACT 

While isotropy is defined as the situation where measurements taken at any point on the 

material show the same physical and mechanical properties in all directions, anisotropy is 

defined as the change of these physical properties depending on the direction. The anisotropy 

of concrete is an important parameter that affects the quality of reinforced concrete structures. 

Anisotropy in a concrete element causes changes in ultrasonic velocity. It is known that 

factors such as the type of concrete and its compressive strength, temperature, humidity, and 
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micro cracking have an effect on ultrasonic velocities and ultrasonic wave amplitudes. 

Anisotropy in a cracked material can be estimated from ultrasonic measurements taken 

parallel and perpendicular to the crack. Therefore, the amplitudes of the Seismic Ultrasonic 

wave signals measured on different surfaces of the concrete in the in-situ and laboratory 

environment can be used to determine the anisotropy and thus the concrete quality. The 

amplitude spectrum obtained by FFT shows the frequency content of the components of the 

analyzed wave and which component of the wave has the large amplitude. The frequency 

corresponding to the largest amplitude is defined as the dominant frequency of the wave 

under consideration, and there is only one dominant frequency in each signal. Therefore, the 

difference between the largest amplitudes at the dominant frequencies can help determine 

anisotropy. Differences from ultrasonic wave measurements taken on concrete may indicate 

anisotropy, which may result from fractures, micro cracks, porosity, uneven aggregate 

distribution, or a large number of reinforcements. In this study, cube-shaped reinforced 

concrete samples of 150 mm
3
 dimensions, which contain one 10, 14 and 20 mm diameter 

reinforcement, were prepared for concrete designs with low, medium and high strength 

properties. These samples were subjected to water and air curing. Seismic Ultrasonic P wave 

signals were obtained from the two opposite surfaces of the concrete samples. Then, the 

amplitude anisotropies were obtained by applying Fast Fourier Transform (FFT) to these 

signals. Obtained amplitude anisotropies were associated with concrete strength depending on 

curing conditions. As a result, P wave amplitude anisotropies increased with the decrease of 

concrete strength. These increases differed depending on the curing conditions. 

Keywords: Amplitude Anisotropy, Reinforced Concrete, Ultrasonic Wave, Curing 

Conditions 

 

GİRİŞ 

Mevcut ve yeni yapılacak olan yapıların sağlıklı olması ve yaşlanma koşullarının güvenliği ve 

bütünlüğünün sağlaması amacıyla düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir (Shah vd., 2012; 

Karaiskos, 2016). Bu nedenle yeni malzemelerin ve yapıların hızla gelişmesi nedeniyle, etkili 

ve güvenilir tahribatsız muayene yöntemlerine yönelik gereksinimler önemli ölçüde 

artmaktadır (Shokouhi vd., 2010; Uyanık, 2012; Uyanık, 1999; Uyanık vd. (2012a; 2012b; 

2012c); Uyanık vd. 2013; Uyanık ve Tezcan, 2012; Sabbağ ve Uyanık, (2016; 2017; 2018a; 

2018b; 2018c; 2020); Uyanık vd., 2019; Ekin, (2021a; 2021b); Öziçer ve Uyanık, 2017; Ekin 

ve Uyanık, (2021a; 2021b)).  

Yapıda herhangi bir tahribat oluşturmayan ve yerinde yapılan uygulamalarda geniş ölçekte 

ölçü alınmasına izin veren ultrasonik yöntem, malzeme özelliklerinin belirlenmesine yönelik 

uygulamalarda malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerinin doğrudan tahmin edilebilmesi 

yönünden avantajlıdır (Gu vd., 2006). Bu yöntem aynı zamanda pratik ve hızlı bir şekilde 

çalışılan malzeme üzerinde istenildiği zaman ölçü alımının tekrarlanabilmesine olanak 

sağlamaktadır (Ekin, (2021a; 2021b); Ekin ve Uyanık, 2021b).  

Bu nedenle yapılan çalışmada, düşük orta ve yüksek mukavemet özellikleri gösteren 3 beton 

tasarımına ait ve içlerinde bir adet 10, 14 veya 20mm çapında donatı demiri bulunan 150mm
3
 

küp numuneler üzerinde 90 gün boyunca P dalga sinyalleri belirlenmiştir. Beton 

tasarımlarındaki kür koşulları etkisiyle gözeneklerin su ya da hava doygunluğu ile beton 

dayanımı, su/çimento (s/ç) oranı ve donatı çapı etkisiyle oluşan anizotropinin derecesindeki 

değişimi belirlemek amacıyla her bir donatılı numunenin karşılıklı iki yüzeyinden belirlenen 

ikişer adet P dalga sinyallerinin değişimi belirlenmiştir. Daha sonra, elde edilen bu sinyaller 

üzerinde Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) uygulanmıştır. Belirlenen genlik farklılıkları 

yardımıyla da donatılı betonlar üzerinde frekansa bağlı genlik analizi yapılabilmiştir. Bu 

sinyallere FFT uygulanması ile elde edilen baskın frekanslardaki genliklerin farkları 

anizotropinin varlığı ve derecesi hakkında önemli bilgiler vermiştir. Böylece P sinyallerine 
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FFT uygulanarak veriler zaman ortamından frekans ortamına taşınmış ve baskın 

frekanslardaki genliklerin farkları belirlenerek genlik analizi yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Sismik Ultrasonik Yöntem 

Ultrasonik yöntem yapay olarak oluşturulmuş, yüksek frekanslı ses dalgalarının beton içinden 

geçiş süresinin ölçülmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu çalışmada, 200kHz frekansına sahip P 

probları arasında sıkıştırılan numuneye P dalga darbesi (pulse) gönderilerek numunenin dalga 

seyahat zamanları ölçülmüştür. Boşluklu malzemede dalgalarının beton içinden geçişi yavaş 

olduğu için, beton içindeki boşluklar hızı etkileyen en önemli faktördür. P dalga hızlarının 

yüksek olması beton kalitesinin yüksekliğini, düşük olması ise beton kalitenin düşük 

olduğunu göstermektedir (Uyanık, 2012; Sabbağ ve Uyanık, 2017; Ekin, (2021a; 2021b); 

Ekin ve Uyanık, 2021b).  

Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) 

Periyodik bir sinyal, çeşitli genlik ve frekanstaki birçok sinüs ve kosinüs sinyalinin toplamı 

şeklinde ifade edilebilmektedir. Frekans içerikleri zamana göre değişim gösteren sismik dalga 

sinyallerinin yapısını daha iyi anlayabilmek için sinyallerin zamana ve frekansa bağlı 

içeriğinin belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla kullanılan Fourier Dönüşümü ile zaman 

ortamındaki sinyalin frekans ortamına aktarılması sağlanmaktadır. Fourier dönüşümü ile elde 

edilen genlik spektrumları, analiz edilen dalganın bileşenlerinin frekans içeriğini ve dalganın 

hangi bileşeninin genliğinin büyük olduğunu göstermektedir. En büyük genliğe karşılık gelen 

frekans incelenen dalganın baskın frekansı olarak tanımlanmaktadır.  

Yapılan çalışma kapsamında, dayanımları farklı donatılı betonların karşılıklı yüzeyleri 

üzerinde yapılan ölçümlerden elde edilen ikişer adet ultrasonik P dalga sinyallerinin genlik 

analizi yapıldığında, aynı numunedeki her bir sinyaldeki baskın frekanslara karşılık gelen 

genlik değerleri Amax ve Amin değerleri olarak temsil edilmektedir. Elde edilen bu genlikler 

yardımıyla genlik değerlerinden anizotropinin derecesi beton dayanımına, donatı çapına ve 

kür koşullarına bağlı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

P hızlarındaki anizotropi derecesi Thomsen (1986) tarafından aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Burada , P dalga hızı anizotropi derecesini göstermektedir. 

ɛ𝑉 =
𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥
2 −𝑉𝑝𝑚𝑖𝑛

2

2𝑉𝑝𝑚𝑖𝑛
2                   (1) 

Yukarıdaki bağıntıdan yararlanarak P dalga genlikleri için anizotropi derecesi aşağıdaki 

şekilde elde edilebilmektedir (A genlik parametresidir). 

ɛ𝐴 =
𝐴𝑝𝑚𝑎𝑥
2 −𝐴𝑝𝑚𝑖𝑛

2

2𝐴𝑝𝑚𝑖𝑛
2                  (2) 

Bu şekilde belirlenen genlik anizotropisinin avantajları vardır. Bu yöntemde baskın frekanslar 

sabittir ve bu frekanslara karşılık gelen genlik değerleri de sabittir. 

 

BULGULAR 

Yapılan çalışmada su ve hava küründeki donatılı numunelerin hepsinin sinyal analizleri 

yapılarak FFT grafikleri elde edilerek yorumlanmıştır. Ancak veri sayısı çok olduğundan 

bütün örnekleri vermek mümkün olmamıştır. Bu nedenle numunelerin bazılarına ait P dalga 

kayıtları ve bunların sinyal analizleri ile ilgili örnekler sunulmuştur. Bu bağlamda su ve hava 

küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait birer P dalga kaydı ve FFT 

sonuçları karşılaştırılarak aralarındaki farklılık veya benzerlikler ortaya konmuştur (Şekil 1).  

Buna göre, AA’ ve BB’ yüzeylerinden ölçülerek elde edilen P dalga sinyallerinin FFT 

sonuçlarından maksimum ve minimum genlik değerleri belirlenmiştir. Bu genlik değerlerinin 

Denklem 2 ‘de yerine konulması ile P dalga anizotropileri belirlenmiştir. Şekil 1 

incelendiğinde FFT sonuçlarına göre farklı frekanslarda farklı genlik değerleri bulunmuştur. 
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Şekil 2’de su ve hava küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait P 

dalga genlikleri ve Tek eksenli basınç dayanımları arasındaki ilişki sonuçlarına bakıldığında 

sadece genlik değerlerine bakılarak yorum yapmanın imkansız olduğu görünmektedir. Bu 

nedenle elde edilen genlikler yardımıyla genlik anizotropilerinin hesaplanması yorumlama 

açısından daha doğru olacaktır. Bu nedenle Şekil 3’te su ve hava küründeki düşük, orta ve 

yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait P dalga genlik anizotropileri ve Tek eksenli basınç 

dayanımları arasındaki ilişkileri sunulmuştur. Bu şekil incelendiğinde, basınç dayanımlarının 

artışın bağlı olarak P dalga anizotropilerinin azaldığı görünmektedir. P dalga Anizotropi 

değerleri su küründe 1-6 aralığında değişirken hava küründe 1-4 aralığında değişmiştir. 

Genlik anizotropisi üzerinde donatı çapının etkisini belirlemek amacıyla Şekil 4’te su ve hava 

küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait P dalga genlik 

anizotropilerinin donatı çapına bağlı değişimi sunulmuştur. Buna göre, düşük dayanımlı 

betonlardaki anizotropinin daha yüksek olduğu, ayrıca çap arttıkça genlik anziotropisinde de 

artış olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 1. Su ve hava küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait birer P 

dalga kaydı ve FFT sonucu 
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Şekil 2. Su ve hava küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait P dalga 

genlikleri ve Tek eksenli basınç dayanımları arasındaki ilişki 

 

 
Şekil 3. Su ve hava küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait P dalga 

genlik anizotropileri ve Tek eksenli basınç dayanımları arasındaki ilişkiler 

 

 
Şekil 4. Su ve hava küründeki düşük, orta ve yüksek dayanımlı donatılı betonlara ait P dalga 

genlik anizotropilerinin donatı çapına bağlı değişimi  
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TARTIŞMA SONUÇ 

Bu çalışmada ultrasonik P dalgalarının sinyal analizi ile betonarmedeki anizotropinin 

tahribatsız olarak belirlenebileceği ortaya konulmuştur. Betondaki anizotropinin 

yorumlanması açısından genlik değerlerinin tek başına anlamlı olmayacağı görülmüştür. Bu 

nedenle, genlik anizotropileri hesaplanarak farklı dayanımlara sahip betonlarda anizotropinin 

varlığı ve derecesi ortaya çıkarılabilmiştir. P dalgalarının genlik anizotropileri beton 

dayanımının azalmasıyla artmıştır. Ayrıca, suya doymuş numunelerdeki P dalgası genlik 

anizotropileri, genellikle havaya doymuş örneklerdekinden daha yüksek bulunmuştur. 

Dolayısıyla, kür koşulları ve beton dayanımının genlik anizotropisi üzerinde etkisi vardır. Bu 

çalışmaya göre düşük, orta ve yüksek dayanımlı betonarme için kür koşullarına bağlı olarak P 

dalga genlik anizotropisi ile donatı çapının etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

donatı çapındaki artışa bağlı olarak anizotropinin arttığı gözlenmiştir. Ancak, bu artışın 

nedeninin sadece donatı etkisinin değil aynı zamanda dayanım etkisinin de olduğu 

düşünülmelidir.  

 

KAYNAKLAR 

Ekin, N., 2021a. Concrete Anisotropy Estimated from Ultrasonic Signal Amplitudes, 

Materials Testing, 63(12), 1164-1173. 

Ekin, N., 2021b. Relationship between Amplitude Anisotropy and Compressive Strength of 

Reinforced Concrete Depending on Curing Conditions. Indian Journal of 

Engineering and Materials Sciences, 28(3), 286-299. 

Ekin, N., Uyanık, O., 2021a. Comparison of Static and Dynamic Elastic Moduli in Concrete: 

Efects of Compressive Strength, Curing Conditions and Reinforcement.Iranian 

Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 45, 2327–

2343. 

Ekin, N., Uyanık, O., 2021b. Anisotropy Of Reinforced Concrete From Geophysical Methods. 

Science of Sintering, 53(3), 323-345.  

Gu, H., Song, G., Dhonde, H., Mo, YL., Yan, S., 2006. Concrete early-age strength 

monitoring using embedded piezoelectric transducers. Smart Mater. Struct., 15, 

1837–1845.  

Karaiskos, G., Tsangouri, E., Aggelis, D.G., Van, K., Belie, N.D., Hemelrijck, D.V., 2016. 

Damage Detection and Healing Performance Monitoring using Embedded 

Piezoelectric Transducers in Large- Scale Concrete Structures. 19
th

World Conference 

on Non-Destructive Testing.  

Öziçer, S., Uyanık, O., 2017. Beton Dayanımının Yerinde P Dalga Hızından Belirlenmesi ve 

İzmir Örneği. SDU International Journal of Technological Sciences, 9(1),1-16. 

Sabbağ, N., 2016. Determination of Concrete Quality by Geophysical Methods. Süleyman 

Demirel University, Institute of Science and Technology, Department of Geophysics 

Engineering Dept. (PhD thesis, in Turkish). 

Sabbağ, N., Uyanık, O., 2016. Time-Dependent Change Of Seismic Velocities On 

Lowstrength Concrete. The Online Journal of Science and Technology, 6(4), 49-57. 

Sabbağ, N., Uyanık, O., 2017. Prediction of Reinforced Concrete Strength by Ultrasonic 

Velocities. Journal of Applied Geophysics, 141, 13–23.  

Sabbağ, N., Uyanık, O., 2018a. Elektrik özdirenç yöntemi ile donatılı kuru beton dayanımının 

belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(6), 1230-

1236. 

Sabbağ N., Uyanık, O., 2018b. Determination of the reinforced concrete strength by apparent 

resistivity depending on the curing conditions. Journal of Applied Geophysics, 155, 

13-25.  

227

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



Sabbağ, N., Uyanık, O., 2018c. Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik 

Parametrelerinin Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik 

Bilimleri Dergisi,  18(017201), 1181-1189. 

Sabbağ, N., Uyanık, O., 2020. Özdirenç Yöntemi Kullanılarak Donatılı Betonların 

Anizotropisinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 

PAJES, 26(3), 570-578.  

Shah, A.A., Alsayed, S.H., Abbas, H., Al-Salloum, Y.A., 2012. Predicting Residual Strength 

Of Non-Linear Ultrasonically Evaluated Damaged Concrete Using Artificial Neural 

Network. Constr. Build. Mater., 29(1), 42–50. 

Shokouhi, P., Zo¨ega, A. and Wiggenhauser, H., 2010. Nondestructive Investigation of Stress-

Induced Damage in Concrete. Advances in Civil Engineering, Article ID 740189, 9p. 

Thomsen, L., 1986. Weak Elastic Anisotropy. Geophysics, 51(10), 1954-1966. 

Uyanık, O., 1999. Kayaçlarda sismik hızlar ve kayma direncinin incelenmesi, 52. Türkiye 

Jeoloji Kurultayı, 63-70. 

Uyanık, O., 2012. Sismik Hızlardan Beton Dayanımının Belirlenmesi. Jeofizik Bülteni, 

23(70), 25-30. 

Uyanık, O., Çatlıoğlu, B., Uyanık, N.A., Öncü, Z., Sabbağ, N., 2012a. Determination of 

concrete quality of reinforced concrete structures from seismic ultrasonic velocities 

in urban transformation projects. 1st Earth Sciences Symposium, 18-20. 

Uyanık, O., Çatlıoğlu, B., Sabbağ, N.,  Öncü, Z., Uyanık, N.A., 2012b. Kayaçlarιn Fiziksel 

Özellikleri İle Sismik Ultrasonik Hιzlar Arasιndaki İlişkilendirmeler. 1. Yerbilimleri 

Sempozyumu, 165-169. 

Uyanık, O., Gülay, F.G., Tezcan S., 2012c. Beton Dayanımının Tahribatsız Ultrasonik 

Yöntemle Tayini. Hazır Beton, 82-85. 

Uyanık, O., Sabbağ, N., Uyanık, N.A., Öncü, Z., 2019. Prediction of Mechanical and Physical 

Properties of Some Sedimentary Rocks From Ultrasonic Velocities. Bulletin of 

Engineering Geology and the Environment, 78, 6003-6016. 

Uyanık, O., Şenli, G., Çatlıoğlu, B., 2013. Binaların Beton Kalitesinin Tahribatsız Jeofizik 

Yöntemlerle Belirlenmesi, SDÜ Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi, 5(2), 156-

165. 

Uyanık, O, Tezcan, S., 2012. Determination of concrete strength by ultrasonic method. 

Geophysical Bulletin, 41–45. 

 

228

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI  

 

 

ÖZET  
Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerini sunarken enfeksiyonlardan, şiddetin yol açtığı sorunlara 

ve stresörlere kadar birçok risk ve tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanlarında 

hem çalışma ortamı hem de işin yoğunluğu mesleki hataların oluşmasına neden 

olabilmektedir. Sağlık çalışanlarının karşılaşacakları mesleki riskler ve iş kazası yaşama 

olasılıkları yaptıkları işe ve çalıştıkları bölüme göre değişmektedir. Hastanedeki her bölümün 

kendine özgü riskleri ve tehditleri vardır. Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, 

hastanelerde 29 çeşit fiziksel, 25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 6 çeşit ergonomi ve 10 

çeşit psiko-sosyal tehlike ve risk olduğunu bildirmiştir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 

tarafından yapılan yasal düzenlemeler ile tüm sağlık kurumlarında hastalara ve sağlık 

çalışanlarına güvenli bir ortam ve verimli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanmaktadır. 

“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 2009 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 

2011 yılında yayınlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” 

kapsamında sağlık hizmetlerinin sunumunda hastalara ve çalışanlara zarar verecek 

uygulamalara yönelik önlem ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri kapsar. 

Sağlığın korunabilmesi için sağlığı bozan faktörlerin iyi bilinmesi gerekir. Çalışma 

ortamındaki tehlikeler önlenemiyorsa risklere, riskler önlenemiyorsa işle ilgili sağlık 

sorunlarına yol açabilmektedir. Sağlık çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için 

mesleki risklere maruziyeti azaltılmalı, çalışan sağlığı ve güvenliği birimleri ile iş sağlığı ve 

güvenliğine yönelik iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık kurumu yöneticileri tarafından 

sağlık çalışanlarına yönelik çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik iyileştirmeler ve 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumu, Sağlık Çalışanı, Çalışan Sağlığı 

 

 

 

ABSTRACT  
While providing health services, healthcare professionals are faced with many risks and 

dangers, from infections to problems caused by violence and stressors. Both the working 

environment and the intensity of the work in healthcare workers can cause occupational 

errors. Occupational risks that health workers will encounter and the probability of 

experiencing work accidents vary according to the job they do and the department they work 

in. Each department in the hospital has its own risks and threats. The American National 

Institute of Occupational Health and Safety reported that there are 29 types of physical, 25 

types of chemicals, 24 types of biological, 6 types of ergonomics and 10 types of psycho-

social hazards and risks in hospitals. With the legal regulations made by the Ministry of 

Health in Turkey, it is aimed to provide a safe environment and efficient service provision to 

patients and healthcare workers in all healthcare institutions. “Communiqué on Procedures 

and Principles Regarding Ensuring and Protecting Patient and Employee Safety in Health 
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Institutions and Organizations” was published by the Ministry of Health in 2009. Within the 

scope of the “Regulation on Ensuring Patient and Employee Safety” published in 2011, it 

covers activities for prevention and improvement practices for practices that may harm 

patients and employees in the provision of health services. In order to protect health, the 

factors that impair health should be well known. If the hazards in the work environment 

cannot be prevented, it can lead to risks, and if the risks cannot be avoided, it can lead to 

work-related health problems. In order to protect and improve the health of healthcare 

workers, their exposure to occupational risks should be reduced, and remedial studies should 

be carried out with the occupational health and safety units. Improvements and regulations 

regarding employee health and safety should be made by health institution managers. 

Keywords: Health Institutions, Health Employee, Employee Health 

 

GİRİŞ 

 

Sağlık Kurumlarının çok tehlikeli bir sınıfta olması ve sağlık çalışanlarının 24 saat aktif 

olmaları ve uzun zaman harcamaları çalışan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak 

etkileyebilmektedir. Çalışanın sağlığı ile çalışma ortamı arasında çift yönlü bir etkileşim 

olduğu için çalışanın sağlığı çalışma hayatını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmekte, 

çalışma hayatı ise çalışanın sağlığı üzerinde olumlu veya olumsuz etki yapabilmektedir 

(Saygun, 2012). 

Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerini sunarken enfeksiyonlardan, şiddetin yol açtığı sorunlara 

ve stresörlere kadar birçok risk ve tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. İşyerinde sağlıklı 

yaşam hakkının sağlanması, işyerinin sosyal, zihinsel ve fiziksel zararlardan korunması için 

gerekli fiziki koşulların sağlanması, Kişisel Koruyucu Donanım kullanılması (KKD) İş 

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) için önlemlerin alınması açısından önemlidir (Sarıçam, 2012). 

Sağlık çalışanlarında hem çalışma ortamı hem de işin yoğunluğu mesleki hataların oluşmasına 

neden olabilmektedir (Köktürk vd., 2003; Bilir ve Yıldız, 2004). Sağlık çalışanlarının 

karşılaşacakları mesleki riskler ve iş kazası yaşama olasılıkları yaptıkları işe ve çalıştıkları 

bölüme göre değişmektedir (Saygun, 2012). Hastanedeki her bölümün kendine özgü riskleri 

ve tehditleri vardır. Örneğin radyoloji ve nükleer tıp bölümlerinde çalışanlar radyasyon, 

sterilizasyon ünitelerinde çalışanlar civa ve glutaraldehit maruziyeti, ameliyathane çalışanları 

toksik gaz riski ile karşı karşıyadır (Dokuzoğuz, 2008). 

Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), hastanelerde 29 çeşit fiziksel, 

25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 6 çeşit ergonomi ve 10 çeşit psiko-sosyal tehlike ve risk 

olduğunu bildirmiştir (ILO, 2016). Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yasal 

düzenlemeler ile tüm sağlık kurumlarında hastalara ve sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam 

ve verimli hizmet sunumunun sağlanması amaçlanmaktadır. “Sağlık Kurum ve 

Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ” 2009 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2011 yılında 

yayınlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 

sağlık hizmetlerinin sunumunda hastalara ve çalışanlara zarar verecek uygulamalara yönelik 

önlem ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri kapsar (Hasta ve Çalışan 

Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik, 2011). 

Çalışma ortamındaki tehlikenin hangi durumda riske dönüştüğünü bilmek ve tanımak gerekir. 

Bu durum göz ardı edildiğinde çalışanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması ve işe bağlı 

sağlık sorunlarının önüne geçilmesi mümkün değildir. Sağlığın korunabilmesi için sağlığı 

bozan faktörlerin iyi bilinmesi gerekir. Çalışma ortamındaki tehlikeler önlenemiyorsa risklere, 

riskler önlenemiyorsa işle ilgili sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (İş Sağlığı ve 

Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlikeleri Tebliği, 2012). Sağlık kavramına bütüncül 

yaklaşıldığında hizmet verenin sağlığı ile yararlanan toplumun sağlığının birbiriyle ilişkili 
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olduğunu görebiliriz. Bu nedenle sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi 

toplum sağlığı çalışmasının bir parçası olarak değerlendirilmelidir (Ergör ve ark. 2003). 

İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılan düzenlemeler insan hayatını güvence altına aldığı, 

işyerinde verimliliği artırdığı ve doğabilecek zarar ve maliyetleri azalttığı için yönetim birimi 

için bir öncelik olmalı ve bu uygulamalara çalışanların katılımı göz önünde 

bulundurulmalıdır. (Anthony ve diğerleri, 2007). Çalışma ortamı ve güvenliği, çalışanların 

işlerini güvenli bir ortamda yapabilecekleri ve risk oluşturmayacak şekilde olmalıdır. Bu 

nedenle işyerinde sağlık ve güvenlik, çalışanın ve örgütün işlerini verimli bir şekilde 

yürütmesini ve kendisine zarar verebilecek olaylardan kaçınmasını sağlayan koşulları, 

yetenekleri ve alışkanlıkları oluşturmayı amaçlar (Garcie-Herrero, 2012). Güvenli çalışma 

koşullarının çalışan üzerindeki etkisi, çalışanların alışkanlıklarını olumlu yönde etkilemekte 

ve dolaylı olarak çalışanların üretkenliğini de etkilemektedir (Katunge Jonathan ve Wahu 

Mbogo, 2016). 

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI  

Çalışanın sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de 

sağlık hizmetleri alanıdır. Sağlık hizmetlerinin birçok alanında özellikle de hastanelerde 

çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen pek çok risk faktörü vardır (Janowitz vd., 

2006). Sağlık çalışanların meslek riskleri ile karşılaşma olasılığı mesleğine, yaptığı işe, 

çalıştığı bölüme göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; radyoloji ve nükleer tıp 

bölümlerinde çalışanlar için radyasyon, sterilizasyon ünitelerinde çalışanlar için civa ve 

gluteraldehid maruziyeti risk oluştururken ameliyathane çalışanları için toksik gazların etkisi 

olmaktadır (Dokuzoğuz, 2004). 

Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler biyolojik, fiziksel, ergonomik, 

kimyasal ve psikososyal olmak üzere gruplandırılmaktadır. Amerikan Ulusal Mesleki Sağlık 

ve Güvenlik Enstitüsü hastanelerde 29 çeşit fiziksel, 25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 6 

çeşit ergonomik ve 10 çeşit psiko-sosyal tehlike ve risk olduğunu bildirmiştir (Özkan ve 

Emiroğlu, 2006). 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sağlık çalışanlarına yönelik iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetleri, Amerika Birleşik Devletleri Mesleki Güvenlik ve Sağlık 

İdaresi ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Hastane Güvenlik Komitesi’nin önerdiği, 

sağlık çalışanlarının sağlığını geliştiren, koruyan, hastalıklarını önleyen ve ayaktan tedavi 

edici sağlık hizmetlerini yerine getiren birinci basamak sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. 

Etkili bir hastane iş sağlığı programı en azından şu başlıkları içermelidir: Tam tıbbi anamnez 

içeren işe giriş muayenesi, periyodik muayeneler, sağlık ve güvenlik eğitimleri, 

bağışıklamalar, sağlık danışmanlığı, çevre kontrolü ve sürveyans, sağlık ve güvenlik kayıt 

sistemleri, hastane bölüm ve servisleri arasında koordine edilmiş planlama. Ayrıca bir çevre 

kontrol ve sürveyans programı iş sağlığı programının bir parçası olmalı, çalışma alanlarının 

risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır (Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma 

Grubu, 2000; Türk, 2011; T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta ve Çalışan Güvenliğİnin Sağlanmasına 

Dair Yönetmelik, 2011; T.C. Sağlık Bakanlığı Çalışan Güvenliği Genelgesi, 2020; Burgmeier 

vd., 2011). 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği İş Sağlığı Çalışma Grubu (HASUDER-İSÇG), Sağlık 

Çalışanların Sağlığı Çalıştayı’nda; Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve 

Finansman başlıkları ele alınmış, tüm katılımcıların katkı ve önerileri alınarak bir model 

oluşturulmuştur (HASUDER, 2012). Daha sonraki yıllarda HASUDER İş Sağlığı Çalışma 

Grubu Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, İzmir Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştaylar ve toplantılar 

gerçekleştirmiştir (Ulutaşdemir, 2020). 
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COVID-19 en çok sağlık çalışanlarını etkilemiştir. Bu zor süreçte sağlık çalışanları hayatlarını 

ortaya koyarak canla başla çalışmıştır. 7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en 

büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Salgının yayılması sonucunda sağlık çalışanların mevcut 

olan yoğunluğu ileri ki süreçlerde daha da artabilir (Ulutaşdemir vd., 2020). Pandemi süreci 

boyunca sağlık çalışanları ilk müdahaleden son müdahaleye kadar her aşamada hastalar ile 

temas halinde olmakta ve kendilerini riske atmaktadırlar. Bu süreçte en önemli durum 

müdahale anında nasıl davranması gerektiğini tam olarak bilmesi ve gerek kendini gerekse 

ailesini riske atacak durumlardan kaçınmalıdır. Sağlık çalışanlarının gelecek kaygısı 

yaşamaması kendine bulaş olduğunda geride olan ailesinden evcil hayvanına kadar güvende 

olduğunu bilmesi sağlık çalışanın kafası daha rahatlatacak ve işine odaklanmasını artıracaktır 

(Gül, 2021). 

SONUÇ  

Sağlık çalışanlarının genel olarak yaptıkları işler; bir kişinin hayatının korunması, kurtarılması 

ve sürdürülebilmesi ile ilgili olduğu için bulundukları iş ortamı doğası itibariyle son derece 

streslidir. Bu durum düşünüldüğünde onların yaptıkları işler; psikolojik, sosyal, zihinsel ve iş 

ilişkileri açısından onlara çok ağır sorumluluklar yüklemektedir (Yüncü ve Yılan, 2020). 

Özellikle hastaneler gibi tam donanımlı tanı, tedavi merkezlerinde hizmet sunumu ve 

talebinde artma, yeni teknolojik gelişmeler ışığında yeni cihazların, ilaç ve yöntemlerin sağlık 

hizmetine katılımı ile henüz tanımlanmamış risklerin ve yeni hastalıkların ortaya çıkması da 

söz konusudur. Buna rağmen son yıllara kadar kamu hastanelerinde “işyeri sağlık ve güvenlik 

birimleri” oluşturulmamış, var olanlar ise kurum hekimliği gibi algılanmıştır (HASUDER, 

2012). 

Salgın durumlarında sağlık çalışanlarının özel bir önemi bulunmaktadır. Salgınla karşı karşıya 

kalındığında sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını ve ailelerinin sağlığını riske atmayacak 

şekilde önlemler alınması gerekir. Hizmet sunumu sırasında planlamalar yapılırken sağlık 

profesyonellerinin mesleki deneyimleri, sayıları, mesleki yetkinlikleri, kişisel sağlık/hastalık 

durumları gibi pek çok durum göz önüne alınmalıdır. Bunlardan birisinin eksikliğinde sağlık 

çalışanının, kişisel risklerinin artmasının yanı sıra, hizmet sunulan birey ve toplumun 

sağlığının olumsuz etkilenmesi de söz konusudur (Örnek Büken, 2020).  

Sağlık çalışanın tedbirsiz davranması dolaylı yoldan tüm sağlık sistemini etkileyecektir. 

Görev dışı kalan sağlık çalışanının yerini diğer sağlık çalışanı doldurmaya çalışacak ve daha 

fazla efor sarf ederek enerji kaybı ile karşılaşacaktır. İnsan doğası gereği yorgun vücutlar 

dikkat dağınıklığına ve bunun sonunda da hata yapmaya mahkumdur. Bu nedenden dolayı 

yöneticilerin elinde bulundurdukları sağlık çalışanlarını dönüşümlü olarak dinlendirmesi fazla 

mesai konusunda daha anlayışlı davranması beklenmektedir (Gül, 2021). 

Sağlık çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için mesleki risklere maruziyeti 

azaltılmalı, çalışan sağlığı ve güvenliği birimleri ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 

iyileştirici çalışmalar yapılmalıdır (Ulutaşdemir, 2020). Sağlık kurumlarındaki çalışan sağlığı 

ve güvenliği komiteleri oluşturulmalı ve aktif çalışmaları içn desteklenmelidir. Sağlık 

çalışanlarının yeterli düzeyde uyuyabilmesi ve verimli çalışabilmesi için zaman ayırabilmesi 

sağlanmalı, çalışma saatleri belirlenirken bu durumlar dikkate alınmalıdır. Hastane fiziki 

ortamında iş sağlığı ve güvenliği faktörleri değerlendirilerek sağlık çalışanlarına yönelik 

ergonomik ortam koşulları sağlanmalıdır. Sağlık Kurumu Yöneticileri tarafından sağlık 

çalışanlarına yönelik çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik iyileştirmeler ve düzenlemeler 

yapılmalıdır. 
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HİNDİLERDE (MELEAGRIS GALLOPAVO) YENİ BİR BÖLGE OLARAK PİLORİK 

TONSİL: HİSTOKİMYASAL İNCELEMELER 

 

 

 

ÖZET 

Hayvansal gıdalar içerisinde kolesterol seviyesinin düşüklüğü, protein/kalori oranının yüksek 

olması ve içerdiği düşük sodyum miktarı ile insan sağlığı açısından önemli bir protein kaynağı 

olan ve tavuklara göre hastalıklara karşı daha az dirençli olan hindilerin savunma sisteminin 

araştırılması önem arz etmektedir. Pilorik tonsil adı verilen özel bir bölge, kanatlılarda 

GALT'ın önemli bir parçasıdır. Yapılan bu çalışma hindilerde bu bölgenin şekli ve yapısal 

özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla çalışmada Ankara ilinde hindi 

yetiştiriciliği ve kesimi yapan işletmelerden 5 adet erkek 5 adet dişi olmak üzere toplam 10 

adet erişkin hindi kullanılmıştır. Alınan bu materyallere %10 tamponlanmış formol tespit 

solüsyonu kullanılarak doku takip prosedürü gerçekleştirilmiştir. Dokuların bloklanması ve 

kesit alınması işlemlerinden sonra kesitler çeşitli boyalarla boyanarak incelenmiş ve tonsiler 

bölgenin histolojik yapısı ortaya konulmuştur. Pilorik tonsil bölgesinin genel histolojik 

yapısını gösterebilmek için Crossman’ın modifiye üçlü boyası kullanılırken, mukus 

sentezleyen kadeh hücrelerinin yoğunluğunu ortaya koymak adına PAS (Periyodik asit-

Schiff), foliküllerin etrafındaki kapsülü belirleyebilmek amacıyla ise Safranin O boyaması 

yapılmıştır. Üçlü boyama sonucunda duodenumun bir parçası olan ve literatürde pilorik tonsil 

bölgesi olarak adlandırılan alanın, hindilerde hem villus hem de kriptlere sahip olması 

nedeniyle normal bağırsak histolojisi gösterdiği tespit edildi. Savunmada görevli lenf 

foliküllerinin bu bölgede varlığı ortaya konuldu. Bunun haricinde villusun luminal kısmını 

kaplayan epitel tabakasının şekil değiştirerek lenfoepitelyal dokuya dönüştüğü fark edildi. 

PAS boyama protokolü kullanılarak lenfoepitelyal bölge içerisinde az sayıda da olsa kadeh 

hücreleri tespit edildi. Üçlü boyama bulgularıyla uyumlu olarak Safranin O boyamalarında 

germinal merkezlerin etrafında bir kapsül olduğu gösterildi. Elde edilen bu bulgular ışığında 

hindilerde bahsi geçen bölgenin bir lenfosit inflitrasyonu yerine kendine özgü yapısı ile tam 

bir tonsiler yapı olabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GALT, Lenf folikülü, Pilorik tonsil. 

 

 

 

ABSTRACT 

Turkeys, which are less resistant to disease than chickens, are an essential source of protein 

with low cholesterol levels, high protein/calorie ratio, and low sodium content for human 

health among animal foods therefore it is crucial to investigate the defense system of turkeys. 

A special area called the pyloric tonsil is an important part of GALT in poultry. This study 

aimed to reveal the shape and structural features of this region in turkeys. For this purpose, a 
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total of 10 adult turkeys, 5 of which are male, and 5 of which are female, were taken from 

farms engaged in turkey breeding and slaughtering in Ankara province. The tissues are fixated 

by 10% neutral buffered formalin solution and then were performed tissue preparation 

protocol. After embedding and sectioning steps, slides were stained by applying various dyes 

and were examined. Thus, the structure of the tonsillar region was demonstrated 

histologically. While Crossman's modified triple staining was put into practice to show the 

general histological structure, PAS (Periodic acid-Schiff) was performed to detect the density 

of goblet cells that synthesize mucus, and Safranin O was implemented to determine the 

capsule around the follicles. As a result of triple staining, it was found that the area, which is a 

part of the duodenum and called the pyloric tonsil region in the literature, showed normal 

intestinal histology in turkeys. The presence of lymph follicles involved in defense in this 

region has been demonstrated. Apart from this, it was noticed that the epithelial layer 

covering the luminal part of the villus changed its form and transformed into lymphoepithelial 

tissue. This transformation was realized at some locations where villi were in contact with the 

luminal surface. A small number of goblet cells were detected in the lymphoepithelial area 

using the PAS staining protocol. In accordance with triple staining findings, Safranin O 

staining disclosed a capsule around the germinal centers. In light of these findings, it was 

concluded that the aforementioned region in turkeys may be a complete tonsillar structure 

with its unique patterns rather than a lymphocyte infiltration. 

Keywords: GALT, Lymphoid follicle, Pyloric tonsil. 
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ÖZET 

Devletlerin ana görevlerinden biri de toplumsal refahı artıracak politikalar üretmek, 

politikaları uygulamak ve sonuçlandırmaktır. Politika yapıcılar sosyal bütçe harcamaları ile 

özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik harcamalar yaparak toplumsal refahı 

artırmayı amaçlamaktadırlar. Sosyal bütçe; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal destek gibi 

harcama kalemleri ile toplumdaki gelir dağılımında eşitliği sağlama, istihdamın artırılmasına 

katkı verme, yoksulluğu azaltma gibi sosyal amaçları gerçekleştirmeyi hedefleyen bir 

bütçedir. Sosyal bütçe bu yönüyle bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmeye yardımcı olmakta 

ve toplumsal barış, adalet ve gelişmeye katkı sağlamaktadır. Geçmişten günümüze 

gelindiğinde sosyal harcamalar toplumsal refahın sağlanması noktasında büyük önem arz 

etmektedir. Gelişmiş ülkelere baktığımızda sosyal hedeflere ulaşma noktasında bütçelerinde 

sosyal harcamalara büyük pay ayırdıkları görülmektedir. Özellikle bu ülkeler eğitim, sağlık, 

sosyal güvenlik, işsizliği azaltma gibi hedeflerine sosyal harcamalar vasıtasıyla 

erişmektedirler. 

Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesinde kıstas olarak alınan temel 

göstergeler enflasyon, işsizlik, büyüme hızı, doğrudan yatırımlardan aldığı paylar ve gelir 

dağılımı gibi değişkenler olup, bu değişkenlere bakarak ülkelerin gelişmişlik düzeyine ilişkin 

bir fikir sahibi olabiliriz. Bunlardan biri de gelir dağılımında adaletin ne ölçüde sağlandığıdır. 

Gelir dağılımının adaletsiz olduğu bir ülkede kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan yoksulluk 

olgusu ve bu olgunun doğal sonuçları olan mutsuzluk, huzursuzluk, yaşam kalitesinin 

düşüklüğü gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarından olan 

gıda, sağlık, eğitim, çalışma, barınma vb. ihtiyaçlarını yeterince karşılayamama durumudur. 

Yoksulluk sorunu insanlık tarihi boyunca sürekli ilgilenilmesi gereken bir konu olmuş ve 

gerek gelişmiş ülkelerde gerekse de az gelişmiş ülkelerde yoksulluk devletin müdahale ettiği 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletler, yoksulluk problemini ve onun yarattığı 

sosyal sorunları yapacağı sosyal harcamalar yolu ile minimize etmeyi amaçlamaktadırlar. 

Bu çalışmada Türkiye’de 2017-2021 yılları arasında gerçekleşen sosyal bütçe harcamaları ile 

2017-2021 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen yoksulluk düzeyleri arasında ilişki 

kurularak değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Sosyal Bütçe Harcamaları, Yoksulluk 

 

 

 

ABSTRACT  

One of the main tasks of states is to produce, implement and conclude policies that will 

increase social welfare. Policymakers aim to increase social welfare by spending on social 

budgets, especially for disadvantaged groups of society. Social budget; It is a budget that aims 

to achieve social objectives such as ensuring equality in income distribution in society, 

contributing to increasing employment and reducing poverty with expenditure items such as 
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education, health, social security and social support. In this respect, the social budget helps to 

improve the quality of life of individuals and contributes to social peace, justice and 

development. From past to present, social expenditures are of great importance in terms of 

ensuring social welfare. When we look at developed countries, it is seen that they allocate a 

large share to social expenditures in their budgets at the point of achieving social goals. In 

particular, these countries achieve their goals such as education, health, social security and 

reducing unemployment through social expenditures. The main indicators taken as a criterion 

in the evaluation of the level of development of a country's economy are variables such as 

inflation, unemployment, growth rate, shares from direct investments and income distribution, 

and we can have an idea of the level of development of countries by looking at these 

variables. One of them is the extent to which justice is ensured in the distribution of income. 

In a country where income distribution is unfair, the phenomenon of poverty that will 

inevitably arise and the natural consequences of this phenomenon such as unhappiness, 

restlessness and low quality of life will emerge. Poverty is the inability to adequately meet the 

basic needs of people such as food, health, education, work, housing, etc. The problem of 

poverty has been an issue that needs to be constantly dealt with throughout human history, 

and poverty is a problem in which the state intervenes both in developed countries and in 

underdeveloped countries. States aim to minimize the problem of poverty and the social 

problems it creates through social expenditures. In this study, the relationship between the 

social budget expenditures realized between 2017-2021 in Turkey and the poverty levels 

realized in Turkey between 2017-2021 will be evaluated.  

Keywords: Budget, Social Budget Expenditures, Poverty 

 

GİRİŞ 

Ulus devlet olma bilincinin gelişmesi ile birlikte devletlerin bütçe harcama yaklaşımlarında da 

değişiklik meydana gelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında devletlerin öncelikleri 

sahip oldukları topraklarını genişletmek iken, zaman içerisinde sanayi ve teknolojik gelişmeye 

bağlı olarak bu anlayışta değişiklik meydana gelmiş ve özellikle günümüz dünyasında öncelik 

insanların refahını geliştirme ve yaşam kalitelerini artırma anlayışına doğru evrilmeye 

başlamıştır. Bu anlayış değişikliğine bağlı olarak sosyal bütçe kavramı devletler için önemli 

bir alan olarak karşılarına çıkmakta ve devletler bu doğrultuda bütçe planlamaları yapmakta 

ve harcamalarını gerçekleştirmektedirler. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri kıyaslanırken; enflasyon, işsizlik, kalkınma, büyüme, refah 

düzeyi, kişi başı düşen milli gelir, yoksulluk vb. kriterler temel alınmaktadır. Dolayısıyla 

politika yapıcılar ekonomik temel göstergelerde olumsuz durumlardan olan işsizlik, refah 

düzeyinin düşük olması, yoksulluk gibi sorunları azaltmak için mücadele ettiği araçlardan biri 

de sosyal bütçe harcamaları olmaktadır.  

Ülkeler refahlarını artırma, kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yapacakları 

sosyal bütçe harcamaları önem arz etmektedir. Bu harcamalar ile özellikle toplumun 

dezavantajlı grupları hedef alınarak, bu grupların gelişimi ve kalkınması için harcamalar 

yapılmakta bu sayede toplumsal refah artmaktadır. 

 

1- SOSYAL BÜTÇE KAVRAMI VE AMAÇLARI 

1.1. Sosyal Bütçe Kavramı 

Sosyal bütçe, genel yönetim içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların sosyal amaçları 

gerçekleştirmek için yapmış oldukları harcamaları ve bu harcamalarda kullanılacak gelirleri 

ifade eden bütçedir (Tüğen ve Eroğlu, 2017: 32). 

Bir başka deyişle sosyal bütçe; kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde yer verilen eğitim, 

sağlık, sosyal güvenlik, sosyal destek gibi harcama kalemlerinin toplumdaki gelir dağılımında 
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eşitliği sağlamak, istihdamın artırılmasına katkı vermek, yoksulluğu azaltmak gibi sosyal 

amaçları gerçekleştirmeyi hedefleyen bütçedir (Şeker, 2011: 22). 

Devletler temel olarak para ve maliye politikaları araçları ile ekonomiye müdahale etmekte 

olup, sosyal bütçe harcamaları da devletlerin ekonomiye müdahale ettiği maliye politika 

araçlarından biridir. 

1.2. Sosyal Bütçenin Amaçları 

Toplumsal sorunlara çözüm arayışları neticesinde oluşan sosyal bütçe kavramı devletin sosyal 

riskleri ortadan kaldıran kamusal hizmetlere yönelik harcama ve gelir ilişkisini 

açıklamaktadır. Sosyal bütçe, ülkelerdeki sosyal amaçlı hedeflere ulaşmak için kullanılan bir 

araçtır. Bu hedefler arasında yapılan harcamalardan dezavantajlı kesimin faydalanmasını 

sağlamak, gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yardımcı olmak, genel olarak yoksulluğu 

ve işsizliği azaltmak gibi toplumu ilgilendiren sorunlar sayılabilir (Koç, 2019: 53). 

1.2.1. Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamak 

Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesinde kıstas olarak alınan temel 

parametreler enflasyon, işsizlik, büyüme hızı, doğrudan yatırımlardan aldığı paylar, hukuki 

gelişmişliği, gelir dağılımı gibi değişkenlerdir. Bu değişkenlere bakarak ülkelerin gelişmişlik 

düzeyine ilişkin bir fikir sahibi olabiliriz. Bunlardan biri de gelir dağılımında adaletin ne 

ölçüde sağlandığıdır. Gelir dağılımının adaletsiz olduğu bir ülkede kaçınılmaz olarak ortaya 

çıkacak olan yoksulluk olgusu ve bu olgunun doğal sonuçları olan mutsuzluk, huzursuzluk, 

yaşam kalitesinin düşüklüğü gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır (Özdemir ve İslamoğlu, 2017: 

19). 

Adaletli bir gelir dağılımından bahsedebilmek için devletlerin elde edeceği milli gelirin 

bireyler arasında hakkaniyete uygun bir şekilde bölüşümü ve dağıtımının sağlanması esastır. 

Gelirin bireyler arasında adaletli bir şekilde paylaşımını ve dağıtımını da gerçekleştirecek 

yöntem de buna uygun bütçeler hazırlamaktır. Dolayısıyla hazırlanacak bütçelerin sosyal 

yönünün ağır basması ve buna uygun yapılacak sosyal bütçe harcamaları, gelir dağılımında 

adaletin sağlanmasına katkı sunacaktır. 

1.2.2. Ayrımcılıkları Ortadan Kaldırma ve Dezavantajlı Kesimleri Koruma 

Toplumdan topluma dezavantajlı kesimlerin özellikleri farklılık gösterebilmektedir. Çoğu 

toplumda özellikle çocuklar, cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan kadınlar, engelliler ve bakıma 

muhtaç yaşlılar dezavantajlı durumdadırlar. Dolayısıyla bu kesimleri korumak, onları sosyal 

ve ekonomik hayatın içerisine tam ve eşit şartlarda katılımını sağlamak sosyal devlet olmanın 

gereklerindendir (Erdoğdu ve Yenigün, 2008: 24). 

Bireyler arasında huzur ve barışın sağlanması bakımından toplumu oluşturan bireylerin, tüm 

sosyal haklardan herhangi bir ayrıma maruz kalmadan yararlanabilmesi gerekir. Dolayısıyla 

dezavantajlı grupları topluma kazandırma noktasında sunulacak kamusal hizmetlerde sosyal 

bütçe harcamaları büyük önem arz etmektedir.  

1.2.3. İşsizlikle Mücadele 

İşsizlik tanım olarak, çalışma çağındaki kişilerin emek piyasasında çalışmak istemesine 

rağmen iş bulamayan ve atıl konumda kalan kişileri ifade etmekte kullanılan bir kavramdır 

(Durak, 2011: 3). İşsizlikle mücadele yöntemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, bu 

durum ülkelere ekonomik anlamda ciddi zararlar vermesi yanında işsiz kalan kesimin azalan 

gelirleri ile birlikte yaşam standartlarının düşmesi, toplumdan soyutlanması ve psikolojik 

etkilerine kadar birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır (Bayar, 2019: 12). 

Devletler için ortak bir sorun haline gelen ve istikrarsız durumların ortaya çıkmasına neden 

olan işsizlikle mücadele ederek minimize etmek, kişilerin asgari yaşam koşullarını sağlamak, 

ailevi, sosyal ve psikolojik bakımdan destek olmak açısından sosyal bütçe harcamaları önemli 

bir işlev görmektedir. 
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1.2.4. Yoksulluğu Azaltma 

Yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarından olan gıda, sağlık, barınma vb. ihtiyaçlarının 

yeterince karşılayamama durumu olarak tanımlanabilir. Toplumsal faydayı artırmayı 

amaçlayan sosyal devlet anlayışı ile hareket eden devletler uygulayacakları sosyal bütçe 

politikaları ile yoksullukla mücadele etmektedirler. Ülkeler yapacakları kısa, orta ve uzun 

vadeli sosyal bütçe harcamaları ile yoksulluk problemi ve onun beraberinde getirdiği 

olumsuzlukları azaltmayı hedeflemektedir. 

2. SOSYAL HARCAMA TÜRLERİ 

İkinci dünya savaşından sonra sosyal refah devletinin önem kazanması ile birlikte sosyal 

harcamalar; devletlerin gündeminde daha fazla yer alan ve bu alanda planlamalar ve 

uygulamalar yapılmasını mecburi kılan özellikle ülkedeki düşük gelirli kesime yönelik 

yapılan harcamaları içermektedir (Yardımcıoğlu ve Yayla, 2019: 35). 

Bireylerin asgari yaşam standartlarına sahip olabilmesi için; devletler tarafından bireylerin bu 

ihtiyaçlarını giderecek barınma, eğitim, sağlık ve iş imkânı sağlama gibi temel görevler yerine 

getirilmekte ve bu temel ihtiyaçların sağlanması devletler tarafından yapılan sosyal 

harcamalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir (Çetin, 2019: 90). Literatürde genel kabul 

görmüş sosyal harcama türlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. 

2.1. Eğitim Harcamaları 

Günümüzde eğitim ülkelerin ekonomik kalkınması ve büyümesinde, toplumsal ve kültürel 

gelişime katkı sunan önemli bir itici güçtür. Ekonomide verimliliğin artmasında nitelikli 

işgücü ile mümkündür. Eğitim seviyesi yükseldikçe ülkelerin üretkenliği ve işgücü verimliliği 

artmakta, uluslararası arenada rekabet gücü pozitif anlamda etkilenmektedir.  

Günümüz dünyasında gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin kıyaslanması yapıldığında gelişmiş 

ülkelerin eğitim seviyelerinin oldukça yüksek olduğu görülecektir. Kaliteli ve insan odaklı 

eğitim sistemi sayesinde; ülkelerde toplumsal barış ve huzur sağlanacak, ekonomik ve siyasal 

sistem daha sağlam temeller üzerine oturmuş olacaktır (Uçan ve Yeşilyurt, 2016: 180). 

2.2. Sağlık Harcamaları 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında sağlık harcamalarının olumlu yönde katkısı 

bulunduğu genel kabul görmüş bir yargıdır. Yüksek gelirli ekonomiler güvenilir ve kaliteli 

sağlık hizmetleri almada diğer gelişmemiş ülkelere göre çok daha avantajlı konumdadırlar.  

Sağlık harcamalarının büyüme üzerine olumlu anlamda birçok etkisi bulunmaktadır. Yeterli 

düzeydeki sağlık harcamaları ülkelerdeki nüfusun verimliliğini artıracaktır. Çünkü bu 

ülkelerdeki bireyler zihinsel ve fiziksel olarak daha iyi durumda olacak, kabiliyetlerini 

geliştirmek için daha uygun şartlar bulacak ve böylece çalışma çağındaki nüfus sayısı da 

artacaktır. Bu kesimin üretkenliğinin fazla olması ile bu ülkeleri sağlık alanında yetersiz ve 

verimsiz harcama yapan diğer ülkelere oranla daha kaliteli yaşam imkanları sunacaktır (Şen 

ve Bingöl, 2018: 91). 

2.3. Sosyal Koruma (Güvenlik) Harcamaları 

Anayasamızın “Sosyal güvenlik hakkı” başlıklı 60. maddesinde; “Herkes sosyal güvenlik 

hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” 

denilmek suretiyle, sosyal güvenliğin temel insan haklarından biri olduğu ve bu hakkın yerine 

getirilmesinin devletin görevi olduğunu belirtmiştir. 

Sosyal koruma harcamaları birey ve toplum için son derece gerekli, ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçları karşılayan bir harcama türüdür. Çeşitli sebepler dolayısıyla geliri büyük oranda 

azalan ve iş hayatında çalışma imkanını kaybeden kişiler ve bu kişilerin bakmakla mesul 

oldukları kimselerin ihtiyaçları, devletlerin yapacağı sosyal bütçe harcamaları ile 

karşılanmaktadır (Doğan ve Kabayel, 2017: 222). Sosyal koruma harcamaları toplumun alt 

gelir gruplarının yaşam kalitelerini yükseltmek, sosyal ve ekonomik olarak korunmasını 

hedeflemektedir.  
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3. TÜRKİYE’DE YOKSULLUK DÜZEYİNE İLİŞKİN VERİLER 

Yoksulluk sorunu geçmişten günümüze gelen ve özellikle 1980’li yıllardan sonra sosyal refah 

devlet anlayışının yavaş yavaş terk edilmesi ve kapitalist düzenin ekonomik hakimiyeti eline 

geçirmesi ile birlikte daha çok hissedilen bir sorun haline gelmiştir. Yoksulluk olgusu, 

görünüşte ekonomik bir problem olarak algılansa da toplum ve kişiler üzerinde sosyal, ailevi, 

kültürel, psikolojik birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Türkiye’de yoksulluk her zaman var olmuş bir sorun olarak kendini göstermekle birlikte bu 

sorunun yaşanılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında işsizlik, ekonomi 

yönetiminin kötü yönetilmesi, gelir dağılımında adaletsiz uygulamalar, bütçe gelirlerinin 

verimsiz alanlara harcanması, eğitim ve sağlık sisteminden kaynaklanan sistemsizlikler ve 

ekonomik krizler gibi problemlerden kaynaklanan sorunlardır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan, 

2017-2021 yılları arasında Türkiye’deki kamu kesimi sosyal harcama istatistikleri tutar olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 
 

 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, Türkiye’de 2017-2021 yılları arasında kamu kesimi 

sosyal harcamalarının yıldan yıla sürekli olarak arttığı görülmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan, 

2017-2021 yılları arasındaki kamu kesimi sosyal harcama türlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya 

GSYH) oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, kamu kesimi sosyal harcama türlerinin gayri safi yurtiçi 

hasılaya (GSYH) oranlarının 2017 ile 2020 arasında sürekli olarak artış gösterdiği ancak 2021 

yılında kamu kesimi sosyal harcamalarının GSYH’ye olan oranında düşüş olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Türkiye’ de yoksulluk oranı verileri dikkate alınırken; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından yayınlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verileri dikkate alınmıştır. Genel 

anlamıyla ortalama gelir, ülkedeki toplam gelirin toplam nüfusa bölünmesi yoluyla 

hesaplanır. Gelirleri küçükten büyüye doğru sıraladığımızda en ortadaki sayı ise medyan 

geliri verir.  

Türkiye’de yoksulluk riski belirlenirken medyan gelirin % 40’ı, % 50’si, % 60’ı ve % 70’i 

dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Çalışmamızda medyan gelirin %50’si dikkate 

alınmıştır. Yoksulluk oranının sıfıra yaklaşması durumun iyiye gittiğini yani yoksulluğun 

düştüğünü, yüze yaklaşması ise yoksulluğun arttığını yani durumun kötüye gittiğini 

göstermektedir.  

Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli 

anlamda yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si 

dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Yukarıdaki tabloda medyan gelirin %50’si dikkate alınarak TÜİK tarafından hesaplanan 

yoksulluk verilerinde 2017 ila 2020 yılları arasında Türkiye’de yoksulluğun oran olarak 

arttığını ve 2021 yılında yoksulluk oranında azalış olduğu ancak bu azalışa rağmen 

yoksulluğun göreli olarak yüksek olduğu görülmüştür. 

SONUÇ 

Sosyal devlet olgusu özellikle sanayi devriminden sonra çalışan kesim tarafından daha 

insancıl ve insanlık onuruna yakışır bir hayat sürme isteğinden doğmuştur. Geçmişten 

günümüze gelindiğinde dünya birçok ekonomik krizle karşı karşıya kalmış ve bu krizlerin 

birçok yıkıcı etkisi olmuştur. Bu krizlerin doğal sonucu işsizlik ve bu sorunun beraberinde 

getirdiği yoksulluk olgusudur. 

Sosyal bütçe ile görünüşte hedeflenen kişilerin eğitim, sağlık ve sosyal koruma (güvenlik) 

yönünden desteklenmesi gibi gözükse de uzun vade de tüm topluma sirayet eden ve toplumsal 

gelişim ve kalkınmayı sağlayan bir bütçeleme anlayışıdır. Sosyal bütçe harcamalarının verimli 

ve ihtiyacı olan kesimlere yapılması eğitim, sağlık, sosyal koruma ve daha birçok alanda 

olumlu sonuçları görülecektir. Toplumun dezavantajlı gruplarını belli bir yaşam standartlarına 

çıkarmak ve sürdürebilirliğini kılmak şüphesiz toplumsal gelişim ve kalkınmayı sağlayacaktır. 

Türkiye’de 2017-2021 yılları arasında sosyal bütçe harcamalarında tutar olarak yıldan yıla 

sürekli bir artış olmasına rağmen yoksulluk düzeyinde istenen düşüş sağlanamamıştır. 

Dolayısıyla yapılan bu harcamalar daha verimli alanlara,  gerçek ihtiyaç sahibi gruplara 

dağıtılması, yapılan harcamaların girdi-çıktı durumlarının yakından takip edilmesi ve sosyal 

refah devleti anlayışının oturtulması ile yapılacak sosyal bütçe harcamaları ile yoksulluk 

düzeyinin kalıcı olarak düşeceği düşünülmektedir.    
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ABSTRACT 
The numerical solution of tenth order boundary value problems was obtained in this paper by 

employing the Variational iteration technique with Chebyshev-Hermite polynomials. The 

proposed modification involves constructing Chebyshev-Hermite polynomials for the given 

boundary value problems, which are then used as basis functions for the approximation. 

Numerical examples were also provided to demonstrate the proposed method's efficiency and 

applicability. The calculations were carried out using the Maple 18 software.  

Keywords: Approximate solution, Boundary value problems, Chebyshev-Hermite, 

Variational iteration. 

1 Introduction 

Consider a generalized boundary value problem of the form: 

𝑎𝑛
𝑑𝑗

𝑑𝑧𝑗
𝑣 + 𝑎𝑗−1

𝑑𝑗−1

𝑑𝑧𝑗−1
𝑣 + 𝑎𝑗−2

𝑑𝑗−2

𝑑𝑧𝑗−2
𝑣 … 𝑎1

𝑑

𝑑𝑧
𝑣 + 𝑎0𝑣 = 𝑓(𝑧),𝑎 < 𝑧 < 𝑏                       (1)  

 with boundary conditions 
𝑣(𝑎) = 𝐴1 , 𝑣

′(𝑎) = 𝐴2,  𝑣′′(𝑎)  = 𝐴3 …  𝑣
𝑗(𝑎) = 𝐴𝑖  ,𝑣(𝑏) = 𝐵1, 𝑣

′(𝑏) = 𝐵2,  

𝑣′′(𝑏) = 𝐵3 …𝑣
𝑗(𝑏) = 𝐵𝑟 .                                                                             (2)  

These types of problems are useful in the mathematical modeling of real-world situations such 

as heat transfer, thermodynamics, viscoelastic flow, and other engineering sciences. Over the 

years, several numerical techniques for solving problems of this type have been developed. 

On a class of second order boundary value problems, Islam et al. [10] used Bernoulli 

polynomials. Kasi Viswanadham and Sreenivasulu [11] employed the Galerkin method with 

septic B-splines to solve tenth-order boundary value problems. Ali et al. [1] solved tenth-

order boundary value problems using the reproducing kernel Hilbert space method. Iqbal [9] 

used polynomial and non-polynomial cubic spline techniques to solve linear tenth-order 

boundary value problems. Ghazala [7] presented the Homotopy Analysis Method to solve 

ninth-order boundary value problems. Mamadu and Njoseh [12] solved first and second 

ordinary differential equations using the tau method and the tau-collocation approximation 

method. Noor and Mohyud-Din [14] used the variational iteration decomposition method to 

solve eight-order boundary value problems.  
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Zhou and Xu [17] recently proposed a collocation method for numerical solutions of linear 

and nonlinear singular boundary value problems based on Laguerre wavelets. Ayatullah and 

Mirna [2] used Hermite polynomials to solve optimal control problems in their Quintic B-

spline collocation method for second-order mixed boundary value problems. Biala and Jator 

[6] presented a family of boundary value methods for second-order boundary value problems 

systems. Su [16] presented a boundary value problem for a coupled system of nonlinear 

fractional differential equations. For the solution of seventh-order boundary value problems, 

Shahid and Iftikhar [15] used the variational iteration Homotopy perturbation method. He [8] 

employed the Homotopy perturbation method for solving boundary value problem. Benmezai 

& Sedkaoui [4] also investigated the existence of a positive solution to the third-order 

boundary value problem. 

The work of the aforementioned researchers inspired us to use the variational iteration 

technique with Chebyshev-Hermite polynomials to solve a tenth-order boundary value 

problem in this paper. The correction functional is corrected for boundary value problems in 

this proposed method, and the Lagrange multiplier is optimally computed using variational 

theory. So far, the proposed method has proven to be effective, with encouraging and 

consistent results. Finally, the solution is presented as an infinite series that typically 

converges to an accurate solution. 

2 The Standard Variational Iteration Techniques 

Consider the following general differential equation to demonstrate the basic concept of the 

technique: 

 𝐿𝑣 + 𝑁𝑣 − 𝑔(𝑧) = 0,                                                                                              (3)  

 where 𝐿 is a linear operator, 𝐽 a nonlinear operator and 𝑔(𝑧)  is the inhomogeneous term 

According to variational iteration method, we can construct a correction functional as follows 

  𝑣𝑟+1 = 𝑣𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝑡)(𝐿𝑣𝑟(𝑡) + 𝑁𝑣𝑟(𝑡)̃ − 𝑔(𝑡))𝑑𝑡 
𝑧

0
                                                         (4)  

where 𝜆(𝑡)a Lagrange multiplier that can be optimally is identified using a Variational 

iteration technique. The subscripts represent the nth closest approximation. 𝑣�̃� is regarded as a 

restricted variation. i.e., 𝑣�̃�= 0. The relationship (4) is known as a correction functional. 

Because of the precise identification of the Lagrange multiplier, linear problems can be solved 

in a single iteration step. In this method, we must optimally determine the Lagrange multiplier 

𝜆(𝑡)optimally, and thus the successive approximation of solution 𝑣 will be easily obtained by 

employing the Lagrange multiplier and our 𝑣0,  and the solution is given by  

 lim𝑟−∞ 𝑣𝑟 = 𝑣                                                                                                                      (5)  

The Lagrange Multiplier, which can be defined as follows,  

 𝜆(𝑡) =  (−1)𝑗
1

(𝑗−1)!
(𝑡 − 𝑧)𝑗−1                                                                                                                        (6)                                                           

also plays an important role in determining the solution to the problem. 

2.1  Chebyshev-Hermite polynomials 

Chebyshev-Hermite polynomials, also known as "Probabilist's Hermite polynomials," are 

defined by 

 𝐻𝑒𝑗(𝑧) = (−1)
𝑗𝑒

𝑧2

2
𝑑𝑗

𝑑𝑧𝑗
𝑒−

𝑗2

2                                                                                                             (7) 

Hence, the first five Chebyshev-Hermite polynomials are as follows: 
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𝑗 = 0:𝐻𝑒0(𝑧) =                                                                                          1

𝑗 = 1:𝐻𝑒1(𝑧)                                                                                              𝑧

𝑗 = 2:𝐻𝑒2(𝑧) =                                                                              𝑧
2 − 1

𝑗 = 3:𝐻𝑒3(𝑧)                                                                               𝑧
2 − 3𝑧

𝑗 = 4:𝐻𝑒4(𝑧) =                                                                            𝑧
4 − 6𝑧2 

𝑗 = 5: 𝐻𝑒5(𝑧) =                                                              𝑧
5 − 10𝑧3 + 15

.
⋮ }

 
 
 
 

 
 
 
 

                                       (8)                                            

 

3    Modified Variational Iteration Technique Using Chebyshev And Shifted Chebyshev 

Polynomials of the Fourth Kind (MVITCP-SCP) 

 

Using (3) and (4), we assume an approximate solution of the form 

 

𝑣𝑟,𝐽−1(𝑥)

=∑𝑎𝑟,𝐽−1𝐻𝑒𝑟,𝐽−1(𝑧)

𝐽−1

𝑟=0

                                                                                                             (9) 

 

where 𝐻𝑒𝑟,𝐽−1(𝑧) are Hermite polynomials, 𝑎𝑟,𝐽−1 are constants to be determined,  

and 𝐽 the degree of approximant.  Hence we obtain the following i terative 

method 
 

𝑣𝑟+1,𝐽−1(𝑧) = ∑𝑎𝑟,𝐽−1𝐻𝑟,𝐽−1(𝑧)

𝐽−1

𝑟=0

  + ∫𝜆(𝑡)(𝐿∑𝑎𝑟,𝐽−1𝐻𝑒𝑟,𝐽−1(𝑡)

𝐽−1

𝑟=0

+𝑁𝑙∑𝑎𝑟,𝐽−1𝐻𝑒𝑟,𝐽−1(𝑡)

𝐽−1

𝑟=0

)𝑑𝑡

𝑧

0

                               (10) 

 

4 Numerical Applications 

In this section, we solved three examples using the proposed method, and the numerical 

results also demonstrate the proposed scheme's accuracy and efficiency. 

Example 4.1 [1]: Reference considers the following tenth order boundary value problem 

𝑣(10) + 𝑣 = −10(2𝑧𝑠𝑖𝑛𝑧 − 9𝑐𝑜𝑠𝑧),       −1 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                                      (11)                                                
𝑣(−1) = 𝑣(1) = 0, 𝑣′(1) = −𝑣′(−1) = 2𝑐𝑜𝑠1, 𝑣′′(−1) = 𝑣′′(1) = 2𝑐𝑜𝑠1 − 4𝑠𝑖𝑛1    

 𝑣′′′(−1) = − 𝑣′′′(1) = 6𝑐𝑜𝑠1 + 6𝑠𝑖𝑛1,  𝑣(4)(−1) = 𝑣(4)(1) = −12𝑐𝑜𝑠1 + 8𝑠𝑖𝑛1.                   (12) 

The exact solution for the problem is 

 𝑣 = (𝑧2 − 1)𝑐𝑜𝑠𝑧.                                                                                                                            (13) 

The correction functional for the boundary value problem (11) and (12) is given as 

𝑣𝑟+1 = 𝑣𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝑡) (𝑣(10) + 𝑣 + 10(2𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡 − 9𝑐𝑜𝑠𝑡)) 𝑑𝑡 
𝑧

0
                                     

where, 𝜆(𝑡) =
(−1)10(𝑡−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier. 

Applying the modified variational iteration technique using the Chebyshev-Hermite 

polynomials, we assume an approximate solution of the form 

𝑣𝑗,9(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0                                                                               (14)  

Hence, we get the following iterative formula: 

𝑣𝑟+1,𝐽−1(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0 + ∫

(𝑡−𝑧)9

9!
(
𝑑10

𝑑𝑡10
(∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑡)

9
𝑧=0 ) + 10(2𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡 − 9𝑐𝑜𝑠𝑡))𝑑𝑡 

𝑧

0
                           (15)      

Hence, using (8) iterating and applying the boundary conditions (12) the values of the 

unknown constants can be determined as follows 
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 𝑎0,9 = −0.627604168 , 𝑎1,9 = 0 , 𝑎2,9 = −0.406250002, 𝑎3,9 = 0, 𝑎4,9 = −0.192708332, 
 𝑎5,9 = 0,  𝑎6,9 = 0.0034722223,   𝑎7,9 = 0, 𝑎8,9 = −0.00141369048,   𝑎9,9 = 0 

 

Consequently, the series solution is given as 

 

𝑣(𝑥) = 0.9999999969 + 4.79509654210−14𝑥18 − 1.15185403810−11𝑥16 

+2.09914644510−9𝑥14 − 2.777660867910−7𝑥12 + 0.00002507716049𝑥10 − 

0.00141369048𝑥8 + 0.04305555574𝑥6 − 0.5416666673𝑥4 + 1.499999995𝑥2                   (16)         

 

Example 4.2 [1]: Reference considers the following tenth order boundary value problem 

𝑣(10) − (𝑧2 − 2𝑧)𝑣 = 10𝑐𝑜𝑠𝑧 − (𝑧 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝑧, −1 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                                     (17)                                                
𝑣(−1) = 2𝑠𝑖𝑛1, 𝑣(1) = 0,   𝑣′(−1) = −2𝑐𝑜𝑠1 − 𝑠𝑖𝑛1,   𝑣′(1) = 𝑠𝑖𝑛1                   

𝑣′′(−1) = 2𝑐𝑜𝑠1 − 2𝑠𝑖𝑛1, 𝑣′′(1) = 2𝑐𝑜𝑠1, 𝑣′′′(−1) = 2𝑐𝑜𝑠1 + 3𝑠𝑖𝑛1, 

 𝑣′′′(1) = −3𝑠𝑖𝑛1, 𝑣(4)(−1) = −4𝑐𝑜𝑠1 + 2𝑠𝑖𝑛1, 𝑣(4)(1) = −4𝑐𝑜𝑠1.                                        (18) 

The exact solution for the problem is 

 𝑣(𝑧) = (𝑧 − 1)𝑠𝑖𝑛𝑧                                                                                                                        (19) 

The correction functional for the boundary value problem (18) and (19) is given as 

𝑣𝑗+1 = 𝑣𝑗(𝑧) + ∫ 𝜆(𝑡)(𝑣(10) − (𝑡2 − 2𝑡)𝑣 − 10𝑐𝑜𝑠𝑡 + (𝑡 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝑡)𝑑𝑡 
𝑧

0
                                   (20)  

where, 𝜆(𝑡) =
(−1)10(𝑡−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier. 

Applying the modified variational iteration technique using the Chebyshev-Hermite 

polynomials, we assume an approximate solution of the form 

𝑣𝑗,9(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0                                                                                        (21)  

Hence, we get the following iterative formula: 

𝑣𝑗+1,𝐽−1(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑥)
9
𝑗=0 + ∫

(𝑡−𝑧)9

9!
(
𝑑10

𝑑𝑡10
(∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑡)

9
𝑟=0 ) 

𝑧

0
−(𝑡2 − 2𝑡)∑ 𝑎𝑖,9𝐻𝑒𝑖,9(𝑡)

9
𝑖=0 − 10𝑐𝑜𝑠𝑡 +

(𝑡 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝑡) 𝑑𝑡                                                                                       (22)  

𝑣𝑗+1,𝐽−1(𝑧) = 𝑎0,9𝐻𝑒0,9(𝑧) + 𝑎1,9𝐻𝑒1,9(𝑧) + 𝑎2,9𝐻𝑒2,9(𝑧) + 𝑎3,9𝐻𝑒3,9(𝑧) +𝑎4,9𝐻𝑒4,9(𝑧)                                            

+𝑎5,9𝐻𝑒5,9(𝑧) + 𝑎6,9𝐻𝑒6,9(𝑧) + 𝑎7,9𝐻𝑒7,9(𝑧) + 𝑎8,9𝐻𝑒8,9(𝑧) + 𝑎9,9𝐻𝑒9,9(𝑧) + 

∫
(𝑡−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝑡10
(∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑡)

9
𝑟=0 ) − (𝑡2 − 2𝑡)∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑡)

9
𝑟=0 − 10𝑐𝑜𝑠𝑡 + (𝑡 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝑡)𝑑𝑡

𝑧

0
                        (23)  

 

As a result of (8), iteration, and application of the boundary conditions (18), the values of the 

unknown constants can be determined as follows 
𝑎0,9 = 0.6041666666, 𝑎1,9 = −0.60677081 , 𝑎2,9 = 0.291666669, 𝑎3,9 = 0.1006945, 

𝑎4,9 = −0.083333333 ,   𝑎5,9 = −0.00520833, 𝑎6,9 = 0.0027777779, 

𝑎7,9 = 0.00099205,    𝑎8,9 = −0.00019841271, 𝑎9,9 = −0.0000027557 

Consequently, the series solution is given as 

𝑣(𝑧) = 4.306071975 10−18𝑧21 − 4.1104302 10−18𝑧20 − 8.2132521 10−18𝑧19    
−2.81085018 10−15𝑧17 − 7.64719518 10−13𝑧16 + 7.6470244110−13𝑧15         

 +1.605905292 10−10𝑧14 − 1.605903841 10−10𝑧13 − 2.50521090410−8 𝑧12 

  +2.505210861 10−8𝑧11 − 0.0000027557𝑧9 − 0.0001984127𝑧8     

       +0.0001984102𝑥7 + 0.00833333378𝑥6 − 0.0083332896𝑥5  

        −0.1666666706𝑥4 + 0.1666665060𝑥3 + 1.000000011𝑥3 

        −0.9999999215𝑥 −
1

851515702861824000
𝑥32 +

1

362880
𝑥10 − 4.4 10−9                                 (24) 

Example 4.3 [1]: Reference considers the following tenth order boundary value problem 

 𝑣(10) = −(80 + 19𝑧 + 𝑧2)𝑒𝑧,     0 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                                                   (25)                                                
 𝑣(0) = 0, 𝑣(1) = 0,   𝑣′′(0) = 0,   𝑣′′(1) = −4𝑒,  𝑣(4)(0) = −8, 𝑣(4)(1) = −16𝑒,                   

𝑣(6)(0) = −24,  𝑣(6)(1) = −36𝑒,  𝑣(8)(0) = −48,  𝑣(8)(1) = −64𝑒,                                                         (26) 
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The exact solution for the problem is 

 𝑣(𝑧) = 𝑧(1 − 𝑧)𝑒𝑧                                                                                                                        (27) 

The correction functional for the boundary value problem (25) and (26) is given as 

 𝑣𝑗+1 = 𝑣𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝑡)(𝑣(10) + (80 + 19𝑡 + 𝑡2)𝑒𝑡)𝑑𝑡 
𝑧

0
                                                     (28)  

where, 𝜆(𝑡) =
(−1)10(𝑡−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier. 

Applying the modified variational iteration technique using the Chebyshev-Hermite 

polynomials, we assume an approximate solution of the form 

𝑣𝑗,9(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0                                                                                       (29)  

Hence, we get the following iterative formula: 

𝑣𝑗+1,𝐽−1(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0 + ∫

(𝑡−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝑡10
(∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑡)

9
𝑟=0 ) + (80 + 19𝑡 + 𝑡2)𝑒𝑡) 𝑑𝑡

𝑧

0
         (30)                                                                                                                       

𝑣𝑗+1,𝐽−1(𝑧) = 𝑎0,9𝐻𝑒0,9(𝑧) + 𝑎1,9𝐻𝑒1,9(𝑧) + 𝑎2,9𝐻𝑒2,9(𝑧) + 𝑎3,9𝐻𝑒3,9(𝑧) + 𝑎4,9𝐻𝑒4,9(𝑧) 

+𝑎5,9𝐻𝑒5,9(𝑧) + 𝑎6,9𝐻𝑒6,9(𝑧) + 𝑎7,9𝐻𝑒7,9(𝑧) + 𝑎8,9𝐻𝑒8,9(𝑧) + 𝑎9,9𝐻𝑒9,9(𝑧) 

+∫
(𝑡−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝑡10
(∑ 𝑎𝑟,9𝐻𝑒𝑟,9(𝑡)

9
𝑟=0 ) + (80 + 19𝑡 + 𝑡2)𝑒𝑡)𝑑𝑡

𝑧

0
                                   (31)                 

As a result of (8), iteration, and application of the boundary conditions (26), the values of the 

unknown constants can be determined as follows 
 𝑎0,9 = −1.625000000,  𝑎1,9 = −3.268229405, 𝑎2,9 = −4, 𝑎3,9 = −2.697917067,  
  𝑎4,9 = −1.083333333, 𝑎5,9 = −0.3364584897,  𝑎6,9 = −0.06666666667,       
 𝑎7,9 = −0.01319446435, 𝑎8,9 = −0.001190476190,  𝑎9,9 = −0.0001736119192 

Consequently, the series solution is given as 

 𝑣(𝑧) =
1

114328101888000
𝑧18 −

1

2032499589120
𝑧17 −

1

93405312000
𝑧16 −

1

6706022400
𝑧15 

−
1

518918400
𝑧14 −

1

43545600
𝑧13 −

1

3991680
𝑧12 −

1

403200
𝑧11 −

1

45360
𝑧10 

    −0.0001736119192𝑧9 − 0.001190476190𝑧8 − 0.006944435259𝑧7 − 0.03333333335𝑧6 

    −0.1250000438𝑧5 − 0.3333333329𝑧4 − 0.499999909𝑧3 − 2. 10−9 + 0.999999943 + 1. 10−9        (31) 

                                                                                                                    

 

5. Tables 

Table 1. (Error estimates): The result of the proposed method compared Galerkin method 

with septic B-spline [11] 

 

 

 

 

 

 

 

z Exact solution Approximate 

solution 

Absolute Error by the 

proposed method 

GMSB-s 

Error 

-0.8 -0.2508144153 -0.2508144152 1.000000e-10 5.483627e-06 

-0.6 -0.5282147935 -0.5282147918 1.700000e-09 9.536743e-07 

-0.4 -0.7736912350 -0.7736912328 2.200000e-09 8.702278e-06 

-0.2 -0.9408639147 -0.9408639122 2.500000e-09 2.980232e-07 

0.0 -1.0000000000 -0.9999999969 3.100000e-09 1.955032e-05 

0.2 -0.9408639147 -0.9408639122 2.500000e-09 2.920628e-05 

0.4 -0.7736912350 -0.7736912328 2.200000e-09 2.169609e-05 

0.6 -0.5282147935 -0.5282147918 1.700000e-09 7.390976e-06 

0.8 -0.2508144153 -0.2508144152 1.000000e-10 7.450581e-07 
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Table 2. (Error estimates): The result of the proposed method compared Galerkin method with septic 

B-spline [11] 

 

 

Table 3. (Error estimates): The result of the proposed method compared with Reproducing Kernel 

Hilbert Space Method [1] 

 

 

6 Conclusion 

The modified Variational iteration technique with Chebyshev-Hermite polynomials was 

successfully applied in this paper to obtain numerical solutions to tenth order boundary value 

problems. Chebyshev-Hermite polynomials are combined with Variational iteration 

techniques in the modification. The method produces rapidly converging series solutions, 

which are common in physical problems. Tables (1), (2), and (3) show that when compared to 

methods in the literature, the proposed method produces a better result. Finally, the numerical 

results demonstrated that the current method is a powerful mathematical tool for solving the 

class of problems under consideration. 
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ÖZET 

Depremlerin sık yaşandığı bir ülke olan Türkiye’de, deprem hasarlarının en aza indirgenmesi 

ve gerekli önlemlerin alınması açısından mühendislik yapılarının yapılacağı bölge ve zeminin 

makro ve mikro ölçekli değerlendirmelerine göre tasarlanması ve özellikle yapılara etki 

edecek deprem kuvvetinin doğru hesaplanması oldukça önemlidir. Bu kapsamda deprem 

dalgalarının yapıya uyguladığı yanal kuvvet olarak tanımlanan yatay deprem ivmesinin (PGA, 

Pik Yer İvmesi) bilinmesi gerekir. Bu aşamada yerel zemin özellikleri yer ivmesini önemli 

derecede etkilemektedir. Deprem dalgalarının hareketi sert olan ana kayada ya da daha gevşek 

olan yumuşak zemin içinde yayılırken büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Yumuşak zemin 

içerisindeyken zemin tabakaları, sismik dalgalara adeta bir süzgeç gibi davranmaktadır. 

Zemin etkisi olarak adlandırılan bu durumda, zemin bazı frekans değerlerine sahip sismik 

dalgaları sönümlerken, bazılarını da büyütmektedir. Buna göre, yumuşak zemin, çok katlı 

yapıların rezonansına yol açabilmekte ve yer yüzeyi salınım periyodunu arttırabilmektedir. 

Son yıllarda deprem konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, zemin 

özelliklerinin ve zemin tabakalarındaki oturmaların deprem üzerindeki etkisinin çok önemli 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, zemin büyütmesi, zemin hakim titreşim periyodu, 

VS30, ve VP30 gibi zeminin dinamik özelliklerini yansıtan parametrelerin de hesaplanması 

gereklidir. Buna göre, deprem özelliklerini gösteren parametreler olan depremin büyüklüğü, 

uzaklığı, süresi ve periyodunun yanı sıra zemin etkisini de göz önünde bulundurarak ivme 

azalım ilişkilerinin geliştirilmesi önemlidir. Dolayısıyla depreme karşı dayanıklı bir yerleşim 

yerinin seçimi ve bu yere uygun yapının tasarlanması için öncelikle makro bölgeleme 

açısından derin yeraltı yapısal modellerin deprem dalgalarını nasıl yönlendirdiğinin 

belirlenmesi gereklidir. Bu durum yer büyütmesini ve depremin salınım süresini 

etkilemektedir. Mikrobölgeleme açısından da VS30, zemin hâkim titreşim periyodu, zemin 

büyütmesi, zeminin yatay yer ivmesi, zemin sıvılaşması gibi dinamik davranış özelliklerinin 

nasıl değiştiği önceden belirlenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Deprem, Zemin, Yapı, Zemin Büyütmesi, Zemin Hakim Titreşim 

Periyodu, İvme 
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ABSTRACT 

In Turkey, which is a country where earthquakes are frequently experienced, it is very 

important to design the engineering structures according to the macro and micro scale 

evaluations of the region and the ground where the engineering structures will be built, and to 
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calculate the earthquake force that will affect the structures correctly, in order to minimize 

earthquake damage and take the necessary precautions. In this context, it is necessary to know 

the horizontal earthquake acceleration (PGA, Peak Ground Acceleration), which is defined as 

the lateral force exerted by the earthquake waves on the structure. At this stage, local soil 

properties significantly affect the ground acceleration. The action of seismic waves varies 

greatly as they propagate through hard bedrock or looser soft ground. While in soft soil, the 

soil layers act like a strainer to the seismic waves. In this case, which is called the ground 

effect, the ground dampens seismic waves with some frequency values, while amplifying 

others. Accordingly, soft soil can cause resonance of multi-storey structures and increase the 

ground surface oscillation period. The results obtained from studies on earthquakes in recent 

years have revealed that the effect of soil properties and settlements in soil layers on 

earthquakes is very important. Therefore, it is also necessary to calculate parameters that 

reflect the dynamic properties of the soil, such as soil amplification, ground dominant 

vibration period, VS30, and VP30. Accordingly, it is important to develop acceleration-decay 

relationships by taking into account the ground effect as well as the magnitude, distance, 

duration and period of the earthquake, which are the parameters that show the earthquake 

characteristics. Therefore, in order to select an earthquake-resistant settlement and to design a 

suitable structure for this location, it is first necessary to determine how deep underground 

structural models direct seismic waves in terms of macro zoning. This affects the ground 

amplification and the oscillation time of the earthquake. In terms of microzonation, it should 

be determined in advance how the dynamic behavior characteristics such as VS30, ground 

dominant vibration period, soil amplification, soil horizontal ground acceleration, soil 

liquefaction change. 

Keywords: Earthquake, Ground, Structure, Soil Amplification, Ground Dominant Vibration 

Period, Acceleration 

 

GİRİŞ 

Herhangi bir deprem esnasında derin yeraltı yapısına ve zeminin özelliklerine bağlı olarak 

hasar şiddeti bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bazı bölgelerde ağır 

hasarlar meydana gelirken bazılarında ise hiç veya az hasar meydana gelmektedir. Bu 

bağlamda yerleşim yerlerinin yapılacağı bölgelerde makro ve mikro bölgelendirme 

çalışmaları kapsamında hem yakın yüzey hem de derin yeraltı yapısal modelinin belirlenmesi 

ağır hasar alanlarının belirlenmesinde oldukça önemlidir (Uyanık ve Türker 2004; Uyanık vd. 

2006; Çimen vd. 2010; Pamukçu vd. 2014; Uyanık, 2015; Oliveira vd., 2020; Yüksel vd. 

2020). Deprem dalgaları sağlam kaya ortamlarda az etki gösterirken, suya doygun yumuşak, 

kalın dolgu ortamlarda bu etki çok daha fazla olmaktadır. Bu nedenle, yapılaşmanın sağlam 

kaya ortamlarda yapılması maliyet ve hasar riskini en aza indirgeyecektir (Yeşil, 2012; 

Uyanık, 2015; Ateş ve Uyanık, 2019; Çoşkun, 2020; Uyanık vd., 2020; Uyanık vd., 2021). 

Mühendislik yapılarının inşaatı aşamasında, yapılara etki edecek deprem kuvveti 

hesaplanırken deprem ivmesinin değeri zemin özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte 

mevcut yönetmeliklerdeki tablolardan sabit bir değer olarak alınmaktadır. Hâlbuki depreme 

karşı dayanıklı yapıların oluşturulması aşamasında bu etkinin göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Çünkü yumuşak veya sert zeminler üzerine inşa edilen az veya çok katlı 

yapılar herhangi bir deprem kuvveti altın farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Bu nedenle 

zemin hâkim titreşim periyodu ve zemin büyütmesi gibi dinamik davranış özelliklerinin 

önceden belirlenmesi önemlidir (Uyanık, 2015; Çoşkun, 2020; Uyanık vd., 2020; Uyanık vd., 

2021). 

Bu nedenle yapılan çalışmada, makro bölgeleme açısından derin yeraltı yapısal modellerinin, 

mikrobölgeleme açısından ise 30 m derinliğe kadar olan zemin özelliklerinin ortaya 

konulması gerekmektedir. Bu bağlamda, yapılan çalışmada VS30, zemin hâkim titreşim 
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periyodu, zemin büyütmesi, zeminin yatay yer ivmesi, zemin sıvılaşması gibi dinamik 

davranış özelliklerinin belirlenmesinin depreme dayanıklı yapılaşma safhasındaki önemi 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

YÖNTEM 

Depreme dayanıklı yapı tasarımında ivme azalım ilişkisinin ortaya koymak gerekir. İvme 

azalım ilişkileri genellikle deprem özelliklerini gösteren parametreler olan depremin 

büyüklüğü, uzaklığı ve periyodu hesaplamalarda kullanılarak elde edilmektedir. Ancak, kaya 

ve yumuşak zemin göz önünde bulundurularak zemine ait dinamik ya da statik parametreler 

olan zemin sıvılaşması, zemin büyütmesi, zemin hakim titreşim periyodu ve yapı periyodu, 

zeminin ivme değeri, alüvyon kalınlığının etkisi, zeminin taşıma gücü, zeminin VS30 değeri, 

zeminin türü vb. zemin etkisinin de geliştirilen ivme azalım ilişkilerinde yer alması, deprem 

hasarına etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir (Uyanık vd., 2020). Bu amaçla, mühendislik 

problemlerinin çözümünde sismik kırılma, yüzey dalgalarının çok kanallı analizi (MASW), 

elektrik-elektromanyetik, gravite, pasif kaynaklı uzaysal özilişki (SPAC) yöntemi ve 

mikrotremör gibi jeofizik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler ile hem derin 

yeraltı yapısı hem de yüzeyden 30 m derinliği kadar olan tabakaların analizi elde edilerek 

olası bir depreme karşı en uygun yer seçimi yapılabilmektedir. 

BULGULAR 

Bir deprem esnasında deprem dalgaları yerin içyapısına bağlı olarak saçılma, odaklanma ve 

tekrarlı yansımalar şeklinde yönlenebilmektedir. Bu deprem dalgalarının yönlendirilmesi 

yerin yapısal durumuna bağlı değişkenlik gösterebilir. Yeraltı yapısı içbükey ayna şeklinde 

olan ortamlarda odaklama oluşması sonucu ağır hasarlı alanlar meydana gelirken, dışbükey 

ayna şeklinde olan ortamlarda deprem dalgaları saçılmaya uğradığı için hasarsız ya da az 

hasarlı bölgeler oluşmaktadır. Şekil 1’de odaklanma ve saçılma etkilerinin bilgisayar 

simulasyonu ve deprem dalgalarının iç bükey ayna şeklinde odaklanması sunulmuştur. 

 

  
Şekil 1. a) Odaklanma ve saçılma etkilerinin bilgisayar simulasyonu (USGS, 2000’den 

düzenlenmiştir.) b) Deprem dalgalarının odaklanması (Uyanık, 2015) 

 

Makro-bölgelemeye ek olarak mikro-bölgeleme çalışmalarında ortamın fiziksel özelliklerine 

bağlı olan sismik hızlar, zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde oldukça yararlı 

olmaktadır (Ulugergerli ve Uyanık 2007; Uyanık ve Ulugergerli 2008; Uyanık ve Çekmen 

2009; Uyanık (2010; 2011); Uyanık vd., 2021). Zeminlerin sıvılaşma potansiyeli gibi 

davranışları ile ilgili özellikleri de sismik S dalga hızından elde edilmektedir (Andrus ve 

Stokoe 2000; Uyanık (2002; 2006; 2020); Uyanık ve Taktak 2009; Uyanık vd., 2013). Bu 
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nedenle, mikro-bölgelendirme çalışmalarında zemin sıvılaşması, zeminin taşıma gücü, 

zeminin türü,  alüvyon kalınlığının etkisin, yatay ivme azalım değeri, zemin büyütmesi, zemin 

hakim titreşim periyodu ve yapı periyodu, zeminin VS30 değeri, vb. zemin parametrelerinin 

kullanılması daha doğru sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu parametreler jeofizik yöntemler ile 

elde edilebilmektedir. Örneğin sismik hızlar kullanılarak zemin sıvılaşması belirlenebilir. 

Zemin sıvılaşması eğimli bölgelerde şev kaymasının oluşmasına, arazinin düz olduğu yerlerde 

ise yapılarda temellerin göçmesine ve oturma olayının gerçekleşmesine sebep olmaktadır 

(Uyanık (2002; 2006; 2015; 2020); Uyanık ve Taktak 2009; Uyanık vd., 2013). Ayrıca 

deprem sırasında zeminin hangi periyotla salınacağı Zemin Hakim Titreşim Periyodu (T0) ile 

belirlenmektedir. Sismik yöntemlerden yararlanılarak derine doğru elde edilen VS hızlarından 

T0 aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

𝑇0 =
4ℎ1

𝑉𝑆1
+

4ℎ2

𝑉𝑆2
+

4(𝐻−(ℎ1+ℎ2))

𝑉𝑆3
              (1) 

 

𝑇0 =
4𝐻

𝑉𝑆30
               H=30             (2) 

Burada, H derinliği kayma dalga hızına bağlı 30 ya da 50m seçilir. Bu seçim ilk 30m 

içerisinde VS>500 m/s elde edilir ise H=30m alınır tersi olması durumunda H=50m 

kullanılmalıdır (Uyanık, 2015; Ateş ve Uyanık, 2019). S dalga hızlarının, 30 m derinliğe 

kadar olan ortalama değerine VS30 adı verilmektedir ve aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 

VS30 =
30

td+
30−d

VSson

                (3)  

P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılması ile birm hacim ağırlık (ρ) (gr/cm
3
) hesaplanabilir 

(Uyanık ve Çatlıoğlu, (2010; 2015)).  

𝜌 = 0.7(𝑉𝑃𝑉𝑆)
0.08                          (4) 

Ayrıca 30m derinlik için zemin büyütmesi (b) değerleri aşağıdaki eşitlik kullanılarak 

hesaplanabilir (Yeşil, 2012). 

𝑏 = (
𝑉𝑃30

𝑉𝑆30

3.5

𝜌30
)
0.1

(
750

𝑉𝑆30
)
0.5

             (5) 

Bunlara ek olarak yerin en büyük ivme değerini yine jeofizik parametrelerden yararlanarak 

hesaplanmaktadır. Depremin büyüklüğü (M), periyodu (TD), ve uzaklığı (R)’nın yanı sıra 

zemin hakim titreşim periyodu, zemin büyütmesi, VS30, VP30 gibi zemin etkisini (ZE) yansıtan 

parametreler kullanılarak Uyanık vd., (2021) tarafından geliştirilen deprem azalım ilişkisi (a) 

bağıntısı aşağıda sunulmuştur. 

𝑍𝐸 = 1 +
1

√[
1

𝑏
(1+

𝑇𝐷
𝑇0
)
2
+(1−

𝑇𝐷
𝑇0
)
2𝑉𝑆30
𝑉𝑃30

]

                           (6) 

𝒂 = (𝟏𝟎
(𝟎.𝟔𝟐𝟏𝑴−𝟏.𝟏𝟕𝟗 𝐥𝐨𝐠𝑹𝑯𝒚𝒑𝒐−𝟎.𝟎𝟖𝟏

𝑽𝑷𝟑𝟎
𝑽𝑺𝟑𝟎

)
)[𝐙𝐄]          (7) 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bir yerleşim yeri seçilirken ağır hasarlı alanlar makro bölgeleme, mikro bölgeleme ve parsel 

bazında çalışmalar yapılarak belirlenebilmektedir. Makrobölgeleme çalışmaları kapsamında 

yeraltının en az 100m derinliğe kadar, mikro bölgeleme için ise 30m derinliğe kadar olan 

yeraltı derinliğinin araştırılması gerekir. Ayrıca, taban kaya ve yeraltının yanal değişimlerinin 

de saptanması gerekmektedir. Bunların yanı sıra makro bölgelendirme kapsamında yeraltında 

gömülü olan çukurluk (içbükey) ve tepelerin (dışbükey) konumları, olası kırıklar, sismik hız 

modelleri ve dinamik parametreler belirlenmelidir.  
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Deprem dalgalarının odaklama yaptığı alanlarda deprem dalgalarının etkisi yer büyütmesi ve 

depremin etki süresinin artması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle deprem dalgalarının 

etkisinin az olduğu alanlar ortaya konularak yerleşim için uygun alanlar belirlenebilir.  

Yerleşime uygun alanlar belirlendikten sonra mikro bölgeleme için, zemin özelliklerinin 

(zemin taşıma miktarları, oturma, yatak katsayısı, zemin türünün ve sıvılaşabilecek alanların 

saptanması, zemin büyütmesi ve zeminin hakim titreşim periyodunun vb.) belirlenmesi ve 

yatay deprem ivmesinin (PGA) hesaplanması aşamasında bu özelliklerin göz önünde 

bulundurularak hesaplamaların yapılması yerleşime uygun yerlerin seçimi açısından yararlı 

olacaktır.  
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ABSTRACT 
The reconstructive variational iteration technique using Chebyshev polynomials of the second 

kind was used to obtain the numerical solution of tenth order boundary value problems 

(BVPs.) in this paper. The proposed modification is made by constructing Chebyshev 

polynomials of the second kind for the given boundary value problems (BVPs.) and used as a 

basis functions for the approximation. Numerical examples where also given to show the 

efficiency and reliability of the proposed method. Calculations were performed using maple 

18 software. 

Keywords: Approximate solutions, Boundary value problems, Chebyshev polynomials of the 

second kind, Reconstructive variational iteration technique. 

 

1 Introduction 

The variational iteration method (VIM) is widely known as an analytical technique that has 

been used to solve various forms of differential and Integro-differential equations with the 

appropriate correctional function. The choice of the Lagrange multiplier determines, to an 

extent, the accuracy of the results. We consider the boundary value problem of the form: 

 

𝜇10
𝑑10

𝑑𝑧10
𝑤 + 𝜇9

𝑑9

𝑑𝑧9
𝑤 + 𝜇8

𝑑8

𝑑𝑧8
𝑤 … 𝜇1

𝑑

𝑑𝑧
𝑤 + 𝜇0𝑤 = 𝑔(𝑧),     𝑎 < 𝑧 < 𝑏 ,                                 (1)  

with boundary conditions 
𝑤(𝑎) = 𝐴1 , 𝑤

′(𝑎) = 𝐴2,  𝑤′′(𝑎)  = 𝐴3 …  𝑤
(9)(𝑎) = 𝐴10  .                                                    

𝑤(𝑏) = 𝐵1, 𝑤
′(𝑏) = 𝐵2,  𝑤

′′(𝑏) = 𝐵3 … 𝑤(9)(𝑏) = 𝐵10                                                      (2)  

 

where 𝜇10, 𝜇9, 𝜇8…𝜇0 are constants wi th 𝑔(𝑧) continuous on [a, b].This type of 

problems are relevant in mathematical modeling of real life situations such as viscoelastic 

flow, heat transfer, and in other fields of engineering sciences. Over the years, several 

numerical techniques have been developed for solving problems of this kind. Kasi 

Viswanadham and Sreenivasulu (2015) used Galerkin Method with Septic B-splines for the 

solution of tenth order boundary value problems. Ali et al. (2018) used reproducing kernel 

Hilbert space method for solving tenth order boundary value problems.  Michael et al. (2018) 

successfully solved first and second order differential equations (ODE) with first kind 
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Chebychev polynomials as basis functions using Variational Iteration method. The paper 

presented satisfactory results with excellent convergence to the exact solution of first and 

second order ordinary differential equations in the literature. Maleknejad and Tamamgar 

(2014) applied a new reconstruction of Variational iteration Method on Nonlinear Volterra 

Integro differential equations. In the paper, a parametric Iteration method was constructed and 

used to solve nonlinear Volterra integro-differential equations which made the problem not 

only easier to solve but to produce good results that converged rapidly to the exact solution of 

the problem.  Ojobor (2018) investigated the convergence of the method as applied to second 

order boundary value problems (BVPs) at the various collocation points. 

Irandoust-pakchin (2011) constructed a modification of the He's variational iteration method 

(MVIM) to solve fractional ordinary differential equations and fractional partial differential 

equations with the aim of obtaining the exact solutions. The method is said to be 

computationally efficient to apply to several fractional ordinary differential and fractional 

partial differential equations with few iterations yielding high convergence to the exact 

solutions.  Mohammed and Kacem (2019) used Variational iteration method (VIM) by 

adopting Aboodh transformation method. In the paper, the author transformed the linear and 

nonlinear ordinary differential equations into an algebraic form, in order to be able to identify 

the Lagrange multiplier straightforward. At the end, the method is found to be efficient and 

easy to solve differential equations. The results actually shows that the method is efficient and 

simple. Maleknejad and Tamamgar (2014) Applied alternative variational iteration method 

(AVIM) to solve linear and nonlinear delay differential equations (DDEs). The general 

Lagrange multiplier was used to construct a correction functional. The proposed method 

yielded series solutions that converged to exact solution in three examples of DDEs. From the 

results, the AVIM is efficient. Austine et al. (2022) Introduced a new iteration method called 

the A** Iteration method for the solution of a fractional Volterra–Fredholm integro-

differential equations. According to the authors, they “establish some weak and strong 

convergence results” of the method for fixed points of generalized a-non expansive mappings 

in the appropriate spaces. The results obtained by the authors actually improved and 

generalized several well-known results in previous works. Tunde et al. (2013) solved linear 

and nonlinear thirteenth order differential equations in boundary value problems via 

variational iteration method (VIM) to find approximate solutions. The described the method 

as extremely simple to be used because of the accuracy of the results of the solution obtained 

and the efficiency of the method. It concluded that the method is a power-full tool to search 

for solutions of various linear and nonlinear boundary value problems. Benmezai and 

Sedkaoui, (2021) investigated the existence of a positive solution to the third-order boundary 

value problem. 

In this paper, the variational iteration technique is used to solve the boundary value problem 

of the tenth order using Chebyshev polynomials of the second kind. The correction function is 

corrected for the BVP in this proposed method, and the Lagrange multiplier is optimally 

computed using variational theory. The proposed method works well, and the results so far 

are encouraging and consistent. Finally, the solution is given in an infinite series, which is 

usually convergent to an exact solution. 

2 The Standard Variational Iteration Techniques 

To illustrate the basic concept of the technique, we consider the following general differential 

equation 

𝐿𝑤 + 𝑁𝑙𝑤 − 𝑔(𝑧) = 0,                                                                                  (3)  

where 𝐿 is a linear operator, 𝑁𝑙  a nonlinear operator and 𝑔(𝑥)  is the inhomogeneous term 

According to variational iteration method, we can construct a correction functional as follows 

𝑤𝑟+1 = 𝑤𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝜏)(𝐿𝑤𝑟(𝜏) + 𝑁𝑙𝑤𝑖(𝜏)̃ − 𝑔(𝜏))𝑑𝜏 
𝑧

0
                                                     (4)  

where 𝜆(𝜏) is a Lagrange multiplier, which can be identified optimally via Variational 
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iteration technique. The subscripts 𝑛 denote the nth approximation, 𝑤�̃� is considered as a 

restricted variation. i.e., 𝑤�̃�= 0. The relation (4) is called a correction functional. The solution 

of the linear problems can be solved in a single iteration step due to the exact identification of 

the Lagrange multiplier. In this method, we need to determine the Lagrange multiplier 𝜆(𝜏) 
optimally and hence the successive approximation of solution 𝑣 will  be readily obtained 

upon using the Lagrange multiplier and our𝑤0,  and the solution is given by  

lim𝑟−∞𝑤𝑟(𝑧) = 𝑤(𝑧)                                                                                                         (5) 

The Lagrange Multiplier also play an important role in determining the solution of the 

problem, and can be defined as follows:  

𝜆(𝜏) = (−1)𝑘
1

(𝑘−1)!
(𝜏 − 𝑧)𝑘−1                                                                                           (6) 

 

2.1 Chebyshev Polynomials of the Second Kind 

The Chebyshev Polynomials of the second kind are orthogonal polynomials with respect to 

the weight function  

𝑤(𝑧) = (1 − 𝑧2)
1

2 ∀ 𝑧 ∈ [−1,1] .                                                                                          (7) 

The Chebyshev polynomials of the second kind is defined by 

𝑇𝑘(𝑧) =
sin [(𝑘+1)𝑐𝑜𝑠−1𝑧]

𝑠𝑖𝑛(𝑐𝑜𝑠−1𝑧)
                                                                                                          (8) 

Hence, the first five Chebyshev polynomials of the second kind is given below: 
𝑘 = 0: 𝑇0(𝑧) =                                                                                1

𝑘 = 1: 𝑇1(𝑧) =                                                                              2𝑧

𝑘 = 2: 𝑇2(𝑧) =                                                                     4𝑧
2 − 1

𝑘 = 3: 𝑇3(𝑧) =                                                                  8𝑧
3 − 4𝑧

𝑘 = 4: 𝑇4(𝑧) =                                                     16𝑧
4 − 12𝑧2 + 1 

𝑘 = 5: 𝑇5(𝑧) =                                                   32𝑧
5 − 32𝑧3 + 6𝑧

.
⋮ }

 
 
 
 

 
 
 
 

                                         (9) 

 

2.2 Shifted Chebyshev Polynomials of the Second Kind 

The shifted Chebyshev polynomials of the second kind are orthogonal polynomials with 

respect to the weight function 

 𝑣∗(𝑧) = √𝑧(1 − 𝑧) ∀ 𝑧 ∈ [0,1] with starting values 𝑇∗0(𝑧) = 1 and 𝑇∗1(𝑧) = 4𝑧 − 2.                                                                                                                                    

This is defined by the relation 

 𝑇𝑘
∗(𝑥) = 𝑇𝑘(2𝑧 − 1) ∀ 𝑧 ∈ [0,1].                                                                                         (10) 

Hence, the first five shifted Chebyshev polynomials of the second kind is given below 
𝑘 = 0: 𝑇∗0(𝑧) =                                                                                           1
𝑘 = 1: 𝑇∗1(𝑧) =                                                                                   2𝑧 − 2

𝑘 = 2: 𝑇∗2(𝑧) =                                                                   16𝑧
2 − 16𝑧 + 3

𝑘 = 3: 𝑇∗3(𝑧) =                                                    64𝑧
3 − 96𝑧2 + 40𝑧 − 4

𝑘 = 4: 𝑇∗4(𝑧) =                                256𝑧
4 − 512𝑧2 + 336𝑧3 − 80𝑧 + 5 

𝑘 = 5: 𝑇∗5(𝑧) =  1024𝑧
5 − 2560𝑧3 + 2304𝑧3 = 896𝑧3 + 140𝑧 − 6

.
⋮ }

 
 
 
 

 
 
 
 

                         (11)  

3. Modified Variational Iteration Technique Using Chebyshev and Shifted Chebyshev 

Polynomials of the Second Kind (MVITCP-SCP) 

Using (3) and (4), we assume an approximate solution of the form 
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𝑤𝑟,𝑁−1(𝑧) = ∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇𝑟,𝑁−1(𝑧)
𝑁−1
𝑟=0                                                                        (12)  

 

𝑤∗
𝑟,𝑁−1(𝑧) = ∑ 𝑎𝑟,𝑁−1𝑇

∗
𝑟,𝑁−1(𝑧)

𝑁−1
𝑟=0                                                                     (13)  

where 𝑇𝑟,𝑁−1(𝑧) and 𝑇∗𝑟,𝑁−1(𝑧) are Chebyshev polynomials of the second kind and shifted 

Chebyshev polynomials of the second kind respectively,  𝜇𝑟,𝑁−1are constants to be 

determined, and 𝑁 the degree of  approximant.  Hence we obtain the following 

i terative method  
𝑤𝑟+1,𝑁−1(𝑧) =

∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇𝑟,𝑁−1(𝑧)
𝑁−1
𝑟=0   + ∫ 𝜆(𝜏)(𝐿 ∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇𝑟,𝑁−1(𝜏)

𝑁−1
𝑟=0 +𝑁𝑙 ∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇𝑟,𝑁−1(𝜏)

𝑁−1
𝑟=0 −

𝑧

0

𝑔(𝜏))𝑑𝜏                                                                                                       (14)                                                                                     

𝑤∗
𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = ∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇

∗
𝑟,𝑁−1(𝑧)

𝑁−1
𝑟=0 + ∫ 𝜆(𝜏)(𝐿∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇

∗
𝑟,𝑁−1(𝜏)

𝑁−1
𝑖=0 +

𝑧

0

𝑁𝑙 ∑ 𝜇𝑟,𝑁−1𝑇
∗
𝑟,𝑁−1(𝜏) − 𝑔(𝜏)

𝑁−1
𝑟=0 )𝑑𝜏                                                                   (15)  

 

4. Mathematical Application 
In this section we applied the proposed method to solve four examples. Numerical results also 

show the accuracy and efficiency of the proposed scheme. 

Example 1: Reference considers the following tenth order boundary value problem (Kasi 

Viswanadham & Sreenivasulu, 2015) 

𝑤(10) +𝑤 = −10(2𝑧𝑠𝑖𝑛𝑧 − 9𝑐𝑜𝑠𝑧),       −1 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                              (16) 
𝑤(−1) = 𝑤(1) = 0, 𝑤′(1) = −𝑣′(−1) = 2𝑐𝑜𝑠1, 𝑣′′(−1) = 𝑣′′(1) = 2𝑐𝑜𝑠1 − 4𝑠𝑖𝑛1    

 𝑤′′′(−1) = − 𝑤′′′(1) = 6𝑐𝑜𝑠1 + 6𝑠𝑖𝑛1,  𝑤(4)(−1) = 𝑤(4)(1) = −12𝑐𝑜𝑠1 + 8𝑠𝑖𝑛1                           (17)

        

The exact solution for the problem is 

 𝑤 = (𝑧2 − 1)𝑐𝑜𝑠𝑧.                                                                                                                (18) 

The correction functional for the boundary value problem (16) and (17) is given as 

𝑤𝑟+1 = 𝑤𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝜏) (𝑤(10) + 𝑤 + 10(2𝜏𝑠𝑖𝑛𝜏 − 9𝑐𝑜𝑠𝜏)) 𝑑𝜏 
𝑧

0
                                         (19)                         

where, 𝜆(𝜏) =
(−1)10(𝜏−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier 

Applying the reconstructive variational iteration technique using the Chebyshev polynomials 

of the second kind, we assume an approximate solution of the form 

 

𝑤(𝑧) = ∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0                                                                            (20)  

Hence, we get the following iterative formula: 

𝑤𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = ∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0 + ∫

(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) + ∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 +

𝑧

0

10(2𝜏𝑠𝑖𝑛𝜏 − 9𝑐𝑜𝑠𝜏))𝑑𝜏                                                                            (21)  

𝑤𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = 𝜇0,9𝑇0,9(𝑧) + 𝜇1,9𝑇1,9(𝑧) + 𝜇2,9𝑇2,9(𝑧) + 𝜇3,9𝑇3,9(𝑧) + 𝜇4,9𝑇4,9(𝑧) + 𝜇5,9𝑇5,9(𝑧) +

𝜇6,9𝑇6,9(𝑧) + 𝜇7,9𝑇7,9(𝑧) + 𝜇8,9𝑇8,9(𝑧) + 𝜇9,9𝑇9,9(𝑧) + ∫
(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) +

𝑧

0

∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)
9
𝑟=0 + 10(2𝜏𝑠𝑖𝑛𝜏 − 9𝑐𝑜𝑠𝜏))𝑑𝜏                                                       (22)  

Hence: using (9), iterating and applying the boundary conditions (17) the values of the 

unknown constants can be determined as follows 

 
𝜇0,9 = −0.6894219292, 𝜇1,9 = 0 , 𝜇2,9 = 0.2793375651, 𝜇3,9 = 0, 𝜇4,9 = −0.03060089596 
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𝜇5,9 = 0, 𝜇6,9 = 0.000634087456,  𝜇7,9 = 0, 𝜇8,9 = −0.0000055222284, 𝜇9,9 = 0 

 

Consequently, the series solution is given as 

 

𝑤(𝑧) = −0.9999999999 + 4.79509653610−14𝑧18 − 1.15185403810−11𝑧16  
 

+2.09914644510−9𝑧14 − 2.777660867910−7𝑧12 + 0.00002507716049𝑧10 −  

0.00141369048𝑧8 + 0.04305555574𝑧6 − 0.5416666673𝑧4 + 1.500000000𝑧2  

+
1

12164510040883200
𝑧20                                                                                                                    (23) 

 

Example 2: Reference considers the following tenth order boundary value problem (Kasi 

Viswanadham & Sreenivasulu, 2015) 

𝑤(10) − (𝑧2 − 2𝑧)𝑤 = 10𝑐𝑜𝑠𝑧 − (𝑧 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝑧,         −1 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                                  (24) 

with conditions 
𝑤(−1) = 2𝑠𝑖𝑛1, 𝑤(1) = 0,   𝑤′(−1) = −2𝑐𝑜𝑠1 − 𝑠𝑖𝑛1,   𝑤′(1) = 𝑠𝑖𝑛1,    

𝑤′′(−1) = 2𝑐𝑜𝑠1 − 2𝑠𝑖𝑛1, 𝑤′′(1) = 2𝑐𝑜𝑠1, 𝑤′′′(−1) = 2𝑐𝑜𝑠1 + 3𝑠𝑖𝑛1, 

𝑤′′′(1) = −3𝑠𝑖𝑛1, 𝑤(4)(−1) = −4𝑐𝑜𝑠1 + 2𝑠𝑖𝑛1, 𝑤(4)(1) = −4𝑐𝑜𝑠1                                                (25)       

The exact solution for the problem is 

 𝑤(𝑧) = (𝑧 − 1)𝑠𝑖𝑛𝑧                                                                                                                         (26) 

The correction functional for the boundary value problem (24) and (25) is given as 

𝑤𝑟+1 = 𝑤𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝜏)(𝑤(10) − (𝜏2 − 2𝜏)𝑤 − 10𝑐𝑜𝑠𝜏 + (𝜏 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝜏)𝑑𝜏 
𝑧

0
                             (27) 

where, 𝜆(𝜏) =
(−1)10(𝜏−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier 

Applying the reconstructive variational iteration technique using equation (9) by assume an 

approximate solution equation (20) to get the following iterative formula 

𝑤𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = ∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝑧)
9
𝑟=0 + ∫

(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) − (𝑡2 − 2𝜏)∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 −

𝑧

0

10𝑐𝑜𝑠𝜏 + (𝜏 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝜏) 𝑑𝜏                                                                          (28)                              

𝑤𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = 𝜇0,9𝑇0,9(𝑧) + 𝜇1,9𝑇1,9(𝑧) + 𝜇2,9𝑇2,9(𝑧) + 𝜇3,9𝑇3,9(𝑧) + 𝜇4,9𝑇4,9(𝑧) + 𝜇5,9𝑇5,9(𝑧) +

𝜇6,9𝑇6,9(𝑧) + 𝜇7,9𝑇7,9(𝑧) + 𝜇8,9𝑇8,9(𝑧) + 𝜇9,9𝑇9,9(𝑧) + ∫
(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) −

𝑧

0

(𝜏2 − 2𝜏)∑ 𝜇𝑟,9𝑇𝑟,9(𝜏)
9
𝑟=0 − 10𝑐𝑜𝑠𝜏 + (𝜏 − 1)3𝑠𝑖𝑛𝜏) 𝑑𝜏                                            (29)  

Hence: using (9), iterating and applying the boundary conditions (25) the values of the 

unknown constants can be determined as follows 

 
𝜇0,9 = 0.2298068577, 𝜇1,9 = −0.4596139413, 𝜇2,9 = 0.2199001736, 𝜇3,9 = 0.01981310979 

 

𝜇4,9 = −0.0097811260 , 𝜇5,9 = −0.00025126139, 𝜇6,9 = 0.000124782986 

 

 𝜇7,9 = 0.000001507041,    𝜇8,9 = −7.750495810
−7,  𝜇9,9 = −5.382310

−9 

 

Consequently, the series solution is given as 

 

𝑤(𝑧) = −
1

851515702861824000
𝑧22 +

1

362880
𝑧10 + 4.306042598 10−18𝑧21  

−4.1102918 10−18𝑧20 + 8.220673310−18𝑧19 + 2.8114568210−18𝑧20  

−2.811455710−15𝑧17 − 7.6471638210−13𝑧16 + 7.647164510−13𝑧15  

−1.60590438010−10𝑧14 − 1.60590438810−10𝑧13 − 2.50521083810−8𝑧12  

+2.50521083910−8𝑥11 − 0.000002755737600𝑧9 − 0.0001984126925𝑧8  

+0.0001984127232𝑧7 + 0.008333333316𝑧6 − 0.008333333258𝑧6  

−0.166666666𝑧4 + 0.1666666673𝑧3 + 1.000000000𝑧2  
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−1.000000000𝑧 + 1. 10−10                                                                                                             (30) 

                                                                                                                                                    

Example 3: Reference considers the following tenth order boundary value problem (Kasi 

Viswanadham & Sreenivasulu, 2015) 

𝑤(10) −𝑤′′ +𝑤𝑧 = (−8 + 𝑧 − 𝑧2)𝑒𝑧 ,         0 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                                                  (31) 

with boundary conditions 
𝑤(0) = 1, 𝑤(1) = 0,   𝑤′(0) = 0,   𝑤′(1) = −𝑒,  𝑤′′(0) = −1, 𝑤′′(1) = −2𝑒, 𝑤′′′(0) = −2,    

𝑤′′′(1) = −3𝑒, 𝑤(4)(0) = −3,  𝑤(4)(1) = −4𝑒                                                                                              (32) 

The exact solution for the problem is 

 𝑤(𝑧) = (1 − 𝑧)e𝑧                                                                                                                                           (33) 

The correction functional for the boundary value problem (31) and (32) is given as 

𝑤𝑟+1 = 𝑤𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝜏)(𝑤(10) − 𝑤′′ + 𝑤𝜏 − (−8 + 𝜏 − 𝜏2)𝑒𝜏)𝑑𝜏 
𝑧

0
                                      (34)           

where, 𝜆(𝜏) =
(−1)10(𝜏−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier 

Applying the reconstructive variational iteration technique using the shifted Chebyshev 

polynomials of the second kind, we assume an approximate solution of the form 

 

𝑤∗
𝑟,9(𝑧) = ∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝑧)

9
𝑟=0                                                                            (35)  

Hence, we get the following iterative formula: 
𝑤∗

𝑟+1,𝑁−1(𝑧) =

∑ 𝜇𝑟,9𝑇
∗
𝑟,9(𝑧)

9
𝑟=0 +

∫
(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝑡10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) −

𝑑2

𝑑𝜏2
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) + 𝜏(∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) −

𝑧

0

(−8 + 𝜏 − 𝜏2)𝑒𝜏) 𝑑𝜏                                                                                (36)  

 
𝑤∗

𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = 𝜇0,9𝑇
∗
0,9(𝑧) + 𝜇1,9𝑇

∗
1,9(𝑧) + 𝜇2,9𝑇

∗
2,9(𝑧) + 𝜇3,9𝑇

∗
3,9(𝑧) + 𝜇4,9𝑇

∗
4,9(𝑧) +

𝜇5,9𝑇
∗
5,9(𝑧) + 𝜇6,9𝑇

∗
6,9(𝑧) + 𝜇7,9𝑇

∗
7,9(𝑧) + 𝜇8,9𝑇

∗
8,9(𝑧) + 𝜇9,9𝑇

∗
9,9(𝑧) +

∫
(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) −

𝑑2

𝑑𝜏2
(∑ 𝑎𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) + 𝜏(∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) −

𝑧

0

(−8 + 𝜏 − 𝜏2)𝑒𝜏) 𝑑𝜏                                                                                 (37)                                                                                         

 

Hence: using (10), iterating and applying the boundary conditions (32) the values of the 

unknown constants can be determined as follows 

 
 𝜇0,9 = 0.85882297, 𝜇1,9 = −0.08867370  , 𝜇2,9 = −0.14943302, 𝜇3,9 = −0.04596561    

 

𝜇4,9 = −0.00836859,  𝜇5,9 = −0.00109864,  𝜇6,9 = −0.00011325 

 

𝜇7,9 == 0.000009646, 𝜇8,9 = −6.7910−7, 𝜇9,9 = −4.3010
−8 

Consequently, the series solution is given as 

𝑤∗(𝑧) = 5.18535090310−16𝑧19 − 1.24840417710−15𝑧18 − 2.2470217110−14𝑧17  

−7.1733148710−13𝑧16 − 1.07066855310−11𝑧15 − 1.49114473110−14𝑧14  

−1.9208562010−9𝑧13 − 2.2296445247110−8𝑧12 − 2.50521063110−7𝑧11  

−0.000002480158643𝑧10 − 0.001190656000𝑧7 − 0.006943808000𝑧6  

−0.03333334400𝑧5 − 0.1250004000𝑧4 − 0.3333332000𝑧3 − 0.4999998400𝑧2  

−6.20000000 10−8𝑧 − 0.00002201600000𝑧9 − 0.0001738240000𝑧8  

+3.283801013 10−17𝑧20 + 0.9999999710                                                                                                (38) 

      

 Example 4: Reference considers the following tenth order boundary value problem (Ali et 

al., 2018)  

𝑤(10) = −(80 + 19𝑧 + 𝑧2)𝑒𝑧 ,     0 ≤ 𝑧 ≤ 1                                                                                   (39) 

with boundary conditions                                   
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𝑤(0) = 0, 𝑤(1) = 0,   𝑤′′(0) = 0,   𝑤′′(1) = −4𝑒,  𝑤(4)(0) = −8, 𝑤(4)(1) = −16𝑒, 

𝑤(6)(0) = −24,  𝑤(6)(1) = −36𝑒,  𝑤(8)(0) = −48,  𝑤(8)(1) = −64𝑒.                                         (40) 

The exact solution of the example is 

 𝑤(𝑧) = 𝑧(1 − 𝑧)𝑒𝑧.                                                                                                                                        (41) 

The correct functional for the boundary value problem (39) and (40) is given as 

𝑤𝑟+1 = 𝑤𝑟(𝑧) + ∫ 𝜆(𝜏)(𝑤(10) + (80 + 19𝜏 + 𝜏2)𝑒𝜏)𝑑𝜏 
𝑧

0
                                               (42)  

where  𝜆(𝜏) =
(−1)10(𝜏−𝑧)9

9!
  is the Lagrange multiplier. 

Applying the reconstructive variational iteration technique using equation (11) by assume an 

approximate solution equation (35) to get the following iterative formula 

𝑤∗
𝑟+1,𝑁−1(𝑧) =∑𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝑧)

9

𝑟=0

+∫
(𝜏 − 𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9

𝑟=0

) + (80 + 19𝜏 + 𝜏2)𝑒𝜏)𝑑𝜏

𝑧

0

 

                                                                                                        (43)  

 
𝑤∗

𝑟+1,𝑁−1(𝑧) = 𝜇0,9𝑇
∗
0,9(𝑧) + 𝜇1,9𝑇

∗
1,9(𝑧) + 𝜇2,9𝑇

∗
2,9(𝑧) + 𝜇3,9𝑇

∗
3,9(𝑧) + 𝜇4,9𝑇

∗
4,9(𝑧) +

𝜇5,9𝑇
∗
5,9(𝑧) + 𝜇6,9𝑇

∗
6,9(𝑧) + 𝜇7,9𝑇

∗
7,9(𝑧) + 𝜇8,9𝑇

∗
8,9(𝑧) + 𝜇9,9𝑇

∗
9,9(𝑧) +

∫
(𝜏−𝑧)9

9!
  (

𝑑10

𝑑𝜏10
(∑ 𝜇𝑟,9𝑇

∗
𝑟,9(𝜏)

9
𝑟=0 ) + (80 + 19𝜏 + 𝜏2)𝑒𝜏) 𝑑𝜏

𝑧

0
                                    (44)  

Hence: using (10), iterating and applying the boundary conditions (40) the values of the 

unknown constants can be determined as follows 

 
 𝜇0,9 = −0.04433593750, 𝜇1,9 = 0.3546949487, 𝜇2,9 = −0.0673177833,  
𝜇3,9 = −0.07890081769 

 

𝜇4,9 = −0.02353050595, 𝜇5,9 = −0.004240927095, 𝜇6,9 = −0.000553385167 

 

𝜇7,9 = −0.00005696608660,  𝜇8,9 = −0.000004650297619, 𝜇9,9 = −3.390857798 10
−7 

 

Consequently, the series solution is given as 

𝑤∗(𝑧) = −
1

114328101888000
𝑧18 −

1

2032499589120
𝑧17 −

1

93405312000
𝑧16 −

1

6706022400
𝑧15 −

1

518918400
𝑧14 −

1

43545600
𝑧13 −

1

3991680
𝑧12 −

1

403200
𝑧11 −

1

45360
𝑧10 − 0.0001736119193𝑧9 −

0.001190476190𝑧8 − 0.006944435246𝑧7 − 0.03333333334𝑧6 − 0.1250000440𝑧5 −
0.3333333333𝑧4 − 0.499999977𝑧3 + 0.9999999435𝑧

 

 

                                                                                                                                                            (45) 

                                                                                                                               

5. Tables 
Table 1. The result of the proposed method compared Galerkin Method with Septic B-splines (Kasi 

Viswanadham and Sreenivasulu Ballem, 2015) 

 

z Exact solution Approximate 

solution 

Absolute Error by 

the proposed 

method 

GMSB-s 

Error 

-0.8 -0.2508144153 - 0.2508144150 3.000000e-10 5.483627e-06 

-0.6 -0.5282147935 - 0.5282147940 5.000000e-10 9.536743e-07 

-0.4 -0.7736912350 -0.7736912350 0.000000e-00 8.702278e-06 

-0.2 -0.9408639147 -0.9408639150 3.000000e-10 2.980232e-07 

0.0 -1.0000000000 -0.9999999999 1.000000e-10 1.955032e-05 

0.2 -0.9408639147 -0.9408639150 3.000000e-10 2.920628e-05 

0.4 -0.7736912350 -0.7736912350 0.000000e-00 2.169609e-05 

0.6 -0.5282147935 -0.5282147940 5.000000e-10 7.390976e-06 

0.8 -0.2508144153 -0.2508144150 3.000000e-10 7.450581e-07 
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Table 2. The result of the proposed method compared Galerkin Method with Septic B-splines (Kasi 

Viswanadham and Sreenivasulu Ballem, 2015) 

 

z Exact solution Approximate 

solution 

Absolute Error by 

the proposed 

method 

GMSB-s 

Error 

-0.8 1.2912409640 1.291240963 1.000000e-09 4.649162e-06 

-0.6 0.9034279574 0.9034279574 0.000000e-00 1.329184e-05 

-0.4 0.5451856792 0.5451856793 1.000000e-10 2.050400e-05 

-0.2 0.2384031970 0.2384031971 1.000000e-10 9.477139e-06 

0.0 0.0000000000 1.0000000e-10 1.000000e-10 2.731677e-06 

0.2 -0.1589354646 -0.1589354645 1.000000e-10 1.458824e-05 

0.4 -0.2336510054 -0.2336510052 2.000000e-10 2.110004e-05 

0.6 -0.2258569894 -0.2258569891 3.000000e-10 1.908839e-05 

0.8 -0.1434712182 -0.1434712178 4.000000e-10 1.342595e-05 

 

Table 3. The result of the proposed method compared Galerkin Method with Septic B-splines (Kasi 

Viswanadham and Sreenivasulu Ballem, 2015) 

 

z Exact solution Approximate 

solution 

Absolute Error 

by the proposed 

method 

GMSB-s 

Error 

0.1 0.9946538262 0.9946537928 3.340000e-08 1.537800e-05 

0.2 0.9771222064 0.9771221720 3.440000e-08 4.452467e-05 

0.3 0.9449011656 0.9449011329 3.270000e-08 3.331900e-05 

0.4 0.8950948188 0.8950947907 2.810000e-08 3.552437e-05 

0.5 0.8243606355 0.8243606144 2.110000e-08 9.477139e-06 

0.6 0.7288475200 0.7288475090 1.100000e-08 2.586842e-05 

0.7 0.6041258121 0.6041258152 3.100000e-09 3.975630e-05 

0.8 0.4451081856 0.4451082079 2.230000e-08 3.531575e-05 

0.9 0.2459603111 0.2459603566 4.550000e-08 2.214313e-05 

 

 

Table 4. The result of the proposed method compared with Reproducing Kernel Hilbert Space Method 

(Ali et al., 2018) 

z Exact 

solution 

Absolute Error 

by the proposed 

method 

AE (RKHSM) [2] AE (NPCSM) [3] 

0.2 0.19542444

1 

1.000000e-08 3.330000e-08 2.433000e-07 

0.4 0.35803792

7 

1.800000e-08 7.031000e-08 3.986000e-07 

0.6 0.35803792

7 

1.700000e-08 6.076000e-08 4.428000e-07 

0.8 0.35608654

9 

1.000000e-08 2.682000e-08 3.328000e-07 

 

 

6. Conclusion 

In this paper, the reconstructive variational iteration technique using Chebyshev and shifted 

Chebyshev polynomials of the second kind has been applied successfully to obtain the 

numerical solutions of tenth order boundary value problems. The reconstruction involves 
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Chebyshev polynomials of the second kind and shifted Chebyshev polynomials of the second 

kind mixed with variational iteration method. The method gives rapidly converging series 

solutions which occur in physical problem. From tables 1, 2, 3 and 4, it is observed that the 

proposed method yields a better result when compared with methods in literature. Finally; the 

numerical results revealed that the present method is also a powerful mathematical tool for the 

solution of the class of problem considered. 
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ABSTRACT  

Storage energy systems are required, according to several studies [1], to enhance the energy 

production and demand ratio and to store extra or free energy that could otherwise be lost. 

Phase change materials (PCMs) are a viable storage method for latent heat thermal energy. 

This is because it can store a lot of energy for even a slight temperature shift. PCM’s poor 

thermal conductivity, which results in energy losses and longer energy storage and release 

times, is the fundamental drawback of using them in latent heat thermal energy storage [2]. 

Therefore, to make PCMs appropriate for application in latent heat thermal energy storage 

systems, heat transfer augmentation techniques must be applied to improve the thermal 

reactivity of PCMs [3]. Numerous methods of heat transfer augmentation have been tested in 

an effort to improve the low thermal performance of phase change materials [4]. A significant 

barrier is the low thermal conductivity of PCMs, which is partly responsible for the extremely 

slow energy storage and recovery. Over a limit use of the temperature, the PCM’s 

characteristic is the increase of the specific heat. This latter, is the principle use in the design 

of the PCM heat exchanger unit. The aim of this study is to investigate the performance of 

multiple PCMs in solar heat exchanger unit during the solidification process. In this paper, a 

numerical simulation is carried out in the case with and without convection to improve and 

strengthen the discharge process of the PCMs.  

Keywords: Solidification; Discharge time; Phase change material; Solar heat exchanger. 
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ABSTRACT 

All human body cells require energy to survive, grow and function, which is why the 

digestive system, including the liver, pancreas, and gallbladder is designed to derive energy 

from energy-containing compounds such as sugars, starch, and lipids until they can be 

absorbed and assimilated into the cells via a biochemical process known as carbohydrate 

metabolism. However, inordinate carbohydrate digestion in the regular diet tends to raise 

blood glucose levels, increasing the global population's risk of Diabetes mellitus which can 

lead to potential complications that include blindness, heart attacks, kidney damage, lower 

limb amputation. According to the International Diabetes Federation the number of diabetes 

mellitus cases tends to raising what increase the number of deaths in the worldwide. What 

makes the invention of new drugs against diabetes mellitus crucial. The severe way to treat 

type 2 of diabetes mellitus is the lowering of blood glucose levels and it occurs by inhibit 

alpha-amylase. 

The traditional drug design based on synthesis and analysis of compounds wanted to study 

expense a lot of time and the cost of synthesis process, while we can resolve these problems 

by using computational methods that help us to predict the efficacity, the stability, and 

pharmacokinetics properties as a first step in drugs design chain. 

Considering to Morocco is known by cannabis plants farming in an irregular manner despite 

the law promulgated since 1956, however, the Moroccan government in 2021, tend to legalize 

the use of the cannabis plants in therapeutic, cosmetic and industrial purposes. 

In this study, the virtual screening was performed to a set of 50 compounds extracted from 

cannabis plants by using molecular docking to examine their ability to form a stable complex 
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with alpha amylase protein, the remaining compounds which are showed good binding 

affinity were subjected to ADMET method to predict the pharmacokinetics properties, while 

the molecular dynamics was performed to validate the obtained results. 

Keywords: Alpha amylase, ADMET, Cannabis, molecular docking, Molecular 

Dynamics. 
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ABSTRACT 

This paper describes a hybrid control method for a doubly fed induction generator (DFIG), 

which is used in wind energy conversion systems (WECS). The primary purpose of the 

research is to create a control approach that will be used to a bidirectional converter delivering 

a DFIG utilizing a mix of vector and backstepping control. Initially, a vector control method 

with a proportional-integral compensator was utilized to deliver decoupled active and reactive 

power (PI). To address some of the PI compensator's weaknesses in terms of robustness, 

transient responsiveness, and steady state inaccuracy, a backstepping technique was used. A 

simulation research on the DFIG generating both real powers drawn from the turbine and the 

required reactive power yielded good results when compared to those obtained from previous 

studies. 

Keywords: backstepping, doubly fed induction generator, vector control, active and reactive 

power, back-to-back converter. 
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ÖZET 

Bu konuşmada, eğrilik ve de torsiyona haiz bir arkaplan uzay-zamanında Yang-Mills tipi dış 

alanlarla etkileşen zarların klasik hareketleri üzerine yapılan bir çalışma ele alınacaktır. 

İlgilenilen materyal 2-parçacığın (maddesel zarın) dört boyutlu bir uzay-zamandaki yörüngesi 

üç boyutlu zamansal bir altmanifold (yani bir hiperyüzey) olmaktadır. Bu varyetenin içsel ve 

dışsal geometrik özelliklerini beraberce barındıran bir stres (gerilme) tensörünün 

oluşturabileceği de gösterilebilir. Böyle bir zamansal tipteki hiperyüzeyin içsel diferansiyel 

geometrisi, üzerinde indüklenen metrik tensör alanı ile ve dışsal diferansiyel geometrisi ise 

karşılık gelen imersiyonun şekil tensörünü teşkil eden dış eğrilik tensörü ile temsil 

edilmektedir. Zarı tarif eden imersiyonun (daldırmanın) esneklik özelliklerinin metrik 

diferansiyel geometri (özel olarak Riemann-sal geometri) ile anlatılabilmesi nedeniyle bu 

maddesel hiperyüzeyin stres tensörüne geometro-elastik stres tensörü adı verilmektedir. Zarın 

eylemsizlik kütlesinin pozitif olması nedeniyle ona karşılık gelen hiperyüzey üzerindeki temel 

tensör alanlarının tanımlanabilmesi için (uzaysal olan) normal vektör alanını esas alan 

izdüşüm (projeksiyon) tensör operatörleri kullanılabilmektedir. Kütlesiz zarlar için farklı bir 

yöntem kullanılmalıdır.  

Bu geometro-elastik stres tensörü, bir total stres tensörünün, zarın evren-hacmi üzerindeki 

kısmı olup kapsayan uzay-zamanın torsiyon ihtiva etmesi nedeniyle total stres tensörü 

simetrik olma ve diverjanssızlık özelliklerini yitirmektedir. Zarın hareket denklemi, total stres 

tensörünün sıfırdan farklı bir değere sahip olan kovaryant diverjansı ile verilmektedir. Elde 

edilen hareket denklemi, hem P. A. M. Dirac’ın hem de M. Önder ve R. W. Tucker’ın 

‘’küresel‘’ baloncuklarının sağladıkları hareket denklemlerini özel haller olarak içermektedir. 

Kütlesiz zar hareketlerinin incelenebilmesi için eğri uzay zamanlardaki ışıksal hiperyüzeylerin 

nul-çizgi demetlerinin geometrisi çalışılmalıdır. Ancak bu şekilde, ilgilenilen nul imersiyon 

üzerine izdüşüren tensör operatörleri iyi bir şekilde tanımlanabilmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: torsiyon ve eğrilik, geometro-elastik stres, klasik zar imersiyonları 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this talk, a work on the classical motions of membranes interacting with external Yang-

Mills fields in background space-times with curvature and torsion will be handled. The 

trajectory of this material 2-particle (membrane) in a four dimensional space-time will be a 

three dimensional time-like submanifold (i.e. a hypersurface). One can also show that a stres 

tensor containing both the intrinsic and extrinsic geometrical properties of this variety can be 

built up. The internal differential geometry of this time-like type hypersurface can be 

represented by its induced metric tensor field and its external differential geometry by the 

extrinsic curvature tensor which is used to construct the shape tensor of the corresponding 
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immersion. Since the elastic properties of the immersion defining the membrane could be 

described using metric differenatial geometry (specifcally Riemannian geometry) the stress 

tensor of this material stress tensor is termed as the geometro-elastic stress tensor. Since the 

inertial mass of the membrane is positive the fundamental tensor fields on the corresponding 

hypersurface can then be defined by the usage of projection tensor operators based on the 

normal vector field (which is space-like). A different method should be used for massless 

membranes. 

This geometro-elastic stress tensor is part of a total stress tensor which loses its symmetry and 

divergenceless properties because of the torsion existent in the ambient space-time. The 

equation of motion of the membrane is given by the non-vanishing covariant divergence of 

this total stress tensor. The obtained equation of motion includes the equation of motions of 

both P. A. M. Dirac and M. Önder-R. W. Tucker ‘’spherical‘’ bubbles as special cases. In 

order to investigate the motions of massless membranes one should work out the null line-

bundle of the corresponding light-like hypersurfaces in curved space-times. Only this will 

give rise to a well-definition of the projection tensor operators onto the null immersion being 

considered. 

Keywords: torsion and curvature, geometro-elastic stress, classical membrane immersions  
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COVID 19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL ETKİLERİ ÜZERİNE BİR 

 

ÖZET 

Tarih boyunca pandemiler önemli ekonomik siyasal ve sosyal etkiler yaratmıştır. Bilimsel 

buluşlarla birlikte birçok hastalığın etkisinin azaltılması, üretim alanından verimlilik artışı gibi 

faktörler bir araya gelerek dünya nüfusunun hızla artmasına vesile olmuşlardır. Nüfusta 

yaşanan artış ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi ise ortaya çıkan ekolojik tahribatla bir 

döngü yaratmış; doğal afetler ve hastalıklarla demografik yapı üzerinde kaçınılmaz etkiler 

bırakmışlardır. 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve hızla küresel etkiler yaratan COVID 19 

pandemisi de bu döngüsel etkisinin bir parçası olarak birçok sosyal olgunun yeniden ele 

alınması sürecini beraberinde getirmiştir.  

COVID 19 ile beraber makroekonomik istikrarın bozulması, yaşanan ekonomik daralmanın 

toplımsal etkilerinin de olduğu yapılan araştırmalardan izlenmektedir. Nitekim pandemi 

yarattığı üretimde azalma, işsizlikte artış gibi ekonomik tahribatların yanı sıra toplumsal yapı 

üzerinde yoksulluğun, şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının artması gibi sonuçlarda doğurmuştur. 

Bu durum kriz dönemlerinde uygulanması gereken kamu politikalarının kapsamı konusunda 

da yeni bir anlayışa duyulan ihtiyacı; ekonomik, siyasal ve sosyal alan ayrışmasını dayatan 

Ortodoks ekonomik yaklaşımların yetersizliğini ortaya koymuştur. Toplumsal dayanışma 

ağlarının zayıfladığı, rekabete dayalı ekonomik üretim anlayışının yarattığı bu yapay ayrışma, 

aynı zamanda kamu sektörünün yetki alanını da daraltmış; birçok kırılgan grubun savunmasız 

kalmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada COVID 19 salgınının Türkiye’ye ait sosyal etkilerini istatistiksel göstergeler 

aracılığı ile ortaya koymaktır. Çalışmada özellikle aile içi şiddet, kadınların işe ve eğitime 

erişimi gibi göstergeler, çeşitli ülkelerle kıyaslamalı olarak ortaya konmakta; diğer ülkelerde 

toplumsal yapıyı korumak üzere ortaya konan politikalar da irdelenmektedir.  Çalışma 

bulguları;  Türkiye’nin aile ve toplum yapısını korumak üzere işsizliğin yarattığı riskleri 

bertaraf edebilmek, eğitim ve sağlığa erişimde sosyal adaletin sağlanması için yeniden sosyal 

devletin gerektirdiği politikalara yönelmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID 19, pandemi, toplumsal şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, Türkiye 
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ABSTRACT 

Throughout history, pandemics have had significant economic, political and social impacts. 

Along with scientific improvements, factors such as improvement about treating many 

diseases and increasing productivity level contributed to the rapid increase in the world 

population. The increase in population and the rapid consumption of natural resources created 

a cycle with the resulting ecological destruction; natural disasters and diseases have left 

inevitable effects on the demographic structure. The COVID 19 pandemic, which emerged in 

China in 2019 and rapidly created global effects, brought along the process of reconsidering 

many social phenomena as a part of this cyclical effect. As a matter of fact, the pandemic 

caused economic damage such as a decrease in production and an increase in unemployment, 

as well as an increase in poverty, violence and gender discrimination on the social structure. 

The deterioration of macroeconomic stability with COVID 19 and the collective effects of the 

economic contraction are also observed from the researches. As a matter of fact, in addition to 

the economic damages such as the decrease in production and the increase in unemployment, 

the pandemic has led to the increase in poverty, violence and gender discrimination on the 

social structure. This also calls for a new understanding of the scope of public policies that 

should be implemented in times of crisis; It has demonstrated the inadequacy of orthodox 

economic approaches that impose the separation of economic, political and social spheres. 

This artificial segregation created by the understanding of competitive economic production, 

in which social solidarity networks are weakened, has also narrowed the jurisdiction of the 

public sector; it has left many vulnerable groups. 

The aim of this study is to reveal the social effects of the COVID 19  pandemics in Turkey 

through statistical indicators. In the study, indicators such as domestic violence, women's 

access to work and education are presented in comparison with various countries; The policies 

put forward to protect the social structure in other countries are also examined. Study reveals 

that Turkey should turn to the policies required by the social state in order to avoid the risks 

created by unemployment in order to protect the family and social structure, and to ensure 

social justice in access to education and health. 

Keywords: COVID 19, pandemic, social impacts, Turkey 

 

A INVESTIGATION ON THE SOCIAL IMPACTS OF THE COVID 19 PANDEMICS 

IN TURKEY 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the evolution of the author’s right in the Albanian legislation as a result 

of the political and economic changes and of the alignment of the Albanian legislation with 

acquis communautaire.  

The first part of the article presents the main sources of copyright in the international and 

Albanian context, the connection between copyright and fundamental rights, as well as the 

concepts of "copyright" and "author's right". The following is an analysis of the contemporary 

Albanian legislation regarding copyright, highlighting the shortcomings of this legislation 

regarding the implementation of EU Directives. 

Finally, this article examines the question of the implementation of EU directives on 

copyright in Albania to guarantee its effective protection. The adaptation of the Albanian 

author’s right law with the legislations of the member states would not only solve many 

problems in the context of copyright as a right that should be the same everywhere for the 

spread of the works protected by this right beyond the borders of the states, but it is also a 

guarantee for the integration of Albania in the EU. 

Keywords: author’s right, acquis communautaire, EU directives on copyright, fundamental 

rights 

 

1. INTRODUCTION 

 

Copyright is described by Lord Macaulay as "a tax on readers for the purpose of awarding a 

prize to writers". He believed that property, being the creature of the law, can only be 

defended on the ground that it is a law beneficial to mankind  (Kumar Sinha & Mahalwar, 

2017:2). 

The oldest source of copyright is the “Berne Convention” of 1866 followed by the “Universal 

Copyright Convention” which was signed in Geneva on 6 September 1952, which in its article 

1 defines the principle of sufficient and effective protection of copyright in contracting 

countries. Other important sources that we can mention are “The founding convention of the 

World Intellectual Property Organization”, which was signed on July 14, 1967 in Stockholm 

and the GATT / TRIPS accords of 1994. 

Copyright protects creative works of the human mind. Creativity does not require artistic 

merit, any civic virtue or commercial value. In the European Union (EU), a showing that the 

work is the “author’s own intellectual creation” or in the US, a showing of “at least some 

minimal degree of creativity,” meet the standard (Dreyfuss & Pila, 2018: 490). 

Practice has often pointed out that the implementation of a right may bring restrictions or 

affect another right. This has been noticed too much even in the cases of implementation of 

the Directives, when in the attempt to correct a defect in the legal norm, "unintentionally" the 

legislator causes a violation of a fundamental right. These issues have often been the subject 
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of cases in the national and international courts, and in the case of copyright we can mention 

the judgments of the European Court of Justice. In its copyright case law, the ECJ has 

confirmed that the acquis on copyright should be interpreted by the courts in the light of the 

EU Charter of Fundamental Rights. 

The CJEU has been including IP, in general, and copyright, in particular, within the scope of 

the fundamental right to property since before the entry into force of the Lisbon Treaty 

(Rosati, 2021:21) Article 27(2) of the Universal Declaration of Human Rights provides that 

everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any 

scientific, literary or artistic production of which he is the author. 

In order to a better comprehension of the institute object of our study, first of all let’s make 

some considerations about the notions of “copyright” and “author’s right”. 

“Copyright” and “author’s right” are the two great legal traditions for protecting literary and 

artistic works. The copyright tradition is associated with the common law world-England, 

where the tradition began, the former British colonies, and the countries of the British 

Commonwealth. The tradition of author’s right is rooted in the civil law system and prevails 

in the countries of the European continent and their former colonies in Latin America, Africa, 

and Asia (Goldstein & Hugenholtz, 2019:13). 

According to Goldstein & Hugenholtz Continental author’s rights laws-droit d’auteur in 

France, Urheberrecht in Germany, derecho de autor in Spain, diritto d’autore in Italy, 

auteursrecht in the Netherlands and Belgium- differ from the copyright laws of the common 

law tradition more in emphasis than in outcome. But the difference in terminology between 

“copyright” and civil law “authors right” is not merely linguistic. It highlights the difference 

between the common law tradition and the civil law tradition. The term copyright means a 

negative right, which has to do with the right of the owner to stop copying his work and the 

main purpose of copyright is to increase welfare as an economic value. Whereas in the civil 

law tradition the work is seen as an act of creation putting in the foreground the moral rights 

of the author (Leaffer, 2019). After reviewing an extensive literature we came to the 

conclusion that not all authors who write about intellectual property rights and especially 

about copyright make a distinction between “copyright” and “author's right”, using the term 

“copyright” even in the context of the study of this right in the EU. 

Although it remains a new institute of the Albanian law, the author’s right in Albania has been 

regulated since 1929 in Article 759 of the first Albanian Civil Code. Later the protection of 

personal economic and moral rights of the author was sanctioned in article 58 of the general 

part of the Civil Code approved by law No. 2022, dated 02.04.1955, in the articles 315-335 of 

the Civil Code of 1981, until 1992, when for post-communist Albania a new phase of the right 

begins with the "Law on the author’s right" amended several times and in 2005 with the law 

"The author’s right and other neighboring rights related to” (Tutulani-Semini, 2009: 23-27). 

If we make an analysis of this right in the national codifications, we will find an evolution of 

it by approaching today to the most modern legislations, although during the following 

analysis we will point out the shortcomings of the current copyright legislation in Albania, 

also identifying the needs for improvement according to the latest EU Directives.  

In the early legislations, the author’s right together with other intellectual property rights were 

regulated in special provisions or even in bylaws. In particular there were regulated the 

personal moral rights but also the economic rights. After the 80's, the author’s right had a 

wider regulation defining the object, the subjects of copyright, the concept of co-authorship, 

the content of the author’s right with its personal moral rights, the cases when we do not have 

violations of the author’s right, the invention and rationalization right, etc (Kodi Civil i 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 1981:articles 315-335).Compared to the most 

modern copyright protection systems that exist in Western Europe, the former socialist 

systems were quite underdeveloped in terms of copyright and there was no copyright market 
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because the cultural sector was dominated by the state organizations (Siegrist & Dimou, 

2017). 

With the changes of the political, economical and legal system in Albania in the 90's, the law 

on the author’s right began to embrace the most modern and contemporary legislation by 

widely regulating the author’s right in all aspects and including in the legislation works which 

were not previously included, as well as the the author’s-related rights. 

With all the recent changes to the copyright law in Albania, the latest EU Directive (EU) 

2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 remains 

unimplemented. 

2. CURRENT LEGAL FRAMEWORK REGARDING COPYRIGHT IN 

ALBANIA 

It can be said that currently in Europe has been achieved a harmonization of copyright thanks 

to the 13 EU Directives and the case law of the European Court of Justice, which have 

regulated the main concepts or the most essential aspects of copyright in the Member States in 

the same way, but we still have significant differences in copyright aspects from one country 

to another (Stamatoudi & Torremans, 2021:10-11). 

Recently, the unauthorized use of copyrighted works on the Internet showed the weakness of 

national legislation in the digital field, highlighting the effectiveness of unified EU rules in 

national contexts (Rosati, 2021). And this was best seen with Directive (EU) 2019/790 of the 

European Parliament and of the Council of 17 April 2019 and the results of its 

implementation in the Member States. 

The author’s right in Albania is regulated by Law no. 35/2016 “On the author’s right and 

related rights”. In 2022, this law underwent several important changes with the Law No. 

37/2022 “On some additions and changes to Law no. 35/2016 For copyright and other rights 

related to them". In addition to the law, the current legal framework consists of a series of 

bylaws, orders, decisions, instructions issued by the government or bodies of the Copyright 

Directorate in Albania. Also as a country aiming to join the EU, with the ratification of the 

Stabilization and Association Agreement between Albania and the EU, Albania is seriously 

engaged in the implementation of the EU Directives in all areas of law, including intellectual 

property rights. 

Although the Albanian law on copyright has in some way adapted the last directives, if we 

make a detailed analysis, we will notice that some changes still need to be made.  

The Law No. 37/2022 “On some additions and changes to Law no. 35/2016 For copyright and 

other rights related to them" has improved some aspects of the author’s right in line with EU 

Directives. The list of references in the law also adds Directive (EU) 2017/1564 of the 

European Parliament and of the Council of 13 September 2017 on certain permitted uses of 

certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit 

of persons who are blind, visually impaired or otherwise print- disabled and amending 

Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights 

in the information society. Also are added Directive 2011/77/EU of the European Parliament 

and of the Council, dated 27 September 2011 amending Directive 2006/116/ EC on the term 

of protection of copyright and some related rights, Directive 2012/28 of European Parliament 

and of the European Council, dated 25 October 2012, "On certain permitted uses of works 

without authorship". After article 16 Legal presumption on authorship, are added article 16/1, 

16/2, and 16/3. Article 16/1 gives the meaning of the work without author, which is 

considered that work when, after conducting and documenting an exhaustive search, none of 

the authors or co-authors of a work has been identified, or if the author or one or more co-

authors of the work have been identified but the location of none of them is known. Article 

16/2 provides some definitions regarding the exhaustive search in order to grant the status of 

works without author and the documentation of the information. Exhaustive search for the 
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purpose of identifying or locating authors or co-authors or granting the status of works 

without author, is done by libraries with public access, educational institutions or museums, 

other legal entities that perform museum activities, etc. Article 16/3 lists the sources of 

exhaustive research. Article 75 regarding the restrictions on the benefit of special institutions 

of the new law is reworded and after article 75, article 75/1 and 75/2 are added. Article 75/1 

provides certain provisions regarding the reproduction of works without authorship and their 

making available to the public only to achieve the purposes related to their missions of public 

interest, in the preservation, restoration and provision of cultural access and education for 

works without authorship included in their collections. Article 75/2 deals with the right to 

compensation for the use of the work without author, for the author or co-author, who decides 

to terminate the status of the work without author. 

Regulations are also provided regarding the use of offenses intended for persons with 

disabilities. With the adoption of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published 

Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled in 2013, the 

international copyright community has shown its willingness to take further steps in the 

harmonization of limitations and exceptions in the field of copyright (Balganesh et al 

2021:74). After article 77, article 77/1 and 77/2 are added. Article 77/1 regulates the use of 

copyrighted works by blind persons, visually impaired or otherwise with disabilities in 

reading printed materials. Article 77/2 defines the obligations of authorized entities to make 

copies in an appropriate format of a work or object of related rights legally published, or 

transmitted, to distribute or to put in make available to the public a copy without the purpose 

of economic gain. 

Finally, regarding the changes of the law, we can say that the most important changes that 

come as a result of the problems encountered in practice are related to the reformulation that 

Article 138 has undergone regarding the Unique counters for performing the function of 

collecting rewards. Before we make an analysis of this article it is important to make a 

parenthesis. One of the most current issues regarding the topic under study remains the 

collection and distribution of remuneration fees for the categories of rights holders in 

collective administration. Several public hearings in Albania with authors of different 

categories have been organized in relation to the draft law proposals. According to the 

regulatory authority of the Ministry of Culture, during the monitoring there were found 

irregularities in the agency which had the function of collecting fees for all categories of 

rights holders. These irregularities related to the non-correlation between the amounts of 

rewards received by the authors presented in the documents and the amounts they effectively 

receive. Therefore, the new law provides for a single counter with representatives from all 

Collective Rights Management Agencies licensed in the Republic of Albania and the election 

of a senior executive body that will guarantee more transparency. According to Collective 

Rights Management Agency, this change will bring centralization. 

The previous law in Article 138 stipulated that through a written agreement the Collective 

Rights Management Agency agree and decide to which of them will be transferred the 

function of collecting tariffs for all categories of rights holders. In case they do not reach an 

agreement within 30 days from the entry into force of the remuneration fees, this decision is 

made by the National Copyright Council, for one of the licensed agencies based on certain 

criteria. Also in point 3 of this article it is determined that the above mentioned agreement 

must contain the manner and percentage of fee distribution and remuneration collected to 

Collective Rights Management Agency as follows: 40 percent will go to the agency, the 

copyright representative; 30 percent will go to the agency, the representative of the 

performers' rights; 30 percent will go to the agency, the representative of the rights of the 

producers, including the publishers and producers of the phonograms. 
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Meanwhile, according to Article 138 of the reformulated Law, it is provided that the Unic 

Counter is compound of representatives of Collective Rights Management Agency licensed in 

the Republic of Albania and each Collective Rights Management Agency has a member 

representative in the highest decision-making body. 

Point 4 also provides for the designation of the highest executive body through an agreement 

of the members of the highest decision-making body of the Unique Agency. The highest 

executive body does not derive from the ranks of licensed Collective Rights Management 

Agency. If Collective Rights Management Agency does not reach an agreement on the 

selection of the highest executive body within the specified period, this decision is made by 

the National Council for Copyright. 

Collective Rights Management Agency make available to the unique agency the database of 

their members with whom they have entered into contracts as well as any information 

necessary to perform the function of collecting remuneration fees. Regarding the distribution 

of rewards, Article 8 of the draft law stipulates that the distribution of rewards collected to 

Collective Rights Management Agencies must be done fairly in support of periodic 

monitoring reports of Collective Rights Management Agencies on the current use of works 

and objects of the rights related.  

Often the territorial protection afforded by national copyrights has clashed with the 'digital 

single market' and this has led to action at EU level to prevent geo-blocking and allow cross-

border portability of online content. In relation to digital copyright the European Commission 

has promoted a number of initiatives following on from the 2011 Green Paper on the online 

distribution of audiovisual works and the EU's IPR Strategy, in the 2015 Digital Single 

Market Strategy, and finally with the latest Directive on copyright in the Digital Single 

Market (Stokes, 2019). Actually, the Albanian law “On the author’s right and related rights” 

defines technological protection measures that can be taken to protect the author’s right. But 

this norm should change with the implementation of Directive (EU) 2019/790 of the European 

Parliament and of the Council of 17 April 2019 which provides for the taking of more specific 

technological measures.  

Although the Law No. 37/2022 “On some additions and changes to Law no. 35/2016 For 

copyright and other rights related to them" has proposed some changes that has improved the 

law, Albania still remains "untouched" by the Directive (EU) 2019/790 of the European 

Parliament and of the Council of 17 April 2019 which has already been implemented in most 

member states regulating one of the most problematic aspects such as online copyright. 

3. COPYRIGHT AND FUNDAMENTAL RIGHS. CASE LAW 
The recent decisions of the European Court of Justice (C-149/17 - Bastei Lübbe; C-314/12 

UPC Telekabel, C-580/13 Coty Germany and C-484/14 McFadden etc.) are emphasizing 

more and more that the member states at the time of the transposition of the directives must 

interpret them in such a way that we have a balance of the fundamental rights of the Charter 

of Fundamental Rights of the EU in the context of the strengthening of intellectual property 

rights. There are many fundamental rights which are included as the fundamental rights of 

freedom of the press and freedom  of  information, the right to respect private and family life, 

etc.  

The European Court of Human Rights has held the same position (ECtHR, No. 36769/08, 

ECtHR, No. 40397/12). The courts of European countries are following the guidelines of the 

European Courts in cases where they are faced with situations where there is a conflict 

between copyright and fundamental rights and the task to balance them in copyright law by 

interpreting them case by case also in the context of national legislation. However, there are 

no general norms in European copyright laws that allow judges to balance, case by case, 

fundamental rights that conflict with copyright law. 
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Let's bring some recent cases of European courts regarding this conflicting relationship 

between the fundamental  rights and the copyright. 

 

Case C-401/19 – Poland  v.  Parliament and Council, April 28, 2022 

 

The EU Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market  

approved by the European Parliament and the Council (EU) had to be transposed by the 

member states by June 2021. But currently, only some of the EU countries have implemented 

this directive in their legislations. The directive aims to ensure a greater protection of the 

rights of content creators and publishers in the common digital market, especially in relation 

to information society service providers, such as Google or YouTube. One of the countries 

which from the beginning criticized the Directive and objected to its Article 17 before the 

Court of Justice of the European Union, is Poland, which has not yet implemented this 

directive into national legislation. In its appeal to the ECJ, Poland claims that the introduction 

of such a mechanism leads to preventive internet censorship.  

The main issue before the Court was the validity of the preventive measures required by 

Article 17 in the light of the right to freedom of expression and  information  recognized in 

Article 11 of the Charter.  If these provisions could not be separated from Article 17 as a 

whole, the Republic of Poland asked the Court to annul Article 17 in its integrality. The court 

confirmed that Article 17 requires Service Providers to conduct a prior review of uploaded 

content in cases where rights holders have provided "relevant and necessary information . 

For the Court, such prior review and filtering could limit an important means of distributing 

content on the Internet. Thus, the regime of specific responsibility in Article 17 brings a 

limitation in the exercise of the right to freedom of expression and information of the users of 

these content sharing services, as guaranteed by Article 10 and Article 11 of ECHR. But on 

the other side, the Court considers that such a restriction is justified taking into consideration 

the text of Article 52(1) of the Charter, which requires that any restriction on the exercise of 

the rights and freedoms recognized by that Charter must be provided by law and respect the 

essence of those rights and freedoms.  

 

 

ECtHR – Case Safarov v. Azerbaijan, application no. 885/12, September 1, 2022 

 

The matter in question has to do with the case of the applicant Mr. Safarov who is the author 

of a book published in 2009. This book was published later in 2010 in its electronic version 

by an NGO, Irali Public Union on its website without any authorization and was downloaded 

417 times by the website users until Mr. Safarov requested it be removed. Meanwhile, the 

applicant filed a civil suit against Irali Public Union for reproducing and publishing a digital 

version of his book online without authorization or without paying royalties, requesting 

material and non-material damages. After his request was thrown down from the three levels 

of judgment relying mainly on articles 17, 18 etc. of the copyright law of Azerbaijan. Mr. 

Safarov then filed a complaint against the Republic of Azerbaijan at the ECtHR. The ECtHR 

in its decision reconfirmed that the protection of intellectual property rights, including the 

protection of copyright, falls under the scope of Article 1 of Protocol no. 1 of the European 

Convention on Human Rights, which ensures the right of every person to the "peaceful 

enjoyment of his property" and that in case of disagreements between the parties, the state 

should take the necessary measures to protect the right to property. The ECtHR observed that 

the courts of Azerbaijan had proceeded with an illegal and arbitrary application of the existing 

law in the case of Mr. Safarov, since Azerbaijan's law on copyright offered a comprehensive 

protection of copyright. Article 17.1 authorizes the reproduction of a book without the consent 
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of the author only for personal purposes, while the non-profit organization NGO Irali Public 

Union had not published it for exclusively personal purposes. 

While if we refer to Article 18 of the local law on copyright, the unauthorized reproduction of 

the complainant's book cannot be justified because this right is reserved in special cases to 

libraries, archives and educational institutions. Meanwhile, the defendant made it available to 

a wide internet user public. Among other things, there was no authorization from the applicant 

to make a digital copy available to the reader. As a conclusion according to the ECHR, the 

state did not fulfill its positive obligation according to Article 1 of Protocol no. 1 for the 

protection of intellectual property. The ECtHR awarded the applicant 5,000 euros in total for 

both material and non-material damage. 

 

Court of Paris, 3e ch., 2e sect., Eric Zemmour and others v. Société des Auteurs et 

Compositeurs Dramatiques (SACD), Gaumont and others, no. 22/00034, March 4, 2022. 

 

In 2021, Eric Zemmour, the French election candidate and one of the defendants in the case in 

question included extracts of copyrighted audiovisual works in his presidential election 

campaign video. The video was released on official channels and social networks. Gaumont, 

the French film production and Distribution Company and others considered this a violation 

of their economic and moral rights for the unauthorized use of extracts from their works and 

filed a lawsuit. 

The court in the case in question struck a balance between freedom of expression and 

copyright by referring to Article 10 of the European Convention on Human Rights and the 

jurisprudence of the ECJ (29/07/2019, C-516/17, Spiegel Online, EU:C:2019:625 ) which 

stated that freedom of information and freedom of the press, provided for in Article 11 of the 

Charter of Fundamental Rights of the EU, are not able to justify, beyond the exceptions or 

limitations of provided for in Article 5(2) and (3) of Directive 2001/29/EC, a derogation from 

the exclusive rights of the author for reproduction and communication to the public, referred 

to in Article 2(a) and Article 3(1) of that directive respectively. 

Finally, the Court ordered the respondents to pay the complainants 70,000 Euros as 

compensation. 

4. CONCLUSIONS 

Although after the 90's the Albanian legislation has made a huge progress and has been 

adapted with the best civil legislations, Albania, in terms of copyright, still has a long way to 

go.  

First of all is recommended an immediate reaction to the new EU Directives. Actually 

Albania has to transpose the EU Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the 

Digital Single Market approved by the European Parliament and the Council (EU). The 

transposition of this EU Directive will make the law impose new measures which will 

guarantee the rights of authors who publish on the Internet. 

Among other things, it is necessary that the implementation should be carried out in all 

standards, not only on paper, but with the creation of bodies, the establishment of operational 

and effective structures for the law enforcement. Fortunately, Albanian authors are becoming 

more and more aware of their rights, leading to an abundant case law in this field.  

In our opinion, the debate of balancing fundamental rights and copyright, according to the 

national and international law and to Jurisprudence of the ECHR and the ECJ, remains the 

duty of the National Courts. So the National Courts should follow the guidelines of the 

European Courts on case-by-case basis assessment. 
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ABSTRACT  

Morocco has a huge marine potential because it has two coasts: a 500 km long Mediterranean 

front and a 3000 km long Atlantic coast. In order to promote all renewable energies, it is 

dedicated to a policy of environmental preservation, the battle against global warming, and 

the reduction of greenhouse gas emissions. Using marine data from sea currents, waves, wind, 

water temperature, water salinity, and other sorts of characteristics needed for this diagnostic, 

the assessment of Morocco's maritime potential can be researched. To do this, we used 

monthly data from the MARINE COPERNICUS site on sea currents, winds, and surface 

temperature and analysed it statistically using MATLAB software to highlight the key 

features of our site facades. 

In respect to the criteria examined, the Atlantic and Mediterranean Seas were compared in 

order to investigate the viability of installing marine renewable resources, particularly tidal 

energy. 

Keywords: Atlantic Coast, Currents, wind, waves, Temperature, Marine Copernicus, 

Renewable Energies. 
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ÖZET 

İzobütanın katalitik dehidrojenasyonu ile üretilen izobüten, ETBE (etil tert-butil eter) ve 

MTBE (metil tert-butil eter) gibi benzinin oktan sayısını artıran eterlerin, bütil kauçuk, poli-

izobüten, metil akrilat ve diğer kimyasalların üretiminde hammadde olarak yaygınca 

kullanılmaktadır. Diğer üretim proseslerinin düşük verime sahip olmasından dolayı izobütan 

dehidrojenasyonu ile izobüten üretimi giderek önem kazanmaktadır. İzobütan 

dehidrojenasyon reaksiyonu endotermik ve denge sınırlamalı bir reaksiyondur.  Yüksek 

dönüşüm değerleri için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum kok oluşumuna 

ve birçok yan reaksiyonun gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Yüksek çalışma sıcaklıklarına 

dayanıklı, yüksek aktivite gösteren ve uzun kullanım ömrüne sahip katalizör geliştirmek, 

belirtilen problemlerin çözümü için büyük önem taşımaktadır.  

Yapılan araştırmalarda, izobütan dehidrojenasyon reaksiyonlarında katalizör aktif maddesi 

olarak platin ve kromun yaygınca kullanıldığı görülmektedir. Krom temelli katalizörler düşük 

maliyet, yan reaksiyonları baskılaması ve yapısındaki monokromatların reaksiyon 

performansını arttırması gibi pek çok avantaja sahip olduğu için dikkat çekmektedir. Bunun 

yanı sıra, katalizör yapısına eklenen alkalilerin monokromat miktarını artırdığı bilinmektedir.  

Yapılan çalışmada, yüksek seçiciliğe ve yüksek aktiviteye sahip krom temelli katalizörlerin 

emdirme yöntemiyle sentezlenmesi amaçlanmıştır. Katalizör destek malzemesi olarak ticari 

olarak temin edilen alümina kullanılmıştır. Katalizör yapısına eklenecek alkali olarak 

potasyum seçilmiştir. Yapıya eklenen potasyum ve kromun destek malzemesine emdirme 

sırasının katalizör yapısındaki monokromat miktarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Katalizördeki krom miktarı kütlece %8 ve potasyum/krom kütle oranı 3 olacak şekilde sentez 

çalışmaları yürütülmüştür. Katalizörler üç farklı işlem sırası ile hazırlanmıştır. İlk numunede, 

alümina desteğe ilk olarak potasyum emdirilmiş, kalsinasyon işlemine tabi tutulmuş ve 

sonrasında krom emdirilerek kalsinasyon işlemi tekrarlanmıştır. İkinci numune ise metallerin 

emdirme sırası değiştirilerek hazırlanmıştır. Son numune ise krom ve potasyumun destek 

malzemesine eş zamanlı yüklenmesi ve ardından kalsinasyon işlemi yapılmasıyla 

sentezlenmiştir. Sentezlenen katalizörler ile yürütülen DR-UV-vis analizleri ile yapısında en 

yüksek oranda monokromat bulunan katalizörün potasyumun ilk olarak yüklendiği numune 

olduğu tespit edilmiştir. İlk olarak potasyumun yüklendiği katalizördeki monokromat 

miktarının, kromun ilk olarak yüklendiği katalizördekinden üç kat, krom ve potasyumun eş 

zamanlı yüklendiği katalizördekinden ise iki kat fazla olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İzobütan dehidrojenasyonu, K2O-CrOx/alümina, katalizör 
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ABSTRACT 

Isobutene produced by catalytic dehydrogenation of isobutane is widely used as a raw 

material in the production of ethers such as ETBE (ethyl tert-butyl ether) and MTBE (methyl 

tert-butyl ether) that increase the octane number of gasoline, butyl rubber, poly-isobutene, and 

other chemicals. The production of isobutene by isobutane dehydrogenation is becoming 

more important because of the low efficiency of other production processes. The isobutane 

dehydrogenation reaction is an endothermic and equilibrium-limited reaction. High 

temperatures are required for high conversion values. At the same time, high temperature 

causes the formation of coke and the occurrence of side reactions. Development of a catalyst 

that has high resistance to high operating temperatures, high activity and a long lifetime has 

an important place in the solution of the mentioned problems. 

Researches show that platinum and chromium are widely used as a catalyst in isobutane 

dehydrogenation reactions. Cr-based catalysts have many advantages such as low cost, ability 

of control of side reactions and high reaction performance because of monochromates in their 

structure. Moreover, it is known that addition of alkalis to the catalyst increases the amount of 

monochromate of the catalyst structure. In this study, it was aimed to synthesize chromium-

based catalysts with high selectivity and high activity by using impregnation method. 

Commercially available alumina was used as catalyst support material. Potassium was chosen 

as alkali to be added to catalyst structure. The effect of the order of impregnation of potassium 

and chromium which are added into the catalyst support material on the amount of 

monochromate in the catalyst was investigated. The amount of chromium concentration in the 

catalyst was 8% by mass and the mass ratio of chromium /potassium was 3. Catalysts were 

prepared in three different sequences. In the first sample, the alumina support was first 

impregnated with potassium. The dried sample was calcined, and it was impregnated with 

chromium. Then the calcination process was repeated. The second sample was prepared by 

changing the impregnation order of the metals. The last sample was synthesized by 

simultaneous loading of chromium and potassium to the support material followed by 

calcination. DR-UV-vis analyzes shown that the catalyst with the highest amount of 

monochromate was the sample in which potassium was loaded first. The amount of 

monochromate in the potassium-first-loaded catalyst is three times higher than in the 

chromium-first-loaded catalyst and twice than in the chromium-potassium-loaded 

(simultaneously) catalyst. 

Keywords: Isobutane dehydrogenation, K2O-CrOx/alumina, catalyst 
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ABSTRACT 
In a peace education process, human beings are considered to be able to change their violent 

attitudes and behaviors, considering the harmful effects of the lack of it, thus providing a 

difficult but long-term solution. The region of the Western Balkans has testified conflicts and 

disputes and the 21st century has found the region to be shattered economically, socially and 

at the state level. Various attempts have been undertaken in order to bring stability to the 

region. Elements of negative peace have been seen in Kosovo with the NATO intervention. 

The EU has been active in introducing strategies in order to integrate the region. Nowadays, 

different organizations are based locally and many projects aim regional cooperation in field 

like economy, energy, history and education etc. Students, teachers and the community have 

been invited to cooperate.  

Peace education in the Balkan region aims to educate the youth in order to bring long term 

cooperation, democracy, respect for human life and tolerance by establishing the grounds for 

communication and tolerance among different ethnicities, cultures and religions .It is essential 

to changing the mindset from a conflict based to one that regards diversity as richness for the 

region. Peace itself gains different significances to different cultures in relation to the phases 

where countries are in a peaceful process. We believe that peace education in the Balkan 

region is very important taking into the consideration the fact that it has been always been a 

hotspot zone.  

Keywords: Conflict, Peace, Peace Education, Balkan Region. 
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ÖZET  

Sinemanın başlangıcından günümüze kadar, sinematografik türler içerisinde "kötü imgesi" 

farklı şekillerde izleyiciye sunulmuştur. Hemen hemen her filmde iyi ve kötü olmak üzere iki 

ana karakter bulunmaktadır. İyilik-kötülük zıtlığı, yaklaşık bütün sinematografik türlerde en 

çok kullanılan öğelerden biri olmakla birlikte bu filmler arasında Quentin Tarantino 

tarafından yapılmış filmlerin ayrı bir yeri olduğu düşünülebilir. Quentin Tarantino filmleri 

genellikle şiddet, cinsellik ve kötü unsurların çoğunlukla kullanıldığı filmlerdir. Kullandığı 

şiddet, ırkçılık ve cinsellik gibi birçok ögeden dolayı en çok eleştiri alan yönetmenlerden 

biridir. Onun Filmlerinden etkilenen çok sayıda problemli insan tarafından birçok cinayet 

işlenmiştir. Quentin Tarantino rengin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini kullanmaya 

çalışmış, filmlerindeki kullandığı yoğun renk armonileriyle sahnelerin etkisini arttırmıştır. 

Hemen hemen her filminde kullandığı monokrom renkler, yoğun şiddet içerikli sahnelerle 

birleştirilmiştir. Kimi zaman tüm sahne tek bir renkten oluşurken, kimi zamanda sahnede 

kullandığı birtakım objelerin renkleriyle dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Özellikle kanlı 

sahnelerde kullanılan yoğun kırmızı rengin farklı renklerle de betimlendiği görülmüştür. 

Filmlerindeki cinayet, dövüş vb. gibi şiddet içerikli sahnelerde kullandığı ikili renklerle sahne 

aksiyonu güçlendirilmiştir. Filmlerinde kırmızı başta olmak üzere yeşil, siyah-beyaz, mavi ve 

sarı renkler yoğunlukla kullanılmıştır. 

Bu çalışmada; renk kuramları bağlamında Quentin Tarantino'nun filmlerinde renklerin nasıl 

kullanıldığı, sahnelerin nasıl kurgulandığı ve/veya izleyiciye nasıl aktarıldığı 

sorgulanmaktadır. Quentin Tarantino’nun filmlerinde kullanılan renkler, izleyicide olumsuz 

etkiler bırakmakta mıdır? Ya da herkesin içerisinde bulunduğu düşünülen kötülüğün ortaya 

çıkarılmasında önemli bir yeri var mıdır? gibi sorulara cevap aranmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Quentin Tarantino, Renk, Kötü 

 

 

 

ABSTRACT  

From the beginning of the cinema to the present, the "image of bad" has been presented to the 

audience in different ways within the cinematographic genres. Almost every movie has two 

main characters, good and bad. Although the opposition between good and bad is one of the 

most used elements in almost all cinematographic genres, it can be thought that the films 

made by Quentin Tarantino have a special place among these films. Quentin Tarantino 

movies are generally movies that use violence, sexuality and bad elements mostly. He is one 

of the directors who received the most criticism due to many elements such as violence, 

racism and sexuality he used. Many murders have been committed by many troubled people 

who were influenced by his films.  Quentin Tarantino tried to use the effects of color on 

human psychology and increased the effect of the scenes with the intense color harmonies he 
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used in his films. In almost every movie, monochrome colors are used in scenes with intense 

violence. Sometimes the whole scene consists of a single color, while sometimes it is tried to 

draw attention with the colors of some objects used in the scene. It has been observed that the 

intense red color used especially in bloody scenes is also depicted with different colors. The 

murder, fighting, etc. he uses in his movies. Scene action is enhanced by using binary colors 

in violent scenes. In his films, mainly red, green, black-white, blue and yellow colors were 

used intensely. 

In this study; In the context of color theories, it is questioned how colors are used in Quentin 

Tarantino's films, how the scenes are edited and/or how they are conveyed to the audience. 

Do the colors used in Quentin Tarantino's films have negative effects on the audience? Or 

does it have an important place in revealing the evil that is thought to be in everyone? 

Questions such as answers are sought. 

Keywords: Quentin Tarantino, Color, Bad 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome SARS-CoV-2 has 

highlighted an urgent need for the development of new antiviral drugs. In this investigation, in 

silico studies were performed using the quantitative structure-activity relationship (QSAR) 

between biological activity against SARS-CoV-2 and the molecular structures of twenty-nine 

cyclic sulfonamide derivatives. 

QSAR modeling was conducted using the quantum chemistry optimization method DFT-

B3LYP/6-31G, for the calculations of molecular descriptors and the principal component 

analysis (PCA) was used to eliminate redundant and non-significant descriptors. After that, 

statistically robust models were developed using multiple linear regression (MLR) techniques. 

All derived models were subjected to thorough external and internal statistical validations, Y-

randomization, and applicability domain. Then we determined pharmacokinetics properties 

using ADMET analysis to prevent anything that might be dangerous to the human body or 

generate negative effects. Through the use of computational molecular docking simulations, 

we determined the stability of the evaluated ligands during their contact with the protein of 

desired activity. 

The results were used to predict in silico structures of new compounds with good inhibitory 

activity values against SARS-CoV-2.  

Keywords: SARS-CoV-2, QSAR, MLR, cyclic sulfonamide, Molecular Docking. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to understand the evolution in time in wearing the Japanese 

kimono. There are types of kimono function of social status, seasons, social occasions, of 

whether the wearer is a man or a woman. We can often notice in old Japanese woodblock 

paintings how the faces of the people are drawn in a minimalist way, and how they resemble 

one another. The persons are not distinguished by their faces, which do not have many details, 

but by the kimonos they are wearing. The kimonos are given the attention to the slightest 

details in such paintings. This is because the details on the kimono would say a lot about the 

person's social status and character. The kimono is a symbol of Japanese hierarchal society. 

Nowadays, the kimono has the role of reinforcing the respect of the Japanese for their 

traditions. It is a cultural symbol meant to promote traditional Japanese culture throughout the 

world. Japanese culture has achieved a high ranking on the soft power index and continues to 

promote its culture through book fairs, workshops and other events sponsored by the 

Embassy. With the change in lifestyle and with the passage of time, the kimono has 

undergone changes in perception and status. Nowadays it is worn for special occasions and no 

longer in everyday life. Versions of it that can be considered modern adaptations have been 

created, such as jackets reminding of kimonos through their drawings inspired by Japanese 

woodblock paintings. The kimono could be regarded as a symbol of Japanese culture paying 

great attention to visual details. 

Keywords: social status, psychology, soft power index. 

 

 

INTRODUCTION 

The kimono is a clothing item that has gone through numerous changes and significances 

througout history. In the beginnings, it was worn by commoners, then the aristocracy wore it 

as an undergarment, then it became a regular clothing item for both men and women in the 

16th century. Nowadays, the kimono is a symbol of Japanese culture and its traditions (V & 

A, 2020). It has evolved from being “an everyday choice” to becoming a reminder of the 

traditions, and is worn nowadays for occasions such as “weddings, funerals, and tea 

ceremonies” (Joy, 2021), or “graduations, 20th birthday ceremonies, and traditional pursuits 

like [...] (Japan National Tourism Organization, 2022). Nowadays, “The yukata is still 

commonly worn during seasonal summer festivals and fireworks displays (miyabi).” (Joy, 

2021). The yukata is the name for the kimono worn during the summer season. Expensive 

kimonos are worn “for special occasions”, while for other occasions “it’s now possible to buy 

an informal cotton version (yukata) across Japan”. In the 1990s, there was a simultanous 

change in the status of kimono; while it is still a symbol of tradition in Japan, kimonos 

became “a cult fashion item around the globe”, which “coincided with a renewed interest in 

Japanese culture worldwide” (Joy, 2021). 

The modernization of the kimono, starting from the early 20th century, included using images 

of “cars, trains, aeroplanes and skyscrapers” for young boys’ kimonos. What is more, “In the 

1930s such motifs became increasingly nationalistic and militaristic.” (V & A, 2020). 

Further adaptation of the kimono includes “vintage haori (kimono jackets) to wear with jeans” 

that are bought by young women (Japan National Tourism Organization, 2022). 
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The kimono in Japanese culture, however, is an example of cultural influence from the 

Chinese culture, which was afterwards adapted into a distinct Japanese cultural product. Thus, 

the Japanese kimono was taken over starting from the Chinese hanfu, the latter being 

illustrated under Fig. 1.a. In Fig.1.b we can notice a social gathering of friends over a cup of 

sake. All three characters are shown wearing richly decorated kimonos. 

 

a.  b.  

 

Fig.1. a. Chinese hanfu (Source: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2068493163335920&set=gm.1405264183613 

215&idorvanity=1273043226835312) vs b. Japanese kimono (Source: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2368016000030743&set=gm.682589586903020&id

orvanity=256523979509585, Enjoying sake, unknown artist) 

 

The kimono was, at first, it was worn together with the hakama, which was “a type of long 

skirt with or without a division to separate the legs, similar to trousers”, or with “a type of 

apron known as a mo”. Without the hakama, as the kimono was later worn, it needed the obi 

in order “to hold the robe closed”. Thus, the kimono’s “humble beginnings date back over a 

thousand years, to the Heian Period”, which lasted, in Japan, from 794-1185. At this time, 

“Clothing similar to the modern-day kimono started being worn”. The time when the kimono 

was worn on an everyday life basic was the Kamakura period, during 1185-1333. At this time, 

“layering came into fashion”. In the Edo period, during 1603-1868, “The art of kimono-

making grew into a specialised craft”. During this period, “some kimonos were literal works 

of art and could cost more than a family home”. The Meiji period, during 1868-1912, was the 

time when kimono ceased to be worn, due to the government encouraging “people to adopt 

Western clothing styles”. The kimono that is worn today by both men and women has 

“remained pretty much unchanged” since the Edo historical times (Joy, 2021).  

Historically, the Japanese kimono, or “gofuku”, was “derived from the garments worn in 

China in the Wy dynasty”. The “kayering of “silk robes” in Japan was established “From 8th 

to 11th century” (Google Arts and Culture, 2022).  

The traditional kimono is given away from generation to generation. However, it is very 

expensive, due to the following reasons: “it is traditionally made of costly materials such as 

silk and linen”; what is more, “its seams and edges must be finished by hand” (Joy, 2021).  

From the point of view of utility and comfort, the kimono started off as a comfortable clothing 

item, but, at some point, with “the complexity of kimono-wearing and the cumbersome 

sandals they required”, the kimono ended up becoming “a hindrance.” The kimono was a 
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versatile piece of clothing, since it “could easily be layered or altered to suit any season”. 

Thus, “Heavy silk kimonos could be worn in the fall and winter, while the light linen and 

cotton kimono, known as a yukata, could be worn in summer.” (Joy, 2021).   

One of the specific features of the Japanese kimono is its focus on elements in nature, as well 

as of seasonal elements, just like the Japanese haiku poem. According to V & A (2020), 

“Flowers such as peonies, wisteria, bush clover and hollyhocks frequently appear on 

garments. Many of them, for example cherry blossom, chrysanthemums and maple leaves, 

have a seasonal significance.” Human figures were never depicted on the Japanese kimono, 

allowing room, instead, for “Birds, animals, butterflies and dragonflies, [...] water, snow and 

clouds, [...] whole landscapes of mountains and streams”.  

A detail that reminds of the Japanese haiku poem is that the human characters are having their 

presence suggested through objects. According to V & A (2020), objects such as “a pair of 

dropped fans” can be regarded as “alluding to lovers disturbed”, thus suggesting the humans’ 

“recent departure” from the scene depicted on the kimono.  

According to V & A (2020), the kimono can also use these elements in nature as symbols for 

the “virtues or attributes of the wearer. Other symbols of elements in nature include the crane, 

which means immortality, longevity, and good fortune, and is associated with a legend 

claiming that this bird was “Believed to live for a thousand years and to inhabit the land of the 

immortals”. What is more, similarly to poems and stories, there is colour symbolism in the 

kimono: “Dyes are seen to embody the spirit of the plants from which they are extracted. Any 

medicinal property is also believed to be transferred to the coloured cloth. Blue, for example, 

derives from indigo (ai), which is used to treat bites and stings, so wearing blue fabric is 

thought to serve as a repellent to snakes and insects”. Therefore, the kimono can be regarded 

as truly being a preserver of Japanese old traditions, through preserving various legends and 

stories, as well as through the beauty of their designs, which reminds of works of art. This 

idea is reinforced since colours on the kimono are also associated with poetic meaning: for 

instance, purple “is a metaphor for undying love, the imagery deriving from the fact that 

gromwell (murasaki), the plant used to create the dye, has very long roots”, and red, “derived 

from safflower (benibana)”, is a symbol of “youthful glamour and allure”, which makes it 

“suitable for the garments of young women”. China’s influence on Japan is also see here from 

the point of view of the five elements, introduced in the 6th century, giving “colours a 

cosmological dimension”; moreover, “Fire, water, earth, wood and metal are associated with 

particular directions, seasons, virtues and colours” colours a cosmological dimension (V & A, 

2020). 

As far as etymology is concerned, kimono meant a “wearing thing”, or “clothing” “until the 

Meiji period (1869-1912)”. Moreover, “it was previously known as a kosode, meaning small 

sleeves” (Japan National Tourism Organization, 2022). According to Nomura and Ema 

(2012), kimono means “literally” “thing to wear”. Yet, this shows only the beginnings of the 

kimono as a usual, everyday clothing item. Afterwards it developed into a work of art. The 

main differences between kimono and Western clothing lies in the fact that, while Western 

clothing “tends to follow the lines of the body”, thr kimono “has remained a square-cut body 

with square-cut sleeves”. What makes the kimono fit to be “a perfect canvas for the 

decorative arts” is represented by its “unbroken rectangular sections”. What also facilitates 

turning the kimono into a piece of art is the lack of “demarcation between art and craft” in 

Japan compared to the West. Therefore, clothing items in Japan are not distinct from works of 

art, at least from a traditional point of view. 

Different types of kimono can be classified according to “style or purpose”, illustrated by 

Japanese terms as follows: 
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“Kosode: The most common form of kimono and the generic term used to describe all 

full-lenghts garments. 

Furisode: A kimono with long, swinging sleeves. 

Katabira: An unlines summer kimono of hemp or ramie. 

Awase: a lined kimono used in cooler weather. 

Uchikake: an unbelted robe worn over a kosode.” (Nomura and Ema, 2012) 

Therefore, the design of the kimono is not the only connection to the awareness of seasons; 

the way the kimonos are considered according to purpose also takes into account the seasons 

and their temperatures. 

 

 
 

Fig.2. Examples of kosode (Nomura and Ema, 2012) 

 

Fig. 2 above shows two kosode, decorated with flowers suggesting the summer season. We 

can notice the Japanese culture members’ special attention paid to the minute details, in both 

kimono patterns, as well as in the existence of various types of kimono, based on seasons and 

types of sleeves. The Westerners, unless they are well-read and knowledgeable about 

Japanese culture to an in-depth level, all kimonos look the same. However, they can be, due to 

purpose, cut and season adaptation comparable to the Western type of clothing, which is also 

adapted to seasons and temperatures, though from a more utilitarian point of view, or pure 

fashion, and less ceremonial point of view as is usual in Japanese culture.  

MATERIALS AND METHODS 

It has been mentioned that the kimono is a symbol of the indirect communication culture, or 

high context communication culture: “the kimono [...] is a form of communication”, since it 

“serves as a canvas to display the wearer’s taste, mood, and social status, wealth, the seasons, 

and the occasion”. In Japan, “a shared culture and non-verbal cues convey more than words” 

(Japan National Tourism Organization, 2022). All those symbols associated with colours, and 

seasonal elements could be included as part of the shared communication culture. Rules can 

also be signalled through the same indirect communication culture, since they are part of the 
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background knowledge of the members of this culture, and less accessible to and know by 

outsiders. Therefore, there are also rules regarding the way kimonos should be worn to signal 

various situations. As an example, “Kimonos should [...] always be worn with the left side 

over the right: only a dead body dressed for burial should wear the right over left.” (Joy, 

2021).  

We can continue the analysis along the same lines, and apply elements in the theory of 

Hofstede’s cultural dimensions (1980), using the dimensions of high vs low power distance 

and collectivism vs individualism, and see how these are present in the symbol of the kimono.  

Japan is a high power distance culture, meaning a culture where hierarchy is the understood 

way of living in society. Hierarchy is recognized and accepted, being the norm in Japan. This 

state of affairs is completely different from the low power distance, egalitarian culture 

generally present in the United States and in Western cultures.  

As a result of hierarchy, “Rank, formality and status can [...] be expressed through the 

kimono’s design, styling and colour and even the way the obi is knotted at the back”. 

Regarding traditions, kimonos “are closely linked with manners and can reflect the formality 

of an occasion. Wearing the appropriate garment for the right event is a way of conveying 

respect and gratitude” (Joy, 2021). 

 

 
Fig. 3. “The kimono as featured in traditional woodblock print art (courtesy of the Victoria 

and Albert Museum, London)”. Source: Pound (2020) 

 

Regarding the old Japanese woodblock paintings, we notice how, as a result of Japan being a 

collectivistic culture, focused on the interests and well-being of the entire group, not just of 

the individual, the faces of the human characters are barely sketched and look the same. 

However, the kimonos are always elaborately drawn, having depicted all details regarding 

colours and various symbols. The kimonos are real pieces of art in all old Japanese paintings. 

This can be the result of the special place held by the kimono in Japanese culture, as the most 

expensive object around a family’s house, and thus as a luxury item. At the same time, the 

kimono symbolises the age, rank and virtues of the wearer, therefore the personal 

characteristics of the people present in old woodblock paintings were represented not through 

their facial features, but through their kimonos.  

We could also interpret the kimono by applying the perspective of attachment to place, which 

for the Japanese is not just individual but collective. The way nature is like and the way nature 
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has been perceived by various cultures and started using it as a symbol is visible in the design 

of the Japanese kimono. No human figures are even present on a traditional kimono; instead, 

landscapes and nature elements are present there almost without exception. Place attachment 

has been defined as “the symbolic relationship formed by people giving culturally shared 

emotional/ affective meanings to a particular space or piece of land that provides the basis for 

the individual’s and group’s understanding of and relation to the environment” (Low, 1992, p. 

165). A culture’s mindset can be shaped by religion, which manages to instill values, 

symbols, as well as traditions. The attachment to nature for the Japanese could be see as a 

conquence of the influence of the Shinto religion: “In Japan, the traditional Shinto religion 

and rural folk beliefs suggest that there remains a cosmological attachment to the natural 

landscape including spiritual places such as mountains” (Low, 1992).  

The Japanese traditions, rituals and practices include lots of connection with and attention 

paid to nature. The change of seasons and the observation of the beauty of each season is a 

strong element in the Japanese culture mindset. Festivals such as the cherry blossom viewing 

and contemplating autumn are such examples. Temples in Japan have large openings, 

reminding of large windows and of actual paintings to view the beauty of nature, but also to 

meditate on the transience of life. Beautiful red leaved autumn trees, cherry blossoms, snow, 

flower fields, are clearly visible through the large, entire wall size opening. Some poems also 

include nature paintings, such as the haiga, which looks like a haiku poem, but the image 

completes the meaning of the poem. The poem does not simply describe the image. 

Contemplating the moon is also one of the usual activities in Japanese culture. The 

preoccupation with nature generally speaking present in Japanese culture is visible in the arts 

such as poems, paintings, flower arrangements (ikebana), in the design of the sliding door 

screens, as well as in the design of the kimonos.  

RESULTS 

The kimono, once a symbol of social status, was differentiated in material and pattern from 

lower to upper classes. Nowadays, there is a distinction between the kimono as luxury item, 

or between the kimono as traditional item passed down from generations, and modern, 

popular clothing item, converted under the very accessible form of haori, which is a modern 

jacket with pattern inspired from Japanese woodblock prints and kimono patterns.  

For example, in Fig. 4 below, we can see a haori from Zaful: 

 

 
 

Fig. 4. Haori from Zaful (Source: https://eur.zaful.com/oriental-fish-dragon-kimono-cardigan-

p_1085235.html?currency=RON&cachecurrency=RON&lkid=2721398&gclid=Cj0KCQiAg_
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KbBhDLARIsANx7wAx8l0KwG6WANu31vvVXiBYDqJ30tiHHeReeYgbd5qTc0yIfRkG6l

bAaAhqXEALw_wcB) 

 

The print reminds of that of Hokusai and the wave. The clothing item looks like a modern-day 

simple jacket, and no longer like an elaborate kimono. It is a light jacket meant to be worn 

during summer.  

According to Pound (2020), to Westerns, the kimono is associated with various ideas, which 

can be misconceived, about Japanese culture, such as the geisha. What is more, it became a 

symbol of association with Japan as a means of soft power: “It was used as a potent soft 

power tool to rebrand Japan in the aftermath of the war”.  

If members of Western culture hear the word kimono, immediately a psychological 

association with Japan and Japanese culture is made, and the association also reaches the 

direction of geisha and samurai. Other associations may include the tea ceremony and specific 

Japanese traditional dances. The connection with various ceremonial uses also comes up. 

These associations could be regarded as cultural stereotypes, but also as Freudian free 

associations (Jones, 2018). Generally, when a culture is not completely known, members of 

other cultures tend to fantasize about it and understand everything differently, creating almost 

an entirely different culture, with different mindsets and traditions. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

The mindset of Japanese culture, regarding its distinct psychology of focus on the visual 

aspect, as well as hierarchy, is expressed through the Japanese kimono. Moreover, the 

Japanese also focus on the indirect communication, through symbols and language of 

gestures, which is allowed through the way the kimono is built. Social status is an aspect 

where the kimono contributes, showing social differences through the material it is made 

from. The kimono, although taken over from Chinese culture originally, has been made into a 

distinctly Japanese symbol of traditional culture. The author of the present paper has proposed 

a connection between the Japanese haiku poem and kimonos. Even though the kimonos 

contain no text, they could work the same way by signalling the season through clues given 

by various flowers and trees, and through the way human presence is indirectly suggested 

through objects. The author of the paper also suggests that there could be a link between 

shintoism, the Japanese culture members’ preoccupation with nature and the presence of 

nature on the kimonos, at least for the traditional ones.  

The kimono is not just a symbol of the past. It is still worn today for various ceremonnial 

purposes. This shows a change in its role, however. Nowadays, for formal ceremonies, 

women in Japan are expected to wear kimono while the men wear Western suits, which leads 

to the understanding that they are still expected to conform to traditional roles, of mothers and 

household carers (Goldstein-Gidoni, 2000). This attitude is in tune with a collectivistic, 

hierarchical mindset, where traditions are still values and openness towards changing these 

states of affairs is not yet available. Individualism does not yet have a strong presence in 

Japan. The Japanese kimono is a symbol of the Japanese culture’s respect for traditions over 

almost their entire history, sense of nationality and attachment to it, as well as sense of 

adaptation to modern times and youthful mindsets, through the creation of the variety of 

kimono called haori. 
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ABSTRACT  

In the last decade, there has been a constant increase in the number of small herds of sheep in 

the spread area Belgrade, which is of a rural character. Grazing allows sheep to be in constant 

contact with transitional hosts and the eggs and larval forms of parasites, so there is no sheep 

that is not infected with parasites. In our paper we present the results of presence of 

pulmonary strongilides in sheep conducted in the period 2019-2020. During our examination 

we examined 53 heards of sheep originated from 23 villages from 9 semi urban Belgrade 

districts. In total, 430 fecal samples were examined by the Berman method. At the same time, 

we have done the autopsy of 37 slaughter animals and examined collected lungs to presence 

of parasite. Determination of parasites larvae and adult parasites was based on its 

morphological characteristics. Infection with pulmonary strongilides was recorded in 46,04% 

herds. Based on the autopsy we revealed the presence of Protostrongylus rufescens (56,01%), 

Dictyocaulus filaria (42,02%) and Muellerius capillaris (33.20%). P.rufescens is relatively 

small reddish helminths. These nematodes live in bronchioles and alveoli and the parasitic 

lesions established were located within the caudal lung lobes and were disseminated mainly 

within the dorsal sub pleural parenchyma. Dictyocaulus filaria was3.5-9 cm long parasites 

live in the lumen of the bronchi and trachea. During autopsy, we found parasites in the 

bronchi where they caused chronic bronchitis and peribronchitis. Muellerius capillaris. 

Parasites live in the bronchioles and alveoli. The body of the parasite is thin white. The 

lesions in the lungs of sheep were more severe, regardless of the animals’ age. In the most 

cases they were not formed as nodules and were dark grey to black areas affecting a large part 

of the lung surfaces. 

Keywords: lungworm, sheep, Belgrade 
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ABSTRACT 

In this work, we investigated the quantitative relationship between biological activity against 

NSCLC and the molecular structure of a series of 38 cyclohexane-1,3-dione-dimidone 

derivative. For this purpose, molecular descriptors calculated by DFT-B3LYP/6-31G, 

topological and physicochemical analysis were used. The results of the evaluations of the 

QSAR models developed in this work via MLR and MNLR techniques indicate the high 

predictive power of these models, for the linear model (R
2
 = 0.913; R

2
CV = 0.85, R

2
test = 

0.934) and (R
2
 = 0.991; R

2
CV = 0.82; R

2
test = 0.997) for the nonlinear model. Using the QSAR 

model predictions, new molecular structures were designed, their activity against NSCLC was 

evaluated, and the most important interactions between these molecules and the human c-Met 

protein were predicted. QSAR models’ predictions, molecular docking and in silico ADMET 

properties evaluation suggested 1 of the 16 newly designed molecules as promising anti-

cancer agents to be used as drugs. 

Keywords: QSAR, ADMET, Molecular Docking, NSCLC, C-met 
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ABSTRACT 

Aim: Dexmedetomidine (DEX) is a highly selective α2-adrenoceptor agonist that is widely 

used in the daily practice of intensive care units (ICUs) with its anxiolytic, analgesic, sedative, 

and immunoprotective effects. This study aimed to analyze whether Dexmedetomidine 

improves the outcomes in COVID-19 patients treated in ICU.    

Methods: The medical records of the patients who were admitted to the ICUs with the 

diagnosis of COVID-19 between October 2020-February 2021 were analyzed retrospectively. 

We included 134 COVID-19 patients treated with the same protocol in the study, in 45 of 

whom the treatment regimen included dexmedetomidine as a sedative agent, whereas 89 

patients were received no or other sedative agents. Patients treated with DEX were defined as 

the “DEX group”, whereas other 89 patients were defined as the “non-DEX group”, and the 

parameters were compared between these groups.  

Results: The median age of all patients was 64 and 62.7% of them were male. The patients 

with diabetes mellitus (DM), and those undergoing insulin treatment were significantly less 

needed DEX treatment (p=0.04, and p=0.016 respectively). The median duration between 

ICU admission and the time of intubation was 4 days for the DEX group whereas it was 1 day 

for the non-DEX group and the difference was strongly significant (p=0.000).   The other 

analyses concerning lab parameters, mortality and intubation rates, and comorbidities 

revealed no significant difference between the groups. 

Conclusion: Our study has revealed that DEX therapy may delay intubation and help us to 

gain time to apply the treatments before intubation in patients with severe COVID-19. 

Keywords: Dexmedetomidine, COVID-19, mortality, intubation, outcome 
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TABLES 

Table 1: Comparison of demographical data, clinical courses, and lab parameters between the groups    
 

Parameters Patient Group 

(treated with 

DEX, n=45) 

Control Group 

(not treated with 

DEX, n=89) 

All Patients 

(n=134) 

p 

Age 67 (63-75) 70 (65-77) 69.5 (64-77) 0.094 

Gender (male) 33 (73.3%) 51 (57.3%) 84 (62.7%) 0.07 

Gender (female) 12 (26.7%) 38 (42.7%) 50 (37.3%)  

Intubated  30 (66.7%) 67 (75.3%) 97 (72.4%) 0.292 

Duration of 

intubation (day) 

3 (1-8) 5 (1-8) 5 (1-8) 0.521 

Duration btw ICU 

admission and 

intubation (day) 

4 (2-5) 1 (0-3) 2 (0-4) 0.000 

Fatality 32 (71.1%) 68 (76.4%) 100 (74.6%) 0.506 

WBC (K/µL) 12.6 (11.4-18.8) 13.8 (9-16.8) 13.1 (9.6-17.5) 0.501 

HB (g/dL) 12.5 (11-14.9) 12.4 (11-13.5) 12.4 (11-13.9) 0.276 

PLT (K/µL) 207.5 (173.5-248.5) 199 (150-287) 200 (157-272) 0.584 

CRP (mg/L) 116 (65-167) 130 (74-177) 128.5 (73-174) 0.9 

PCT (ng/mL) 0.5 (0.4-1.2) 0.9 (0.2-4.1) 0.8 (0.2-3.1) 0.677 

Sedim (mm/h) 64 (38-76) 60 (39-74) 60 (39-74) 0.888 

Ferritin (µg/L) 734 (334-1884) 1136 (489-2495) 1016 (432.5-

2287.5) 

0.11 

D-dimer 

(µgFEU/L) 

1300 (500-3390) 1880 (853-6230) 1755 (697-5930) 0.119 

LDH (U/L) 524 (433-745) 496 (358.5-747.5) 508 (402-745) 0.366 

Fibrinogen (g/L) 443 (348-483) 412 (315.5-539) 417 (337-493) 0.968 

Troponin-I (ng/L) 41.8 (12.9-369) 103 (18.1-392) 90 (16.8-386) 0.328 

AST (U/L) 37 (28-57) 40 (26-70) 38 (27-60) 0.492 

ALT (U/L) 28 (17-44) 29 (18.5-48) 29 (18-45) 0.757 

MWU and chi-square tests were used and the results were determined as median, 1st and 3 rd quarters, numbers, 

and percentages. 
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Table 2:  Comparison of comobidities and history of drug use between the groups      

Comorbidities Patient Group 

(treated with 

DEX, n=45) 

Control Group 

(not treated with 

DEX, n=89) 

All patients 

(n=134) 

p 

DM 12(26.7%) 40 (44.9%) 52 (38.8%) 0.04 

HT 25 (55.6%) 57 (64%) 82 (61.2%) 0.341 

CAD 0 (0%) 24 (27%) 24 (18%) 0.000 

CHF 0 (0%) 16 (18%) 16 (12%) 0.001 

COPD 8 (17.8%) 6 (6.7%) 14 (10.4%) 0.071 

Asthma 2 (4.4%) 2 (2.2%) 4 (3%) 0.602 

CRF 3 (6.7%) 14 (15.7%) 17 (12.7%) 0.137 

ND 8 (17.8%) 19 (21.3%) 27 (20.1%) 0.627 

AF 0 (0%) 2 (2.2%) 2 (1.5%) 0.251 

Drug Use 

ACEI 14 (31.1%) 20 (22.5%) 34 (25.4%) 0.278 

ARB 7 (15.6%) 20 (22.5%) 27 (20.1%) 0.346 

Ibuprofen 3 (6.7%) 2 (2.2%) 5 (3.7%) 0.202 

Other NSAIDs 6 (13.3%) 16 (18%) 22 (16.4%) 0.493 

Steroid 4 (8.9%) 3 (3.4%) 7 (5.2%) 0.224 

ASA 16 (35.6%) 33 (37.1%) 49 (36.6%) 0.863 

Metformin 3 (6.7%) 11 (12.4%) 14 (10.4%) 0.383 

Other OADs 7 (15.6%) 14 (15.7%) 21 (15.7%) 0.979 

Insulin 3 (6.7%) 21 (23.6%) 24 (17.9%) 0.016 

PPI/H2RB 15 (33.3%) 27 (30.3%) 42 (31.3%) 0.724 

Klopidogrel 5 (11.1%) 11 (12.4%) 16 (11.9%) 0.833 

Imm.supp. 5 (11.1%) 3 (3.4%) 8 (6%) 0.118 

Diuretics 12 (26.7%) 29 (32.6%) 41 (30.6%) 0.483 

Inhalers 9 (20%) 8 (9%) 17 (12.7%) 0.07 

Warfarin 0 (0%) 6 (6.7%) 6 (4.5%) 0.097 

Antidepress. 2 (4.4%) 6 (6.7%) 8 (6.7%) 0.596 

MWU and chi-square tests were used and the results were determined as median, 1st and 3 rd quarters, numbers, 

and percentages. 
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ÖZET 

Diptera (Sinekler) takımının bazı türlerine ait larvaların insan ve hayvan dokuları üzerinde 

beslenmeleri sonucu oluşturduğu hastalığa miyaz denir. Diptera takımının dünya genelinde 

120.000, Türkiye’de ise 1170 dolayında türü bilinir. Dünyada ve ülkemizde miyaza neden 

olan en yaygın sinek türleri şu üç familya içerisinde yer almaktadır; Oestridae, Sarcophagidae, 

Calliphoridae. 

Bu familyalar içerisinde yer alan bazı sinek türleri ergin evreye ulaşabilmek için gelişim 

kademelerinin belirli evrelerinde konak olarak farklı organizmaların bünyesinde bulunmak 

zorundadır. Bu durum ülkemiz ve dünya için hayvancılıkta verim kaybına neden olmakta ve 

sonuçta ekonomik zarar meydana getirmektedir. Diğer yandan bu türlere ait larvalar insan 

vücudunda gelişme gösterebildiğinden bakımsız ortamlarda ve hijyen koşullarından uzak 

şartlarda yaşayan insanlarda da birtakım sağlık problemlerine neden olabilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tedavi amacıyla onay verdiği sinek türlerine ait larvalar da 

bulunmaktadır. Laboratuvar koşullarında elde edilen bu larvalar kronik yaraların tedavisinde 

kullanılmaktadır. 

Sinekler ve miyazları hakkında, dünya genelinde birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen 

oldukça farklı ve çok sayıda araştırmaların yapılabileceği geniş bir alandır. 

Anahtar kelimeler: Miyaz, Diptera, Oestridae, Sarcophagidae, Calliphoridae 
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MYIASIS FLIES 

 

SUMMARY 

The disease caused by the larvae of some species of Diptera (Flies) feeding on human and 

animal tissues is called myiasis. There are 120,000 species of the Diptera order worldwide, 

and around approximately 1170 species in Turkey. The most common fly species that cause 

myiasis in the world and our country are in the following three families; Oestridae, 

Sarcophagidae, Calliphoridae. 

Some fly species in these families have to be in different organisms as hosts at certain stages 

of their developmental stages in order to reach the adult stage. This situation causes loss of 

productivity in animal husbandry for our country and the world, and finally causes economic 

damage. On the other hand, since the larvae of these species can develop in the human body, 

they could reason some health problems in people living in neglected environments and in 

case far from hygienic conditions. 

There are larvae of fly species approved by the World Health Organization (WHO) for 

purposes of treatment. These larvae obtained under laboratory conditions are used in the 

treatment of chronic wounds. 

Although many studies have been achieve around the world about flies and their myiasis, it is 

a quite different and wide area where many researches could be done. 

Key words: Myiasis, Diptera, Oestridae, Sarcophagidae, Calliphoridae 

304

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

 

1
 LaMiN, National Polytechnic School of Oran, ENP Oran-Maurice AUDIN, Oran, Algeria 

2
 National Polytechnic School of Oran, ENP Oran-Maurice AUDIN, Oran, Algeria 

 

ABSTRACT 
Recently, there has been growing interest in the use of non-hermitian Hamiltonian with real 

energy spectra [1], these complex potentials extend quantum mechanics to several open fields 

of theoretical investigation and also in the experimental and technological domains of physics. 

We consider the one dimensional Schrödinger eigenvalue problem on a finite domain (Strum 

Liouville problem) for several PT-symmetric complex potentials [2], studied by Bender and 

Jones [2-3] using the wkb approximation method [3].   

The finite difference method (FDM) [4] is applied. This yields to calculate the energy 

eigenvalues of theses PT-symmetric complex potentials and show the excellent agreement 

between the two methods. 

Keywords: PT-symmetry,complex potential, eigenvalues. 
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SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN MEVLİT’İNDEKİ  

ÖZET 

Mevlit Süleyman Çelebi tarafından 1409 yılında Anadolu’nun siyasi olarak karışık bir 

döneminde yazılmıştır. Bu karışıklık toplumun din hassasiyetini ön plana çıkarmış ve halkın 

kullandığı dille yazılmış bir eser olan Mevlit, toplum tarafından hemen kabul görüp hızlı bir 

şekilde geniş kitlelere yayılmıştır. Türk edebiyatının bir ürünü olsa da bir edebiyat ürünü 

olmaktan çok dini ve sosyal bir mit hâlini almıştır. Bundan dolayı yaklaşık 600 yıl boyunca 

dini ve toplumsal törenlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Türk edebiyatında kendisinden 

sonra yaklaşık 200 mevlit yazılmış ama hiçbiri onun yerini alamamıştır. Eserin asıl ismi 

Vesîletü’n-Necât olsa da halk arasında Mevlit olarak bilinmektedir. Mevlit bir jenerik marka 

ismidir dense yanlış olmaz. Çünkü kendisinden sonra peygambere övgü tarzında yazılan 

birçok eser mevlit ismi ile anılmıştır.  

Mevlit’in sade, samimi, açık ve anlaşılır bir üslubu vardır. Mevlit Arapça düzyazı biçiminde 

bir dua ile başlar. Mesnevi tarzında fa’ilâtün fa’ilâtün fa’ilâtün kalıbıyla kaleme alınmıştır. 

Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış olup döneminin dil özelliklerini yansıtır. Sade bir Türkçe 

ile yazılmış olmakla birlikte Mevlit’te Arapça ve Farsça tamlamalar da mevcuttur.  

Bu bildiride Mevlit’te geçen Farsça tamlamalar hakkında bilgi verilip bunların 

sınıflandırılması yapılacaktır. Bu çalışmada temel alınan eser Faruk Kadri Timurtaş’ın MEB 

tarafından basılmış Mevlit adlı eseridir. Mevlit’te 109 Farsça tamlama tespit edilmiştir. Bunlar 

öncelikle yapılarına göre sıfat ve isim tamlaması olarak iki gruba ayrılmış ve bunlarla ilgili 

örnekler verilmiştir. Daha sonra yine Farsça tamlamalar kökenlerine göre Arapça-Arapça, 

Arapça-Farsça, Farsça-Farsça ve Farsa-Arapça olmak üzere dört grupta incelenmiştir. Bu 

grupların dışında kalan yapılar da ayrıca ele alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Süleyman Çelebi, Mevlit, Farsça tamlamalar, sıfat tamlaması, isim 

tamlaması. 

 

 

ABSTRACT 

It was written by Mevlit Süleyman Çelebi in 1409 during a politically mixed period of 

Anatolia. This confusion brought the religious sensitivity of the society to the fore and Mevlit, 

which is a work written in the language used by the people, was immediately accepted by the 

society and quickly spread to large masses. Although it is a product of Turkish literature, it 

has become a religious and social myth rather than a literary product. For this reason, it has 

been an indispensable part of religious and social ceremonies for about 600 years. About 200 

Mevlits were written after him in Turkish literature, but none of them could take his place. 

Although the original name of the work is Vesîletü'n-Necât, it is known as Mevlit among the 

people. It would not be wrong to say that Mevlit is a generic brand name. Because many 

works written in the style of praising the prophet after him were called Mevlit. 
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Mevlit has a simple, sincere, clear and understandable style. The Mevlit begins with a prayer 

in Arabic prose. It was written in the style of Mesnevi, in the form of fa'ilâtün fa'ilâtün 

fa'ilâtün. It was written in Old Anatolian Turkish and reflects the language characteristics of 

the period. Although it is written in plain Turkish, there are also Arabic and Persian phrases in 

Mevlit. 

In this paper, information about Persian phrases in Mevlit will be given and their 

classification will be made. The work based on this study is Faruk Kadri Timurtaş's Mevlit, 

published by the Ministry of National Education. 109 Persian phrases have been identified in 

Mevlit. First of all, they are divided into two groups as adjectives and noun phrases according 

to their structures, and examples are given about them. Afterwards, Persian phrases were 

analyzed in four groups according to their origins: Arabic-Arabic, Arabic-Persian, Persian-

Persian and Persian-Arabic. The structures outside of these groups are also discussed. 

Key words: Süleyman Çelebi, Mevlit, Persian phrases, adjective phrases, noun phrases. 
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ABSTRACT 

Phase change materials (PCMs) possess low thermal conductivity that degrades their thermal 

performance in latent heat thermal energy storage systems. The primary purpose of this study 

is to suggest an efficient technique to enhance heat transfer in the latent heat thermal energy 

storage (LHTES) system. We have done a numerical analysis to study the heat transfer during 

the PCM melting process in a metal matrix heat exchanger. This analysis is motivated by the 

need to better understand the heat transfer during the charging process of the thermal energy 

storage system, which takes advantage of the latent heat of fusion of PCM. A relevant 

consideration in such systems is the efficient use of a PCM-filled honeycomb structure, which 

is the goal of the current study. The chosen geometry is composed of an inner tube surrounded 

by honeycomb cores made of aluminum.  A heat transfer fluid flows through this tube. A 

constant mass flow rate and a constant temperature define the inlet of the heat transfer fluid. It 

is essential to note that we have opted for the heat transfer fluid used in the solar thermal 

power plant (NOOR I), namely DOWTHERM A, and sodium hydroxide (NaOH) is used as a 

phase change material. The ANSYS (Fluent) 19.2 software based on the finite volume method 

was used to model and simulate PCM fusion. Outcomes exposed that honeycomb structure 

helps reduce the overall melting time by 50 %. We see that the addition of the honeycomb 

structure is equivalent to increasing and improving the performance of the latent heat storage 

system. This technique could be applied in Concentrated Solar Power plants. 

Keywords: Latent heat storage, PCM, Melting, Concentrated solar power plants, 

enhancement technique, honeycomb structure. 
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ABSTRACT 
The training of modern specialists to environmental competence should be up-to-date and use 

the latest methods and methodologies in universities, as the environmental situation in the 

country and around the world is becoming more complicated. It is a good idea to use 

management techniques as methods of teaching university students . It is also worth involving 

students not only in educational international projects, but also in research projects. This 

paper analyzes the method of teaching students through project activities. Project activities 

provide great opportunities for the development of students' creative abilities, the formation of 

a personality that is fluent in the physical and technical principles and environmental 

problems of energy.  

The paper examines the involvement of students in project work on social, economic and 

environmental issues with involvement in group work as a means of improving the level of 

environmental training in modern conditions. To implement and achieve the goals of 

sustainable development, one of the leading ideas of the modernization of education is the 

formation of an environmentally competent personality. The development of environmental 

competence of future physics teachers in universities is the formation of a personality capable 

of directing the relations of "society and man" and "man and nature" to effective 

environmental activities. It is an integrated indicator of personality quality, based on human-

acquired environmental knowledge, skills, concepts of environmental value, environmentally 

significant qualities and experience of environmental activities. In the course of the study, a 

pedagogical experiment was conducted on the basis of the Faculty of Physics and 

Mathematics of the Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan 

on the formation of environmental competence of students in project activities. Project 

activities provide an expansion of the horizons of students, contribute to the manifestation of 

their activity and initiative, makes it possible to demonstrate their abilities. It also allows you 

to combine the development of the environmental orientation of the personality of the future 

teacher with the experience of environmental activity as a subject, that is, it ensures the 

implementation of the conditions necessary for the formation of environmental competence of 

students. 

Keywords: Environmental education, environmental competence, physics, training of the 

future teacher, project activities 

 

Introduction.Currently, in the context of the need to improve the efficiency of the higher 

education system, which is one of the main factors in ensuring sustainable growth and 

development of the economy of the Republic of Kazakhstan, high demands are placed on the 

qualitative training of specialists, including future teachers. In the Address of the President of 
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the Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev "Kazakhstan in new conditions: a 

period of action": "environmental protection and environmental development are in the first 

plan of the agenda. Particular attention should be paid to the environmental education of the 

younger generation, schools and universities" [1], as well as the need to form a unified 

environmental policy aimed at strengthening environmental values in society, designed to 

systematically solve a number of problems in the country and give impetus to the 

environmental protection system. Normative documents that are the legal basis for 

environmental education and upbringing are contained in the "Environmental Code" of the 

Republic of Kazakhstan [2], "Kazakhstan 2030 for Sustainable Development" [3] and 

"Kazakhstan-2050" [4] in strategic development programs: environmental protection to create 

favorable conditions for human life and health, development and development of our people 

"ecological orientation" in productive education and upbringing of the younger generation is 

designated as political  a requirement in the field of continuing education, at the state level. A 

comprehensive research work on the differentiation of effective ways and methods of 

environmental education and personality upbringing and raising the level of the problem of its 

upbringing was carried out by scientists from a number of CIS countries: A. N. Kochergin  , 

A. N. Zakhlebny, S. D. Deryabo, N. A. Ryzhova, I. D. Zverev, A. V. Gagarin  and others.Also 

in environmental education and upbringing, the formation of content, organizational ways and 

methods of mastering by students the basics of science "nature-man-society" U. T. 

Tanabayev, N. Sarybekov, A. D. Boltaev, D. N. Sarybekov, K. Zh. Buzaubakova, A. E. 

Mankesh, D. Childebayev  and others[5].    

The changes taking place in the world in the field of education, correlated with the global task 

of ensuring the entry of a person into the social world, his productive adaptation in this world, 

make it necessary to raise the question of providing the educational process with more 

complete socially integrated results. As a general definition of such an integral socio-

personal-behavioral phenomenon as a result of education in the totality of motivational-value, 

cognitive components, the concept of "competence" acted. The changes taking place in the 

world in the field of education, correlated with the global task of ensuring the entry of a 

person into the social world, his productive adaptation in this world, make it necessary to raise 

the question of providing the educational process with more complete socially integrated 

results. As a general definition of such an integral socio-personal-behavioral phenomenon as a 

result of education in the totality of motivational-value, cognitive components, the concept of 

"competence" acted. Gupta pointed out that competencies are defined as   “knowledge, skills, 

attitudes, values, motivations and beliefs people need in order to be successful in a job” [6].   

Based on  studies of the country, we are convinced that the professional competence of the 

future specialist is determined by the level of his professional knowledge and individual 

abilities, self-improvement, integrative creative and responsible attitude to any business. 

Although these works consider the problem of the development of environmental education in 

training from different angles, the environmental education of students through physics is 

partially studied.In this direction, a methodological complex for improving the environmental 

competence of students has been developed and tested. The methodological basis of the 

complex is the theory of knowledge; theory of development and formation of the personality 

as an active, creative, socially adapted personality; modern theories of environmental 

education; the theory of a single pedagogical process, a systematic approach to the study of 

new equipment and production technology[7]. The novelty of the program in the system of 

specialized training is to expand subject competencies in physics through practice-oriented 

methods of cognitive activity that increase the cognitive interest of students with the help of a 

motivational approach and empirical methods. In the lessons of the optional course, the 

following teaching methods are used: teacher's explanation, reports of students, discussion of 

reports on some issues of physics, problem solving, project work, excursions. Particular 
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attention is paid to the methodology of seminars that allow teaching students to work with 

literature, selecting material for messages and reports. Students independently perform a lot of 

practical work, project work of a partially research nature, for example, determine the 

environmental impact of an electrolytic capacitor, study the biological impact of modern 

electronic devices, etc. Studies have shown that project work is closely related to the main 

course and relies on the implementation of interdisciplinary communication with other 

academic disciplines.  

The purpose of the work is to theoretically substantiate and experimentally test the 

effectiveness of the use of the project method for the formation of environmental 

competence of university students on the example of studying the course "Sources of 

Alternative Energy".  

The training of future physics teachers was carried out on the basis of a specially 

developed methodological system (programs, educational and methodological complexes, 

manuals and recommendations) to improve the environmental competence of students 

through the subject "Sources of Alternative Energy".  

Materials and methods of research. To carry out these works, the number of groups 

included in the experiment and students in them was established. The effectiveness of the 

proposed methodological system at the training stage was carried out through a 

comprehensive control. This is the determination of the level before and after the training 

of students according to the new methodological system;  

students' answers to tests and questionnaires compiled on the basis of the materials of the 

applied content of the discipline "Sources of Alternative Energy"; 

 the ability to set goals for the acquisition of skills in the application of the acquired 

knowledge in professional activities;  

the ability to draw up tasks in accordance with the goal, taking into account the specifics of 

the content of the topic under consideration; 

 Part of this system was devoted to improving the environmental competence of students 

through mobilization for project work. 

To this end, experimental (EG) and control (CG) groups for the experiment were identified. 

Before the experiment, the performance of some students in the control group was higher than 

that of students in the experimental group. The number of students who participated in the 

experiment-92, CG-47 and EG is 45. In one of the control and experimental groups, the 

educational material was transmitted on the basis of the traditional methodology, and in the 

other group, the educational material was transmitted using the author's teaching aids, classes 

were held on the author's methodological system. About the effectiveness of the 

methodological system developed by us, we made conclusions from written control work 

obtained in experimental and control groups. 

Results. In order to determine the level of training of future teachers for environmental 

education, we conducted a survey of students, as a result of which we analyzed the answers to 

some questions: according to the knowledge of environmental education methods, only 20% 

answered "I know", 50% answered "I use, I do not know enough", 30% answered "I do not 

know, I do not use", knowledge of the forms of environmental education 20% "I know", 25% 

"I use, I do not know enough", 55% "I do not know, I do not use" methods of diagnosing 

environmental education,  literacy of children only 30% "know", 30% "use, do not know 

enough", 40% answered: "I do not know, I do not use".At the end of the survey, we noticed: 

students know the concepts of "environmental literacy", "environmental consciousness", but 

have difficulties in applying methods and forms of training. The methodological complex 

presents lesson plans of environmental content, reports of environmental content, the program 

of the elective course, methods of project work, and as participants in project work, students 

were involved in project work in their disciplines. 
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As a result of the study, we identified the following stages in the implementation of the 

project method in the study of physics by students of Atyrau University. In the first section, 

students were divided into project groups and chose topics, developed project ideas, goals, 

objectives and plans. In the next section, students independently engaged in research. The 

main stage included independent work of students on projects; design of the resulting creative 

product. Students in the course of working on projects identified cause-and-effect 

relationships in the phenomenon, searched for the necessary evidence, structured the data 

obtained. The presentation stage included summing up the results of their design by students, 

their design, public presentation (presentation) of the results of projects. 

As an example, here are some student projects. The project "Bicycle as an alternative source 

of energy". Project participants Zhakypbek B., Yesimov E., Muratova U., Tilemis F., Project 

goal: to determine the prospects for the use of bicycle energy.  Objectives of the project:  

1.To study the possibility of Atyrau's transition to bicycle energy.  

2.Availability of devices, environmental impact determination.   

Project forecast: bicycle energy has great economic and social prospects. It allows electricity 

to be produced simply by using mechanical energy. In normal living conditions, you can save 

on electricity bills.   

Practical significance of the project: Creation and provision of a new type of bicycles to the 

residents of the city of Atyrau. If the number of supporters increases, exports to other cities 

will benefit the environment and the economy. 

The theme of the next project was: "Where does the heat come from?". Authors of the student 

project Bekbolatova G., Sandibayeva A., Kaldybaeva P., Yessenov E.   

Project objective: To determine the prospects for the use of geothermal energy in Kazakhstan.   

Consider the possibility of using geothermal energy in the future in the localities of 

Kazakhstan.  Objectives of the project: 

1. Demonstration of geothermal energy as an alternative energy source.    

2. Identification of environmental problems of geothermal energy.     

3. Determination of the current current state of the world geothermal energy 

4.Acquaintance with geothermal energy production technologies.   

5.Determine the advantages and disadvantages of using geothermal energy.     

6. Prospects for the development of geothermal energy in Kazakhstan.    

7. Resources of geothermal energy in Kazakhstan and technological scheme of their 

development.  Practical significance of the project: Providing the Atyrau region, the Republic 

of Kazakhstan as a whole, small settlements with geothermal energy through special facilities. 

The principle of operation of geothermal energy and the calculation of energy intensity.  

The topic of the next project: The use of biofuels and its prospects in Kazakhstan. Participants 

of the project Kadralin A. and Ikram A. The relevance of biological fuel is an innovative 

direction of the economy of Kazakhstan, where the production and use of biofuels ensures 

safety for human life and health, environmental protection. Objective of the study: to 

determine the prospects for the use of biofuels in internal combustion engines Study 

objective:  

1. Review of information on the use of biofuels from scientific information  

2. Analysis of the main technologies for the use of biofuels 

3. To present the project of application of biofuels in internal combustion engines  

Students from different regions of Kazakhstan and neighboring republics study at our 

university. In the project works, we also consider environmental problems in the world, 

thereby instilling in students a careful attitude to nature, educating an ecological culture, 

and forming environmental competence. Thus, by applying the project method to form the 

environmental competence of students in the study of physics, we instill the concept of 

ecological culture. During the formative experiment, the positive dynamics of changes in 
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the level of all criteria in the experimental group of students, in which the project method 

was tested, was noted. While in the control group of students it was not observed. 

Discussion and conclusion. The process of improving environmental competencies 

organized in this way within the framework of the elective course "Alternative Sources" 

creates conditions for the effective formation of students' environmental knowledge and 

skills; leads to deepening and expanding physical knowledge, increasing the level of students' 

interest in the subject of physics and environmental problems, allows attracting students to 

active participation in environmental activities. To correct the damage caused by man to 

nature and prevent other possible negative human influences on nature, it is necessary to use 

not only science and technology, but also the socio-political capabilities of mankind, as well 

as economic and others, among which the most important is pedagogical and educational, 

since it is necessary to form the future generation with environmental guidelines now, at the 

stage of their education in school,  university. Project work, including economic and 

environmental aspects of the electric power industry, involves not only deepening knowledge, 

but also further developing the qualifications of students.   The issues of environmental 

pollution chosen for research in the course of electrodynamics are of great industrial and 

economic importance, and the involvement of students in scientific projects has had a positive 

impact on improving environmental literacy. As a result of the study, it was possible to 

determine the theoretical and normative foundations for improving the environmental 

knowledge of students. The importance and structure of environmental competence as an 

integrative personal education of a university student and as a result of environmental 

education are presented. During the study of the topic, the pedagogical potential of the project 

methodology for improving the efficiency of the formation of environmental competence of 

university students is shown. During the study of the subject, an explanation of the stages and 

content of student projects is offered. 

The data obtained during the formative experiment confirmed that the use of the project 

method in the formation of environmental competence of university students gives the 

necessary results in accordance with modern requirements. In general, the tasks set in the 

study were solved, the goal was achieved. In this regard, the results of the study can be 

recommended for use in large-scale educational work of domestic higher educational 

institutions. We are confident that this study will make a certain contribution to the theory and 

methodology of higher education, including the problem of increasing the environmental 

competence of university students by means of projects. 
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ABSTRACT 

In the constant struggle of the human population with the factors that contaminate and spoil 

food, treating food with ionizing radiation is becoming a more common trend, offering many 

advantages compared to traditional methods of food preservation. Regarding fish and fish 

products, this procedure is becoming an increasingly common choice, allowing non-thermal 

preservation of their stability. This paper presents the reasons for choosing irradiation in 

maintaining microbiological safety and extending the shelf life of fish and fish products, the 

doses recommended by the relevant international institutions, examples from practice, 

changes in organoleptic characteristics depending on the dose of irradiation, a comparison of 

the legislation in the countries that allow the treatment of this type of food with irradiation 

and a presentation of the standards and methods for the detection of treated fish and fish 

products. In the extensive literature found on this issue, it is noted that treating fish and fish 

products with ionizing radiation is a regular procedure in the USA and Asian countries, which 

are the largest consumers of this type of food. While doing so, choosing the optimal dose of 

irradiation is of primary importance due to the appearance of unpleasant odors and tastes that 

make them unacceptable to consumers. 

Keywords: irradiation, fish and fish products, shelf life 

 

Introduction 

Regarding treating food with ionizing radiation, a considerable number of papers have been 

published and extensive research has been conducted confirming the safety and numerous 

advantages of this procedure (Diehl, 1995; WHO, 1981; WHO, 1994). In humanity's constant 

struggle with factors that contaminate and spoil food (especially when it comes to food that is 

stored for a certain period and intended for later use), this method has proven to be one of the 

most useful. At the same time, among the various types of food that are treated with ionizing 

radiation, fish and fish products are regularly found. This is because this type of food is a very 

important source of protein in the human diet, but unfortunately, it has a very short shelf life 

after harvesting, so it must be properly treated (Kilgen, 2000). Although the most commonly 

used methods for preserving the quality of fish and fish products are the methods of cooling, 

freezing, packaging with a modified atmosphere, roasting, salting, drying, and fermentation, 

treating them with ionizing radiation is becoming a more proven non-thermal way to maintain 

their stability and safety (Boziaris, 2014). Moreover, using ionizing radiation for this purpose 

is a suitable method for the deactivation of pathogenic microorganisms in them without 

significantly affecting their sensory characteristics (Gautam & Venugopal, 2021). 

Fish and fish products undergo numerous biochemical changes after their harvesting, which is 

the reason they need to be treated immediately to ensure their optimal quality (Boziaris, 

2014). Otherwise, rapid microbial development will cause the creation of various compounds 

(amines, sulfides, alcohols, aldehydes, ketones, and organic acids), which will make them 
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unacceptable for consumption (Gram & Dalgaard, 2002). This kind of rapid spoilage is 

especially characteristic of marine species, due to the high concentration of nitrogen 

compounds in them, as well as the low acidity (pH > 6), which accelerates the development of 

microorganisms in them. At the same time, the fats that are represented in a high percentage 

are subjected to chemical oxidation, which is one of the main factors for the deterioration of 

their quality (Ashie et al., 1996). Moreover, the fats found in fish and seafood are 

characterized by a high percentage of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), which makes 

them particularly oxidatively labile (Armstrong et al., 1994). In that direction, treating fish 

and fish products with ionizing radiation is a method that effectively deactivates the enzymes 

that initiate these processes (Boziaris, 2014). 

In the context of the knowledge that food of animal origin is the primary cause of numerous 

diseases and infections, it can be pointed out that fish and fish products can be carriers of 

many pathogenic species. Therefore, their microbiological safety is generally determined by 

the presence or absence of several non-sporogenous pathogenic bacteria such as Salmonella, 

Shigella, E.coli, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, and Vibrio parahaemoliticus, as 

well as (although rare), the sporogenous genus Clostridium (Bögl, 1988). At the same time, 

very often specific types of microorganisms (SSO) develop in them. These microorganisms 

initially participate with a very small percentage of the microbial flora, but subsequently 

multiply very rapidly, becoming a dominant community with a high potential for spoilage. So, 

for example, gram-negative, fermentative bacteria from the Vibrionaceae family are the most 

common spoilage of untreated fish, while psychrotolerant gram-negative bacteria 

Pseudomonas spp. and Shewanella spp. usually develop on chilled fish. Therefore, inhibiting 

the growth and development of such specific microorganisms is the main point for extending 

the shelf life of fish and fish products (Gram & Dalgaard, 2002). 

The beneficial effects of treating fish and fish products with ionizing radiation have been 

confirmed mainly for frozen fish and fish products. This treatment offers the best protection 

against potential sources of pathogenic microorganisms that may already be present in them, 

but which may also be introduced during further processing procedures or their packaging 

(Kilgen, 2000).  

As a result of these findings, preserving the quality of fish and fish products by treating them 

with ionizing radiation was among the first proposals by the Regional Agreement for 

Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (RCA), 

which became operational in June 1972 (Vas, 1974). Moreover, the first literary record of 

treating fish with ionizing radiation was presented in 1950 (Nickerson et al., 1983).  

Based on these findings, this paper analyzes the reasons for choosing ionizing irradiation in 

maintaining microbiological safety and extending the shelf life of fish and fish products, the 

doses recommended by the relevant international institutions, examples from practice, 

changes in sensory qualitative characteristics depending on the dose of irradiation, a 

comparison of the legislation in the countries that allow treating this type of food with 

irradiation and standards and methods used for detection of treated fish and fish products. 

Doses of ionizing radiation that are recommended for treating fish and fish products 

When choosing the optimal dose for treating fish and fish products with ionizing radiation, 

there are several selection criteria: the desired goal, the absence of noticeable sensory 

qualitative changes that may occur during the treatment, as well as the desired storage period, 

and storage temperature (Bögl, 1988). In this context, low doses of ionizing radiation from 0.2 

kGy to 1 kGy are applied for insect disinfestation in dried fish products (IAEA, 2002; Miller, 

2005), medium doses from 1 kGy to 10 kGy are used to extend the shelf life and 

microbiological safety of fish and fish products, but mostly, for this type of food, doses from 

2 kGy to 8 kGy are considered to be most suitable in practice (IAEA, 1985).  
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Table 1 shows the maximum permissible doses for treating fish and fish products, 

recommended by the IAEA (2002), according to the purposes for which the treatment is 

carried out. It can be noted that the minimum required dose is 3.0 kGy, and the maximum 

allowed dose does not exceed 5.0 kGy.  

Based on these recommendations, in Table 2, the maximum permitted doses in EU member 

states that carry out this treatment are presented. Following the Directive 1999/2/EC (on the 

treatment of fish and seafood with ionizing radiation) it can be noted that the maximum 

average absorbed doses (kGy) according to European Union legislation range between 3 kGy 

to 5 kGy. 
Table 1. Advisory technological dose limits (IAEA,2002) 

 

 

 

 

Fish, seafood and their 

products (fresh or 

frozen) 

Purpose Maximum dose 

(kGy) 

ICGFI  

document No 

Reduction of certain 

pathogenic microorganisms 

5.0 10 

Shelf life extension 

 

3.0 10 

Control of infection by 

parasites 

2.0 10 

 

Table 2. Authorized absorbed dose according to Directive 1999/2/EC (Boziaris, 2014)  

 

 

 

 

European Union 

Member State  

 

Given maximum average absorbed dose (kGy) according to European 

Union legislation 

Fish and shellfish 

(including eels, 

crustaceans and 

molluscs) 

Frozen, peeld or 

decapitated shrimps 

Shrimps 

Belgium 3 5 - 

France - 5 - 

Netherlands - - 3 

United Kingdom 3 - - 

 

However, if a comparison is made worldwide, there are many differences between different 

countries regarding the maximum approved doses, as well as in the way fish and fish products 

are labeled (Table 3). Therefore, it can be concluded that one of the biggest challenges faced 

by the global food sector in the use of ionizing radiation to treat food, is the need to 

harmonize regulations and the equivalence of standards, doses, and labeling of food that can 

be treated at this way (GHI, 2018). 

 
Table 3. Differences in the way of labeling and maximum absorbed dose limitations for fish and fish 

products irradiation in different countries (GHI, 2018) 

Country Legislation Labeling Purpose and maximum absorbed 

dose limitation 

 

USA 

 

21 CFR 179 

Fresh shell eggs 

 

Not to exceed 3 kGy 

Fresh or frozen 

molluscan shellfish 

Not to exceed 5.5 kGy 

 

 

Bangladesh 

 

Bangladesh Government 

1983. Revised Codex 

General Standard for 

Fish 

 

Microbial control max 2.2 kGy 

Dry fish 

 

Disinfestation max 5 kGy 
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Irradiated Foods, Codex 

Stan 106, 1983 

Fish products Microbial control, shelf-life 

extension max 7 kGy 

 

 

India 

 

Food Safety and Standards 

Act 2006 and Atomic 

Energy Rules 2012 

 

Fish, aquaculture, 

seafood and their 

products 

(fresh/frozen) 

 

Elimination of pathogens 1.0 -7.0 

kGy 

 

Shelf life extension 1.0 - 3.0 kGy 

 

Control of human parasites 0.3 - 

2.0 kGy 

 

 

 

 

Indonesia 

 

 

Government regulation, 

1999 on food labeling and 

advertisement; 

Government regulation 2004 

food safety, quality and 

nutrition; 

Food Act 18, 2012 

 

Fish and seafood 

(fresh and frozen) 

 

Reduce pathogenic microorganisms 

5.0 kGy 

 

Extend shelf life 3.0 kGy 

 

Controlling infection 2.0 kGy 

 

Processed fish 

products and seafood 

 

 

Reduce pathogenic microorganisms 

8.0 kGy 

 

Extend shelf life 10 kGy 

 

 

 

 

Malaysia 

 

 

 

 

Food Irradiation Regulations 

2011 

 

 

 

 

Fish and fish 

products and frog 

legs 

 

Reduction of pathogens 1.0 - 7.0 

kGy 

Shelf life extension 1.0 - 3.0 kGy 

 

Control of infection by parasites 

0.1- 2.0 kGy 

 

Insect disinfestation 0.3 -1.0 kGy 

 

 

 

Pakistan 

 

 

Unknown 

 

Raw fish, seafood 

and their products 

(fresh/frozen) 

 

Reducing pathogens 5.0 kGy 

Shelf life extension 3.0 kGy 

 

 

Vietnam 

 

Decision 3616/2004/QD-

BYT for safety and 

sanitation of 7 foods by 

irradiation (Guidelines by 

Ministry of Health) 

 

 

Aquatic food and its 

products including 

spineless, amphibian 

animals (fresh or 

frozen) 

 

 

Reduction of pathogens 1.0 - 7.0 

kGy 

 

Shelf-life extension 1.0 - 3.0 kGy 

 

Control of infection by parasites 

0.1 - 2.0 kGy 

 

The general finding is that the maximum permitted dose in almost all regulations does not 

exceed 7 kGy. This is also confirmed by the finding of Morehouse (1998), according to which 

doses from 2 kGy to 7 kGy are considered the most appropriate for the reduction of 

pathogenic microorganisms, as well as for extending the shelf life of fish and fish products.  

In that direction, in Table 4, an analysis of examples from practice in which fish and fish 

products have been treated with different doses of ionizing radiation is made.  
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Table 4 

 

Examples from practice (adapted from Boziaris, 2014) 

Irradiatio

n dose 

(kGy) 

Fish species Aim/Effect Shelf life 

(days) 

References 

 

0.66 kGy 

 

Urophycis 

chuss 

 

Total aerobic plate counts of the 

control and irradiated samples 

remained less than 10
6
 CFU/g 

 

6–13 more 

than 

non-

irradiated 

 

Dymsza et al., 

1990 

 

 

0.82 kGy 

 

Coregonus 

clupeaformis 

 

TBA number (thiobarbituric acid test) 

remained within acceptable limits in 

all samples 

 

Two-fold 

shelf-life 

extension 

 

Chuaqui-

Offermanns et 

al., 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kGy 

 

Oreochromis 

niloticus 

 

The irradiated samples had a  

microbiological content below the 

levels established by the Brazilian 

seafood legislation 

Irradiated 

samples 

remained 

stable for 20 

and 30 days 

 

 

Cozzo-Siqueira 

et al., 2003 

 

Trachurus 

picturatus 

 

The microbial content remains below 

the limit of acceptability. 1 kGy was 

sufficient of delaying volatile amines 

production 

 

Unacceptable 

after 8 days 

 

Mendes et al., 

2000 

 

Mugil nuema 

 

 

Parasites' motility from 100 %  to 15 

% 

 

- 

 

Antunes  et al., 

1993 

 

Melanogrammu

s 

aeglefinus 

(filleted after 

2 days in ice) 

1 kGy reduced the total bacterial count 

by 

approximately 1 log order. 

Achromobacter reduced by about 1 log 

order Pseudomonads reduced between 

2 to 3 log orders 

 

 

9-18 

 

 

Laycock & 

Regier, 1970 

 

Perca flavescens 

 

 

1.4 log reduction of the initial 

Count. Pseudomonas eliminated. 

 

18 

 

Kazanas & 

Emerson, 1968 

 

Oncorhynchus 

mykiss fillets 

Reduction of total viable counts from 

4.41 log CFU/g to 3.08 log CFU/g.  

The total reduction of H2S-producing 

bacteria. Reduction of 

Enterobacteriaceae from initial count 

3.29 log CFU/g to 2.29 log CFU/g 

 

 

21-28 

 

 

Moini et al., 

2009 

 

1.22 kGy 

 

Coregonus 

clupeaformis 

 

TBA number (thiobarbituric acid test) 

remained within acceptable limits in 

all samples 

Three times 

longer than 

the 

unirradiated 

fish 

 

Chuaqui- 

Offermanns 

et al., 1988 

 

1.31 kGy 

 

Urophycis 

chuss 

Total aerobic plate found to be less 

than 10
6
 cfu/g for 4, 10, and 17 

days after irradiation at all 

doses 

 

6-13 

 

Dymsza et al., 

1990 

 

 

 

Tilapia nilotica,  

 

The population of H2S producing 
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1.5 kGy Tilapia aurea 

Scomberomorus 

commerson 

 

bacteria remained low throughout the 

storage period. Elimination of Yersinia 

and 

Salmonella spp. 

- Abu-Tarboush 

et al., 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kGy 

Bigeye snapper 

– Priacanthus 

tayenus, a Thai 

fermented fish 

mince 

No Lactic acid bacteria (LAB), yeast 

and mold counts growth was found in 

the sample irradiated at 2 kGy within 

the first 10 days 

 

 

- 

 

Riebroy et al., 

2007 

 

Trachurus 

picturatus 

 

The microbial content remains below 

the limit of acceptability 

 

8 days 

 

Mendes et al., 

2000 

 

Sillago sihama 

 

Elimination of Vibrio 

parahaemolyticus and Staphylococcus 

aureus.  

Elimination of Yersinia sp and Listeria 

sp. 

 

19 

 

Ahmed et al., 

1997 

 

Mugil nuema 

 

 

Motility decrease of Phagicola longa 

parasites from 100 % to 17 % 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

Mugil plutunus 

 

 

Motility decrease of Phagicola longa 

parasites from 56 % to 31 % 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

Merluccius 

merluccius hubi 

 

 

1 log cycle reduction in bacterial 

number versus the controls 

 

6 weeks 

 

Valdes & 

Szeinfeld, 1989 

 

Perca flavescens 

 

 

3 log reduction of the initial count 

 

18 

 

Kazanas & 

Emerson, 1968 

 

 

 

 

2.2 kGy 

 

 

 

Oreochromis 

niloticus 

 

 

 

 

Irradiated samples had a 

microbiological content below the 

levels established 

by the Brazilian seafood legislation 

 

During 

storage, 

0.5°C to 

−2°C for 20 

and 30 days, 

the level of 

moisture in 

the irradiated 

samples 

remained 

stable 

 

 

 

 

Cozzo- Siqueira 

et al., 2003 

 

 

 

 

2.5 kGy 

 

 

Dicentrarchus 

labrax 

 

The higher the irradiation dose the 

lower the population of psychrotrophic 

bacteria, 

mesophilic aerobic bacteria, H2S-

producing bacteria, 

Enterobacteriaceae and Pseudomonas 

 

 

15 

 

Ozden et al., 

2007 

 

Mugil plutunus 

 

 

Motility decrease of Phagicola longa 

parasites from 56 %  to 9 % 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

 

 

 

 

Trachurus 

picturatus 

Between control and 3 kGy samples, 

bacterial loads varied from 4.75 to 3.3 

log 10/g in the skin and from 4.4 to 

3.00 log 10/g in the muscle 

 

4-5 days 

extended 

 

Mendes et al., 

2000 
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3 kGy 

 

Golden anchovy 

(0.39 % fat) 

Listeria monocytogenes 036, Yersinia 

enterocolitica F5692, Bacillus cereus 

and Salmonella typhimurium had no 

difference 

in their survival 

 

 

- 

 

Kamat & 

Thomas, 

1998 

Indian sardine 

(7.1 % fat) 

Listeria monocytogenes 036, Yersinia 

enterocolitica F5692, Bacillus cereus 

and Salmonella typhimurium had no 

difference 

in their survival 

 

- 

 

Kamat & 

Thomas, 1998 

 

Sillago sihama 

 

 

Salmonella sp. was not detected. 

Elimination of Listeria sp and Yersinia 

sp. 

 

19 

 

Ahmed et al., 

1997 

 

Tilapia nilotica,  

Tilapia aurea 

Scomberomorus 

commerson 

 

 

 

Elimination of Campylobacter 

 

 

8 more than 

non-

irradiated 

 

 

Abu-Tarboush 

et al., 1996 

 

Mugil plutunus 

 

 

Motility decrease of Phagicola longa 

parasites from 56 % to 18 %  

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

Perca flavescens 

 

 

Nearly 100 % reduction of microbial 

count 

 

43 

 

Kazanas et al., 

1966 

 

  

Oncorhynchus 

mykiss fillets 

Reduction of total viable counts from 

4.41 log CFU/g to 1.46 log CFU/g.  

The total reduction of H2S-producing 

bacteria.  

Reduction of Enterobacteriaceae from 

initial count 3.29 log CFU/g to 1.45 

log CFU/g 

 

 

 

21-28 

 

 

Moini et al., 

2009 

 

3.5 kGy 

 

Mugil plutunus 

 

 

Motility decrease of Phagicola longa 

parasites from 56 % to 5 % 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

 

4 kGy 

 

Mugil nuema 

 

 

Phagicola longa metacercaria 

inviability 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

Mugil plutunus 

 

 

Control dose for Phagicola longa 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

 

4.5 kGy 

 

Tilapia nilotica, 

Tilapia aurea 

Scomberomorus 

commerson 

 

 

No growth of Coliforms in the skin 

and meat of irradiated Tilapia 

 

8 more than 

non-

irradiated 

 

Abu-Tarboush 

et al., 1996 

 

 

 

 

 

Dicentrarchus 

labrax 

 

The higher the irradiation dose the 

lower the population of psychrotrophic 

bacteria, 

mesophilic aerobic bacteria, H2S- 

 

 

17 

 

 

Ozden et al.,  

2007 
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5 kGy 

producing bacteria, 

Enterobacteriaceae and 

pseudomonads 

 

 

 

Oreochromis 

niloticus 

 

 

 

 

Irradiated samples had a 

microbiological content below the 

levels established by the Brazilian 

seafood legislation 

 

During 

storage from 

0.5°C to 

−2°C for 20 

and 30 days, 

the level of 

moisture in 

the irradiated 

samples 

remained 

stable 

 

 

 

 

Cozzo- Siqueira 

et al., 2003 

 

Oncorhynchus 

mykiss fillets 

 

The total reduction of total viable 

counts, the total reduction of H2S-

producing bacteria, the total reduction 

of Enterobacteriaceae from an initial 

count of 3.29 log CFU/g 

 

 

 

28-35 

 

 

Moini et al., 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kGy 

 

Bigeye snapper 

– Priacanthus, a 

Thai fermented 

fish mince 

 

Lactic acid bacteria (LAB), yeast and 

mold counts in samples irradiated at 6 

kGy were not detectable throughout 

the storage of 30 days 

 

 

- 

 

 

Riebroy et al., 

2007 

 

 

Tilapia nilotica, 

Tilapia aurea 

Scomberomorus 

commerson 

 

 

 

 

Reduction in psychrotrophic counts 

 

The odor and 

the texture of 

cooked 

Spanish 

mackerel 

was badly 

deteriorated 

 

 

 

Abu-Tarboush 

et al., 1996 

 

 

Perca flavescens 

 

 

Nearly 100% reduction of microbial 

count. Progressively lower maximal 

bacterial 

populations and lengthened lag phases 

were obtained as more radiation was 

used 

 

 

- 

 

 

Kazanas et 

al.,1966 

 

 

 

Merluccius 

merluccius hubi 

 

Bacterial counts well below the 

minimum acceptable level of 0.8 x 10
6 

bacteria per gram for the entire seven-

week study period 

 

 

6 weeks 

 

Valdes & 

Szeinfeld, 1989 

 

 

 

 

 

10 kGy 

 

Merluccius 

merluccius hubi 

 

Bacterial counts well below the 

minimum acceptable level of 0.8 x 10
6
 

bacteria per gram for the entire seven-

week study period 

 

6 weeks 

 

Valdes & 

Szeinfeld, 1989 

 

Mugil nuema 

 

 

Phagicola longa metacercaria 

inviability 

 

- 

 

Antunes et al., 

1993 

 

Tilapia nilotica, 

 

 

The odor and 

the texture of 
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Tilapia aurea 

Scomberomorus 

commerson 

 

Reduction in psychrotrophic counts cooked 

Spanish 

mackerel 

badly 

deteriorated 

Abu-Tarboush 

et al., 1996 

 

From the data shown in Table 4, it can be noted that in all the cases mentioned, the reasons for 

treating fish and fish products with ionizing radiation are: microbiological safety and 

extending the shelf life. At the same time, it can be concluded that the second reason 

determines the maximum sufficient dose, because one of the most important conditions for 

good quality fish and fish products is their fresh taste, without any sensory qualitative 

changes. In that direction, although there are different microbiological, biochemical, and 

physical methods for detecting possible deterioration in the quality of fish and fish products, 

sensory qualitative changes are the best indicator for its assessment (Moini et al., 2009).  

This is because, similar to when treating meat with ionizing radiation, unwanted sensory 

changes may occur in fish and fish products also. Therefore, it is not desirable to treat most 

fresh fish and fish products with doses higher than 3 kGy, although regulations in many 

countries allow doses up to 5 kGy. An exception can be made for a smoked and very fatty fish 

(such as mackerel), where sensory qualitative changes may not be noticeable due to its 

relatively strong smell and taste (Bögl, 1988). According to Vas (1974), the safekeeping of 

fish can be significantly prolonged even with small doses of ionizing radiation, such as doses 

of 1-2 kGy, without any noticeable changes in their sensory qualitative characteristics (taste, 

smell, texture, and appearance). In that direction, Armstrong (1994) states that ionizing 

radiation usually creates a characteristic "burnt" taste and smell, but it depends on the type, 

dose, and lipid component in the fish. Therefore Nickerson et al., (1983) suggest determining 

the appropriate dose of ionizing radiation for each type of fish and fish products, that will 

maintain their quality and ensure extended shelf life. Until then, the general recommendation 

for treating fish and fish products is to use doses of ionizing radiation, with maximum 

amounts of up to 2-2.5 kGy, to avoid possible sensory qualitative changes. 

Methods for detection of irradiated fish and fish  

Since treating food with ionizing radiation (when applied in permissible and optimal doses) 

does not cause visual and sensory changes in food, there is a need for reliable procedures and 

methods for detecting if one product has been irradiated. At the same time, there is always the 

dilemma of "whether such a product is treated with a permissible and optimal dose". In recent 

decades, great progress has been made in finding methods suitable to identify foods treated 

with ionizing radiation. Based on such knowledge, within the European Standards for 

irradiation detection of food (approved by the European Committee for Standardization 

(CEN)), there are ways to prove the treatment of fish and fish products treated with ionizing 

radiation also.  

In Table 5 the Standards that can be used when determining fish and fish products irradiation 

are presented. It can be stated that, in contrast to the other types of food, for fish and fish 

products there is no single detection method, nor a standard that could be applied to a larger 

number of fish species. So, although great progress has been made in finding ways to detect 

food irradiation in recent decades, for fish and fish products generally physical methods can 

be used to detect if they have been irradiated.  
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Table 5. EN standards application for irradiation detection in food 
M

et
h

o
d

  

  
 

Standard 

 

Determination 

methods 

 

Identified compounds 

 

Applied successfully in foods 

 

P
h

y
si

ca
l 

m
et

h
o

d
s 

 

EN 1786:1996 

 

ESR  

(Electron Spin 

Resonance) 

 

Paramagnetic compounds 

 

Beef bones, trout bones, chicken 

bones 

 

 

EN 1788:2001 

 

TL 

(Thermoluminscenc

e) 

 

 

Silicate minerals 

 

Herbs, spices, prawns, fresh and 

dehydrated fruits and vegetables, 

potatoes 

 

 

EN 13751:2002 

 

PSL 

(Photostimulated 

luminescence) 

 

Mineral debris 

 

Shellfish, herbs, spices and 

seasonings  

 

C
h

em
ic

a
l 

m
et

h
o

d
s 

 

 

EN 1785:2003 

 

 

GC/MS 

 

 

DCB 

(dodecylcyclobutanone) 

TCB 

(tetradecylcyclobutanone) 

 

Raw chicken, pork, liquid whole 

egg, salmon, camembert 

B
io

lo
g
ic

a
l 

m
et

h
o
d

s 

 

 

 

EN 13784:2001 

 

 

DNA comet assay 

Electrophoresis 

time and field 

strength  

 

 

Microgel electrophoresis 

 
Chicken (duck, quail, pheasant, 

pork, beef, veal, lamb, deer), fish 

(trout, salmon), almonds, figs, 

lentils, soybeans, strawberries, 

sesame seeds, rose pepper 

 

Conclusion 

Fish and fish products are subject to various procedures for preserving their optimal quality, 

which is based on the deactivation of the growth and development of various species of 

microorganisms and the prevention of biochemical changes after their harvesting. Among 

them, using ionizing radiation to inhibit microbiological growth and extend their shelf life has 

proven to be very effective. However, choosing the optimal irradiation dose is generally 

influenced by the appearance of undesirable sensory qualitative changes that are generally 

unacceptable to consumers. At the same time, there is an inconsistency in recommended doses 

and terms for labeling this type of food in different countries. In general, the practice has 

shown that until the optimal dose of ionizing radiation is determined for each fish species 

individually, the recommended maximum dose must not exceed 7 kGy, while the optimal 

doses for most fish species range between 3 kGy and 5 kGy. In parallel with that, although 

great progress has been made in finding ways to detect food irradiation in recent decades, 

generally physical methods can be used to monitor fish and fish products. So, it can be 

concluded that, in contrast to the other types of food, for fish and fish products there is no 

single detection method, nor a standard that could be applied to a larger number of fish 

species.  
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ABSTRACT 

Motivation is a complex psychological variable that affects the behavior of employees, their 

performance and their commitment to work. It is a key factor for work success but on the 

other hand, motivation is influenced by numerous factors. The interaction of factors that 

influence work motivation is mainly expressed when creating an appropriate approach to 

motivating employees in the company. Therefore, the aim of this paper is to investigate the 

views of managers about factors that have the greatest influence on motivation in the 

Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH). The survey was conducted in early 2019 and 

covered 63 companies. The results show that, according to managers, motivation is most 

influenced by job security, good working conditions and the possibility of personal growth 

and development, but also by the reputation of the company. On the other hand, the least 

important factors are the general economic situation and feedback on the company's business 

results. The analysis of the importance of the factors according to the sector from which the 

managers come did not show statistically significant differences, but the differences are 

reflected in the importance rating. A comparative analysis shows that good managers and 

good interpersonal relations as factors influencing motivation are emphasized more by 

managers from the secondary sector, while other factors are more important to managers from 

the tertiary sector.  

Keywords: motivation, factors of motivation, managers 

 

INTRODUCTION 

Motivation research is, actually, looking for answers to the question: Why do people behave 

in a certain way? In an effort to find the answer to this question, motivation is observed and 

explored from different perspectives and analyzed on different levels (Jeans and Murphy, 

2009). Among the many aspects of motivation, one of the most significant and most 

researched in recent decades is certainly the one that observes motivation in a working 

context. 

Work motivation is expressed through the specific work that each employee is doing and in 

their attitude towards the organization (Truong and Le, 2020). Motivated employees try to do 

the job best possible not for enterprise but for themselves (Hitka et al., 2022). However, the 

individual is affected by a multitude of factors under whose influence he is constantly 

changing, i.e. his motivation is also changing. In other words, once established motivation is 

not eternal. It is for this reason that motivation is an ongoing process. 

Of all the processes of human resources that exist within the company, the motivational 

process takes center stage because other processes, to some extent, depends on its healthy 

functioning. Scientists agree that the issue of work motivation is crucial for understanding and 

clarifying the behavior of people in companies, which is why this issue is constantly in focus. 

However, due to the complexity of the phenomenon itself, it is not possible to accurately 

capture and shed light on some aspects in detail. 

FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ MOTIVATION IN FBIH COMPANIES  
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LITERATURE OVERWIEV 

 

There are many definitions of motivation for work, but they basically encompass the same 

elements. Most authors agree that motivation is a psychological process that triggers behavior, 

directs that behavior, and supports it (Steers et al., 2004). It is a set of driving forces that come 

both from the individual himself and from his environment, and stimulate work behavior and 

determine its shape, direction, intensity and duration (Pinder, 1998).This definition reflects 

the impact on the work behavior of forces from the environment (e.g. organizational culture), 

but also those forces that operate in each person (individual needs and motives), and can 

therefore be considered the best approach to work motivation. It is therefore necessary, on the 

part of management, to create favourable conditions in companies and to have a suitable 

system of motivational tools in order to encourage work motivation and the engagement of 

employees (Kmecová and Tlustý, 2021). 

When looking at motivation for work, it is necessary to take into account the various factors 

that affect the employee at all times. These factors can be classified into four groups:  

individual characteristics of employees, job characteristics, characteristics of the working 

situation and environmental characteristics. 

Individual characteristics of employees refer to needs, perceptions, attitudes, expectations, 

values, benefits, social, demographic, cultural and similar traits. In accordance with the above 

characteristics of the individual, it is necessary to create and apply different approaches to 

motivation, taking into account that some will be more inclined to monetary rewards, while 

others, who have developed internal motivation, are more attracted to challenging work tasks, 

the ability to independently decide and bear responsibility, etc.However, for successful 

motivation, quality selection is important according to all relevant criteria, and not only 

according to what motivates a person, because a man who, according to his overall abilities, 

knowledge and skills, does not meet the requirements of the job is difficult to motivate 

(Šarčević and Balotić, 2011). 

The characteristics of the work include, for example, skills that require work from employees, 

the interestingness of the work, the variety of work, the autonomy of the work, the satisfaction 

of performing the work, the possibility of promotion, etc.In defining the motivation model, it 

is necessary to take care of establishing harmony between the individual characteristics of 

employees and the characteristics or requirements of work, because for example, for some 

employees taking responsibility can be a strong source of motivation, while in others it will 

not be at all motivating, moreover it can be a source of anxiety (Buble, 2012).This, in fact, 

means that it is necessary to strive for tasks throughout the company to be defined so that the 

executors can identify with them and notice the connection with the achievement of the 

activities and goals of the organization as a whole. 

The characteristics of the work situation consist of associates, management style, reward 

policy, organizational culture, micro conditions (noise, ecology) and others. These are factors 

that the company has an influence on, and for this reason they should be acted on in the 

direction that will ensure successful motivation. 

Environmental characteristics imply a number of factors in the wider environment such as 

labour supply and demand, sociocultural environment, economic, social and other policies of 

the state, etc. Although motivation is the inner state of the individual, it is also exposed to the 

effects of factors of a wider social system, i.e. those that exist on a global level.A successful 

manager must have a sense of change in the narrower and wider environment, and make 

additional efforts to encourage employees in situations where these changes can negatively 

affect the level of motivation. 
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These factors do not individually affect motivation, but are always in strong interaction, 

intertwined in different combinations and with different intensities of influence. Therefore, 

their influences are impossible to isolate and observe separately, but they should always be 

taken into account when considering work motivation.It should also havein mind that the 

motivation of the employee and his work behaviour is influenced by a number of factors that, 

not only cannot be known to his manager, but often the individual himself is not aware of 

them. Given the complexity of this phenomenon, it can be said that motivation is a 

multidimensional framework (Çinar et al., 2011) that requires a holistic approach. 

Motivating directs people's energy and enthusiasm to specific goals. This does not mean that 

they should simply be directed to work, but to do the job in the best possible way, which 

requires optimal exploitation of both physical and intellectual resources of individuals (Nicu, 

2012).Therefore, it is necessary to additionally influence the behavior of employees by 

applying various motivators as instruments of incentives to the desired results, which must be 

selected in a way that takes into account the interactions of the aforementioned factors that 

influence motivation. 

Companies that realize the importance of understanding employee motivation will always 

consider the factors that can improve it (Ghaffar and Riyanto, 2022). Research on factors 

affecting work motivation will provide information for managers to determine which factors 

have a strong impact on employee motivation, creating a premise to build incentive 

mechanisms that encourage employees to increase the efficiency of human resource 

management in business (Truong and Le, 2020). 

This research sought to determine the managers' views on the factors that influence 

motivation. Therefore, in accordance with the previously mentioned groups of factors, 11 of 

them were selected. The following influential factors were used: interesting and challenging 

work, good managers, good interpersonal relations, job security (permanence), company 

reputation, good working conditions, possibility of personal growth and development, 

feedback on work results, good organizational culture, general and personnel company policy, 

and the general economic situation. 

METHODOLOGY 

Empirical research was conducted in early 2019 on the population of large (above 250 

employees) and medium-sized (50-250 employees) companies in the Federation of BiH.  

Small and micro companies are not included in the research because the focus of the research 

is on human resource management departments. In the aforementioned companies, activities 

related to human resource management are usually performed by only one person, or even 

worse, no one consistently does these activities. On the other hand, in large and medium-sized 

companies, the approach is different, and much greater and more comprehensive attention is 

paid to the management of human resources. This is the reason for sampling large and 

medium-sized companies and excluding small and micro companies.Specifically, managers of 

large and medium-sized companies were surveyed. 

The survey questionnaire used in the research was prepared based on similar research 

available in the literature. It consists of 26 questions - part of the questions were formed as 

closed questions, and part as intensity questions with a five-point Likert scale. When 

examining the factors that affect the motivation of employees, the respondents evaluated the 

influence of the mentioned factors on a scale from 1 to 5, where 1 means that the mentioned 

factor does not motivate at all, while 5 means that it motivates the workers extremely. 

The answers to five questions were used for this paper. 

Data were analyzed in program IBM SPSS Statistics, version 25 (Armonk, NY: IBM Corp.). 

For the results' presentation, indicators from descriptive statistics and procedures from 

inferential statistics were used. Specifically, the results are presented as frequency and 

percentage, arithmetic mean and standard deviation, and median and interquartile range. The 
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Mann-Whitney U test was used to examine the significance of differences with regard to the 

analyzed company characteristics. P=0.05 was taken as the limit of significance. 

The sample consisted of 63 companies, and their distribution according to individual 

characteristics is as follows: 

• Size of the company: 51 (81.0%) medium-sized and 12 (19.0%) large companies; 

• The activities of the companies (sector): 34 companies (54.0%) are engaged in 

activities within the secondary sector and the rest are companies engaged in activities 

in the tertiary sector (29; 46.0 %); 

• Management level: 26 (41.3%) respondents are company directors or members of the 

board (top management) and 37 (58.7%) are heads of departments or segments 

(middle management level). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

According to the research results and the answers of the exam managers, it is observed that 

the motivation of employees is most influenced by job security, good working conditions, and 

the possibility of personal growth and development, but also by the reputation of the company 

(Table 1). The least important factors are the general economic situation and feedback on the 

company's business results. 

 

Table 1. Assessment of the importance of factors for employee motivation 

 Factor M SD 

An interesting and challenging job 4.07 0.75 

Good managers 4.04 0.92 

Good interpersonal relations 4.31 0.81 

Job security (permanence) 4.76 0.44 

Company reputation 4.52 0.57 

Good working conditions 4.69 0.47 

The possibility of personal growth and development 4.50 0.64 

Feedback on work results 3.93 0.92 

Good organizational culture 4.14 0.65 

General and personnel policy of the company 4.24 0.79 

General economic situation 3.50 1.00 

M – mean; SD – standard deviation 

Source: prepared by the author according to the results of empirical research 

 

 

When analyzing the obtained results, one should take into account the time when the research 

was conducted, in early 2019, when companies in FBIH were still recovering from the 

economic crisis, and the political and economic circumstances in the country were not 

favorable.The circumstances in which companies found themselves during the economic 

crisis, and even after it, greatly contribute to the understanding of the presented results, which 

point to job security as the most motivating factor. Namely, in a situation where the economy 

suffered great damage, as a result of which many companies were forced to shut down or 

significantly reduce the scope of operations, and therefore to reduce wages and lay off a large 

number of employees, a safe job could have a strong motivational effect.At the same time, the 

general economic situation could be rated as the least motivating factor for the same reasons. 

Feedback on the results of the work, which the managers estimated had the least motivational 

effects among employees, was rated lower. Although it is a specific factor that will not 

motivate all employees equally, management should still be more persistent in its adequate 
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and wider application, and better bring the potential benefits that this approach could provide 

to employees. 

Working conditions were among the factors rated better. Judging by these assessments of the 

respondents, the mentioned characteristics of the work situation have a very high motivational 

potential, which the observed companies must keep in mind when planning future activities in 

terms of motivation, since it is a group of factors that the company can and should influence. 

The possibility of personal growth and development factor from the group of job 

characteristics received also good score. This points to the assumption that the superiors also 

notice the needs of a higher order in the employees, in terms of investing in themselves, in 

their own knowledge, abilities and skills. However, care should be taken to establish a certain 

balance between personal characteristics and job characteristics, since some employees will 

not have such needs, which can result in their frustration and dissatisfaction. 

Although in many studies it was recorded as a leading motivational factor (egHarpaz, 1990, 

Lindner, 1998), interesting and challenging work was in the middle of the scale in this case, 

which indicates its lesser importance for the motivation of employees in the observed 

companies. This can be attributed to the fact that people's priorities and needs change over 

time, so it is possible that this factor has lost its importance. However, it should also be noted 

again that this is about managers' assessments, which is why it is not possible to determine 

with certainty what the employees' views really are, both regarding this factor and the others. 

Good managers, a good organizational culture, and the company's general and personnel 

policy, although relatively highly rated, are still ranked somewhat lower, and have less 

influence on motivation compared to the others. 

The analysis of the importance of the factors according to the industry sector from which the 

managers come did not show statistically significant differences, but the differences are 

reflected in the importance rating. A comparative analysis shows that good managers and 

good interpersonal relations as factors influencing motivation are emphasized more by 

managers from the secondary sector, while other factors are more important to managers from 

the tertiary sector (Table 2).  

The secondary sector is closely related to the concept of an industry or manufacturing activity 

that produces manufactured or semi-finished products from raw materials. It is also known as 

the industrial sector.In an industrial environment, it is necessary to achieve the greatest 

possible amount of production with minimal losses and downtime. Therefore, the emphasis on 

good managers and good interpersonal relations is probably greater in this sector than in the 

tertiary sector. Quality managers are able to organize stable production by creating a positive 

working atmosphere and encouraging employees to achieve better work results.But since 

cooperation with other employees is necessary, good interpersonal relations, mutual 

encouragement and appreciation are also key to maintaining a high level of motivation. 

 
Table 2. Assessment of the importance of factors for employee motivation with regard to the sector of 

industry 

  Secondary sector Tertiary sector  

 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

p* 

An interesting and challenging job 4.06  

(0.83) 

4.0  

[4.0-4.0] 

4.07  

(0.75) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.776 

Good managers 4.09  

(0.83) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.04  

(0.92) 

4.0  

[3.5-5.0] 

0.884 

Good interpersonal relations 4.50  

(0.66) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.31  

(0.81) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.363 

Job security (permanence) 4.62  

(0.60) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.76  

(0.44) 

5.0  

[5.0-5.0] 

0.405 
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  Secondary sector Tertiary sector  

 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

p* 

Company reputation 4.35  

(0.77) 

4.5  

[4.0-5.0] 

4.52  

(0.57) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.501 

Good working conditions 4.44  

(0.61) 

4.5  

[4.0-5.0] 

4.69  

(0.47) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.101 

The possibility of personal growth and 

development 

4.21  

(0.88) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.50  

(0.64) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.174 

Feedback on work results 3.71  

(1.00) 

4.0  

[3.0-4.0] 

3.93  

(0.92) 

4.0  

[3.0-5.0] 

0.451 

Good organizational culture 3.88  

(0.81) 

4.0  

[3.0-4.0] 

4.14  

(0.65) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.197 

General and personnel policy of the 

company 

4.00  

(0.70) 

4.0  

[4.0-4.0] 

4.24  

(0.79) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.133 

General economic situation 3.47  

(1.05) 

3.5  

[3.0-4.0] 

3.50  

(1.00) 

4.0  

[3.0-4.0] 

0.882 

M – mean; SD – standard deviation; C – median; Q1 – first quartile; Q3 - third quartile 

*Mann-Whitney U test 

Source: prepared by the author according to the results of empirical research 

 

 

Although the sample does not have an equal number of medium-sized and large companies, it 

is interesting to look at the evaluations of the researched factors with regard to the size of the 

company. Managers from large companies give greater importance to almost all factors for 

motivation (Table 3). The exceptions are interesting and challenging work and the reputation 

of the company. Both groups of managers gave almost identical ratings to the mentioned 

factors. 

Significant differences in ratings with regard to the size of the company were found for the 

factors good interpersonal relations (p=0.020) and general and personnel policy of the 

company (p=0.043). The mean ratings for the mentioned factors were higher among managers 

from large companies, which would imply that managers from these companies think that the 

mentioned factors have a greater influence on employee motivation than managers from 

medium-sized companies think. The obtained results can be connected precisely with the size 

of the company, because in larger companies there are more employees, and their good 

mutual relations can influence the creation of a stimulating and stable work environment, 

which ultimately affects work motivation. The same applies to the company's general and 

personnel policy, which must be designed in such a way as to ensure the achievement of the 

company's goals, while respecting the goals and needs of each employee. 

 
Table 3. Assessment of the importance of factors for employee motivation with regard to the size of 

company 

  

Medium-sized 

company 

Large company  

 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

p* 

An interesting and challenging job 4.06 

(0.79) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.08 

(0.79) 

4.0  

[3.5-5.0] 

0.960 

Good managers 4.02 

(0.89) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.25 

(0.75) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.463 

Good interpersonal relations 4.33 

(0.77) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.75 

(0.45) 

5.0  

[4.5-5.0] 

0.020 
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Medium-sized 

company 

Large company  

 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

p* 

Job security (permanence) 4.65 

(0.56) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.83 

(0.39) 

5.0  

[5.0-5.0] 

0.296 

Company reputation 4.43 

(0.70) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.42 

(0.67) 

4.5 

[4.0-5.0] 

0.867 

Good working conditions 4.53 

(0.58) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.67 

(0.49) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.490 

The possibility of personal growth and 

development 

4.32 

(0.82) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.42 

(0.67) 

4.5 

[4.0-5.0] 

0.821 

Feedback on work results 3.78 

(0.98) 

4.0  

[3.0-5.0] 

3.92 

(0.90) 

4.0  

[3.0-5.0] 

0.761 

Good organizational culture 3.98 

(0.71) 

4.0  

[4.0-4.0] 

4.08 

(0.90) 

4.0  

[3.0-5.0] 

0.677 

General and personnel policy of the 

company 

4.02 

(0.76) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.50 

(0.52) 

4.5 

[4.0-5.0] 

0.043 

General economic situation 3.42 

(0.99) 

3.5 

[3.0-4.0] 

3.75 

(1.14) 

4.0  

[3.0-5.0] 

0.342 

M – mean; SD – standard deviation; C – median; Q1 – first quartile; Q3 - third quartile 

*Mann-Whitney U test 

Source: prepared by the author according to the results of empirical research 

 

 

A comparison of the results of top and middle managers for most factors shows higher scores 

for top managers (Table 4). Exceptions are the factors of company reputation and good 

working conditions, where higher grades were determined for mid-level managers. Another 

exception is the factor job security (permanence) to which both groups of managers give 

equal importance in the context of employee motivation. 

Significant differences in ratings with regard to level of management were found for the 

factors an interesting and challenging job(p=0.037) and good managers(p=0.028).The above 

explains that in the opinion of top managers, the mentioned factors have a greater influence 

on the motivation of employees, in contrast to middle managers. 

 
Table 4. Assessment of the importance of factors for employee motivation with regard to the level of 

management 

  Top management 

Middle 

management 

 

 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

p* 

An interesting and challenging job 4.31 

(0.68) 

4.0  

[4.0-5.0] 

3.89 

(0.82) 

4.0  

[4.0-4.0] 

0.037 

Good managers 4.35 

(0.63) 

4.0  

[4.0-5.0] 

3.86 

(0.96) 

4.0  

[3.0-4.5] 

0.041 

Good interpersonal relations 4.50 

(0.65) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.35 

(0.79) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.522 

Job security (permanence) 4.69 

(0.55) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.68 

(0.53) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.838 

Company reputation 4.38 

(0.70) 

4.5  

[4.0-5.0] 

4.46 

(0.69) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.633 

Good working conditions 4.46 

(0.65) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.62 

(0.49) 

5.0  

[4.0-5.0] 

0.382 
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  Top management 

Middle 

management 

 

 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

M  

(SD) 

C  

[Q1-Q3] 

p* 

The possibility of personal growth and 

development 

4.44 

(0.71) 

5.0  

[4.0-5.0] 

4.27 

(0.84) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.419 

Feedback on work results 4.08 

(0.91) 

4.0  

[3.0-5.0] 

3.61 

(0.96) 

4.0  

[3.0-4.0] 

0.063 

Good organizational culture 4.15 

(0.83) 

4.0  

[3.0-5.0] 

3.89 

(0.67) 

4.0  

[4.0-4.0] 

0.172 

General and personnel policy of the 

company 

4.27 

(0.67) 

4.0  

[4.0-5.0] 

4.00 

(0.78) 

4.0  

[4.0-5.0] 

0.181 

General economic situation 3.73 

(1.04) 

4.0  

[3.0-4.0] 

3.31 

(0.98) 

3.0  

[3.0-4.0] 

0.074 

M – mean; SD – standard deviation; C – median; Q1 – first quartile; Q3 - third quartile 

*Mann-Whitney U test 

Source: prepared by the author according to the results of empirical research 

 

 

Looking at all the obtained results, it can be seen that factors from the group of characteristics 

of the working situation (good managers, good interpersonal relations) dominate in the 

opinion of the interviewed managers.Therefore, it is most important for workers to have 

satisfactory working conditions, i.e. good relations with superiors and work colleagues. 

According to motivation theories, this refers to their priorities, that is, the satisfaction of basic 

needs, which, according to Maslow, are ranked lower in the hierarchy of needs, and whose 

satisfaction, according to Herzberg, removes dissatisfaction, but will not necessarily motivate 

work. However, companies should seriously consider the expressed need for a stimulating 

work environment and try to satisfy it, which would lead to the creation of a pleasant working 

environment in which an individual can act actively and creatively. In other words, satisfying 

this lower-ranked need will strengthen the higher-order needs aimed at the employee's 

personal progress and development. 

This assumption is indicated by the fact that interesting and challenging work was found 

among the most important factors among employees, which indicates the importance of 

higher-order needs (Maslow) and growth (Alderfer) for employees, and as a motivator they 

lead to satisfaction (Herzberg). Thus, the content and form of the work they perform, as well 

as the possibility of their own achievement, which can only be achieved in a stimulating work 

environment that recognizes and encourages such "higher" needs, has a significant influence 

on the motivation of workers. 

The characteristics of the job are obviously very important for the motivation of the 

employees, since the possibility of personal growth and development has been established as 

important factor. From the same group, we should also mention the interesting and 

challenging job, which was among the best-rated motivation factors, but for which no 

statistically significant correlation was established. 

This assumption is indicated by the fact that possibility of personal growth and development 

was found among the most important factors among employees, which indicates the 

importance of higher-order needs (Maslow) and growth (Alderfer) for employees, and as a 

motivator they lead to satisfaction (Herzberg). Thus, the content and form of the work they 

perform, as well as the possibility of their own achievement, which can only be achieved in a 

stimulating work environment that recognizes and encourages such "higher" needs, has a 

significant influence on the motivation of workers. 
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It is interesting to compare the obtained test results with the average ratings of individual 

motivation factors. According to these evaluations, job security (permanence) was the factor 

that was estimated to motivate employees the best. The worst-rated factors are the general 

economic situation and feedback on work resultswhich can be interpreted as motivating the 

employees the least, but actually being the least important to them. 

For the factor general economic situation, no statistically significant correlation was found, 

which indicates its weak connection with employee motivation, despite the fact that the 

research was conducted in 2019, when the effects of the economic crisis were felt a lot, and 

the economic situation was bad. However, this can be interpreted as a reflection of the 

perception that the economic crisis is "far" from the specific workplace, and in this sense, 

employees do not perceive it as something that is essential for their attitude towards work. 

Statistically significant correlations were also found for the factors that were estimated to be 

the most motivating, such as job security (permanence), good working conditions and the 

company's reputation, but also for some other, less rated factors such as good managers, 

interesting and challenging work, good interpersonal relations, and the company's general and 

personnel policy. 

 

CONCLUSIONS 

It can be concluded that, according to the interviewed managers, factors related to the work 

situation are the most important for achieving a high level of work motivation. Statistically 

significant differences obtained in the analysis of companies in FBIH with regard to size were 

determined precisely for factors from this group, namely Good interpersonal relations and 

General and personnel policy of the company. Furthermore, with regard to the level of 

management, statistically significant differences were found for the factor Good managers, 

which is also related to the work situation, and for the factor Interesting and challenging work, 

which shows that the characteristics of the work are also important to employees. 

The obtained results could indicate that the most important factors for the level of work 

motivation of employees are the conditions of the environment in which they operate, which 

are largely defined by the internal policies and practices of each company. This, in practice, 

represents a kind of implication for companies and their management to pay more attention to 

this segment, i.e. to act on the most important factors of the internal environment to ensure 

such a working situation that will be stimulating for employees. 

Among the limitations of this work, it should be emphasized that the respondents in the 

research were managers of the observed companies in FBiH, and that the results reflect their 

subjective attitudes, not the attitudes of their employees. Future research should definitely 

examine the attitudes of employees, which, compared to this research, would significantly 

shed light on numerous issues related to motivation. It is also worth mentioning the fact that 

the research was conducted at the beginning of 2019, i.e. before COVID, but also before other 

important events at the national and global level. 

 

 

REFERENCES: 

 

Buble, M. (ed.) (2012). Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja 

poslovnih procesa – empirijsko istraživanje. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet. Split. 

Çinar, O., Bektaş, Ç., Aslan, I. (2011). A motivation study on the effectiveness of intrinsic 

and extrinsic factors. Economics and Management. 690-695. 

Ghaffar, A., Riyanto, S. (2022). Factors that can affect employee work motivation. Jurnal 

Manajemen dan Bisnis, 6(2): 287-293. 

335

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



Harpaz, I. (1990). The importance of work goals: An international perspective. Journal of 

International Business Studies, 21(1): 75-93. 

Hitka, M., Štarchoň, P., Caha, Z., Lorincová, S., Sedliačiková, M. (2022). The global health 

pandemic and its impact on the motivation of employees in micro and small enterprises: a 

case study in the Slovak Republic. Economic Research – Ekonomska istraživanja, 35(1): 458-

479. 

Jeans, R., Murphy, L. (2009). Investigating academic's motivation to pursue research activity. 

Universityof Wales. Newport. 

Kmecová, I., Tlustý, M. (2021). Evaluation of the Level of Use of Motivational Factors in 

SMEs According to Selected Criteria. International Conference on Entrepreneurial 

Competencies in a Changing World (ECCW 2020). SHS Web of Conferences, vol. 90 

Lindner, J. R. (1998). Understanding employee motivation. Journal of Extension, June, 3: 

379-387. 

Nicu, I.E. (2012). Human Resources Motivation – An important Factor in the Development of 

Business Performance. The Journal of the Faculty of Economics – Economic, University of 

Oradea, 1(1):1039-1045. 

Pinder, C.C. (1998). Motivation in work organizations. Upper Saddle River. NJ: Prentice, 

according:Latham, G.P., Pinder, C.C. (2005). Work motivation theory and research at the 

dawn of the twenty-firstcentury. Annual Review of Psichology, 56(1): 485-516. 

Steers, R.M., Mowday, R.T., Shapiro, D.L. (2004). The future of work motivation theory. 

Academy of Management Review, 29(3): 379-387. 

Šarcević, M., Balotić, G. (2011). Interdependence between motivation of employees and 

productivity in a company. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Istocnom Sarajevu, (5): 

17-29.  

Truong, T.C., Le, Q.D. (2020). Factors affecting motivation and performance of lawyers 

inVietnam. Management Science Letters 10(9):1903-1914 

 

 

 

336

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 

https://www.researchgate.net/journal/Management-Science-Letters-1923-9335


 

ÖZET 

Plastik malzemelerin günümüzde kullanım alanları sürekli olarak artmaktadır. Özellikle 

imalat alanında işlenmesi zor metal malzemelerin yerine gerekli yeterlilikleri sağlaması 

şartıyla tercih edilme önceliği taşımaktadır. Plastiklerin sahip oldukları hafiflik, kolay 

şekillendirilebilmeleri,  işleme kolaylığı ve rahat bulunabilirliği, plastiğe olan ihtiyacı her 

geçen gün artırmaktadır. Plastik malzemeler bu kadar avantaj sağlayabilmesine rağmen 

polimer bağ yapılarından kaynaklı yüzey enerjileri oldukça düşüktür. Yüzey enerjisi 

moleküller arası kuvvetler tarafından belirlenmektedir. Yüzey enerjileri bakımında 

malzemeleri düşük yüzey erenjili ve yüksek yüzey enerjili olarak ayırabiliriz. Organik 

bileşikler olarak bilinen polimerler düşük yüzey enerjili malzemelerdir. Malzemelerin ergime 

ve kaynama noktaları bu kuvvetlerin oluşumunda etkili olmaktadır. Yüzey enerjlerinin düşük 

olması yapıştırma değerlerinin düşük olmasına sebep olmaktadır. Yapıştırma kalitesi, 

adhezyon ve kohezyon bağlarının iyi gerçekleştirilebilmesi ile sağlanmaktadır. Yapıştırmada 

yüzeylerin yapışmaya karşı gösterdiği mekanik bir direnç vardır. Uygulanacak işlem ile 

yapışma olacak bölgede bir iyileştirme sağlanabilmektedir.  Plastik yüzey enerjisindeki artış, 

polimer zincirlerinin birleşmesi ile oluşur. Daha iyi bir yapışma elde edilebilmesi için 

plastiklerde ön yüzey hazırlama uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada yüzey 

enerjisi hakkında bilgilendirme yapılarak, yüzey hazırlama yöntemleri incelenmektedir. 

Ayrıca örnek bir uygulama ile yapılan testlerin karşılaştırılması yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzey enerjisi, Plastiklerde yüzey hazırlığı, Plazma uygulaması 

 

 

 

ABSTRACT 

Today, the usage areas of plastic materials are constantly increasing. It has the priority to be 

preferred, especially in the field of manufacturing, provided that it provides the necessary 

qualifications instead of metal materials that are difficult to process. The lightness, easy 

shaping, ease of processing and availability of plastics increase the need for plastics day by 

day. Although plastic materials can provide such advantages, their surface energies due to 

polymer bond structures are quite low. Surface energy is determined by intermolecular forces. 

In terms of surface energies, we can divide materials into low surface energy and high surface 

energy. Polymers, known as organic compounds, are materials with low surface energy. The 

melting and boiling points of the materials are effective in the formation of these forces. Low 

surface energies cause low bonding values. Adhesion quality is ensured by good adhesion and 

cohesion bonds. In bonding, there is a mechanical resistance that surfaces show against 

adhesion. With the process to be applied, an improvement can be achieved in the area of 

adhesion. The increase in plastic surface energy is caused by the joining of polymer chains. In 
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order to obtain a better adhesion, it is necessary to make a preliminary surface preparation 

application on plastics. In this study, information about surface energy is given and surface 

preparation methods are examined. In addition, a comparison of the tests made with a sample 

application is made. 

Keywords: Surface energy, Surface preparation in plastics, Plasma application 
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BİTKİLERİ EMBRİYO KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTMADA KULLANILAN 

BAZI TEKNİKLER  

 

 

ÖZET 

Doğal ekosistemin ve besin kaynaklarımızın temel unsurlarından olan bitkilerin, genetik 

farklılıklarından yararlanarak, istenilen özelliklere sahip çeşitlerin elde edilmesi mümkündür. 

Yeni biyoteknolojik yöntemler uygulanarak elde edilen kültür formlarının, ürün miktarı, 

kalitesi, dayanıklılığı ve besin değeri yüksek olacağından, ekonomik katkısı da fazla olacaktır. 

Tarımsal biyoteknolojik araştırmalarla verimi yüksek çeşitler elde etmek için, klâsik ıslah 

yöntemlerinin yanında doku kültürü, organogenesis, somatik embriyogenesis, protoplast 

kültürü ve füzyonu, haploid bitki üretimi, hastalıksız bitki üretimi, sekonder metabolit üretimi, 

mikro çoğaltma, germplazm depolanması, zigotik embriyo kültürü ve somaklonal varyasyon 

gibi modern yöntemler kullanarak, hem zaman hem de ürün kalitesi nedeniyle ekonomik 

kazanımlar sağlanmaktadır. 

Bunun yanında gerek ülkemiz doğal florasında önemli oranda yayılış gösteren endemik 

türlerin ve gerekse insan faaliyetlerinin kontrolsüz etkileri sonucu, habitatlarının daralmasına 

bağlı, nesli tehdit altında olan birçok bitki türünün temel sorunu, doğal yöntemlerle çoğalarak 

popülasyon kapasitelerini optimal seviyede tutamamaktır. Bu nedenle nesli risk altında olan 

bu türlerin, çevresel tehdit faktörlerinin önlenmesinin yanında, yeni biyoteknolojik yöntemler 

kullanılarak, çoğalma ve popülasyonlarının rehabilitasyonu ve türün neslinin korunması 

gerekmektedir. 

Buna göre, embriyo kültürü ve diğer biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması, tarımsal 

anlamda ekonomik, floristik bakımdan ise nesli tehdit altında olan türlerin popülasyonlarının 

korunması bakımından önemli alternatif çözümler olarak görünmektedir. Böylece temel doğal 

kaynak rezervlerimizden olan floristik çeşitliliğimizi oluşturan bitki türleri korunurken, aynı 

zamanda insan yaşamının farklı alanlarında (besin, sağlık, peyzaj, kozmetik, vs.) kullanımı 

olan ürünler elde edilerek, ekonomik bakımdan da değerlendirilebilecektir.  

Biz bu çalışmamızda, canlı ve üretken bitkiler elde etmek amacıyla, aseptik besiyerinde ve 

steril şartlarda olgunlaşmamış veya olgun zigotik ya da somatik bir embriyonun izole edilerek 

büyütülmesi olarak tanımlayabileceğimiz, bitkilerin embriyo kültürü yöntemleriyle 

çoğaltılması üzerine geliştirilmiş metot ve teknikleri açıklamaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Bitki embriyo kültürü, proembriyo, besiyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora Öğrencisi Mehtap BOYRAZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

ORCID. 0000-0001-7951-9101 

Dr. Alper DURMAZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  
ORCID. 0000-0001-6927-3283 
Prof. Dr. Hasan KORKMAZ 

Ondokuz  Mayıs  Üniversitesi,  Fen  Fak.  Biyoloji  Böl.,  
ORCID. 0000-0002-0011-1590 

339

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 

https://orcid.org/0000-0001-6927-3283
https://orcid.org/0000-0002-0011-1590


 

 

 

ABSTRACT 

It is possible to obtain varieties with desired characteristics by taking advantage of the genetic 

differences of plants, which are the basic elements of the natural ecosystem and our food 

resources. Since the product quantity, quality, durability and nutritional value of the culture 

forms obtained by applying new biotechnological methods will be high, their economic 

contribution will be high. 

In order to obtain high yielding varieties with agricultural biotechnological research, besides 

classical breeding methods, tissue culture, organogenesis, somatic embryogenesis, protoplast 

culture and fusion, haploid plant production, disease-free plant production, secondary 

metabolite production, micro propagation, germplasm storage, zygotic embryo culture and 

somaclonal by using modern methods such as variation, economic gains are achieved due to 

both time and product quality. 

In addition, the main problem of many endemic species, which are widely distributed in the 

natural flora of our country, and many plant species that are under threat due to the shrinkage 

of their habitats as a result of the uncontrolled effects of human activities, is not being able to 

keep their population capacities at the optimal level by multiplying by natural methods. For 

this reason, besides the prevention of environmental threat factors of these endangered 

species, it is necessary to use new biotechnological methods, to reproduce and to rehabilitate 

their populations and to protect the extinction of the species. 

Accordingly, the use of embryo culture and other biotechnological methods seem to be 

important alternative solutions in terms of economic economic and floristically endangered 

populations of species. Thus, while the plant species that make up our floristic diversity, 

which is one of our main natural resource reserves, are protected, products that are used in 

different areas of human life (food, health, landscape, cosmetics, etc.) will be obtained and 

evaluated economically. 

In this study, we tried to explain the methods and techniques developed on the propagation of 

plants by embryo culture methods, which can be defined as the isolation and growth of an 

immature or mature zygotic or somatic embryo in aseptic medium and sterile conditions in 

order to obtain viable and productive plants. 

Keywords: Plant embryo culture, proembryo, medium. 

 

GİRİŞ 

Yeni biyoteknolojik gelişmeler sayesinde, bitkilerin istenilen özelliklerinin geliştirilmesi ve 

böylece daha kaliteli çeşitlerin elde edilmesi mümkündür. Klâsik çalışma yöntemlerinin 

yanında, yeni çeşitler elde etmede kullanılan metodlarla doku kültürleri, organogenesis, 

somatik embriyogenesis, protoplast kültürü ve füzyonu, haploid bitki üretimi, hastalıksız bitki 

üretimi, sekonder metabolit üretimi, mikro çoğaltma, germplazm depolanması, zigotik 

embriyo kültürü, somaklonal varyasyon, transgenik çeşitlerin üretilmesi gibi yöntemler 

kullanılarak, ekonomik kazanımlar sağlanmaktadır.  

Adı geçen yöntemlerin laboratuvar şartlarında uygulanması sonucu, birçok yeni kültür 

çeşitlerinin elde edilmesinin yanında, endemik ve nesli tükenme tehdidi altında olan birçok 

doğal türün de çoğaltılarak, neslinin korunmasına katkı sağlama imkanı vardır. Çünkü gerek 

endemik olması nedeniyle sınırlı yayılış alanında kalmış, gerekse insan faaliyetlerinin tahrip 

edici etkileri sonucu habitatlarının daralmasına bağlı, nesli tehdit altında olan birçok bitki 

türünün temel sorunu, çoğalarak popülasyon kapasitelerini optimal seviyede tutamamaktır. Bu 

nedenle nesli risk altında olan türlerin, çevresel tehdit faktörlerinin önlenmesinin yanında, 
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yeni biyoteknolojik yöntemler kullanılarak, çoğalma ve popülasyon rehabilitasyonlarının 

sağlanması gerekir. Bu çalışmamızda yeni biyoteknolojik yöntemlerden olan, bitkilerin 

embriyo kültürü yöntemleriyle çoğaltılmasının metod ve teknikleri hakkında bilgi vermeye 

çalışacağız. 

Tanım 

Olgunlaşmamış embriyoların gelişmesinin sağlanması nedeniyle “embriyo kurtarma” olarak 

da adlandırılan embriyo kültürü, genellikle hibrit döllenmeler sonucu oluşan ve gelişmesini 

tamamlayamayan embriyonun, laboratuvar şartlarında gelişimini tamamlamak için kullanılan 

bir in vitro tekniktir. Bu yöntemle üretken bitki elde etmek amacıyla, aseptik besiyerinde ve 

steril şartlarda, olgunlaşmamış veya olgun zigotik ya da somatik bir embriyonun izole 

edilerek büyütülmesi sağlanır. Bu tekniğin amaçlarından birisi, elde edilmiş hibrid genomun 

bütünlüğünün, bitkinin tam olarak gelişimini tamamlayacak şekilde korunması veya 

aborsiyona uğramış bir embriyonun, uygun büyüme maddeleriyle beslenerek, normal 

büyümesini sağlamaktır. Teknik, embriyonun yaralanmadan izole edilmesi, uygun bir besin 

ortamının formüle edilmesi, embriyojenik büyüme ve fide oluşumunun sağlanması 

aşamalarından oluşur (Bridgen, 1994). 

Embriyonik Gelişimde Süspansorün Rolü  

Embriyoların gelişimi için kurulan deneysel çalışmalar, süspansorun oldukça fonksiyonel bir 

yapı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle proembriyo in vitro kültür çalışmalarında özellikle 

eksizyon sırasında dikkatlice korunması gerekir. Monnier (1978) proembriyoların ZEC 

(zigotik embriyo kültürü) için hazırlanırken, diseksiyon sırasında süspansoru yaralandığı için, 

ortama hücresel içeriklerinin sızmasından dolayı, kültür ortamında olgun embriyolara göre 

hayatta kalma oranlarının daha düşük olduğunu bildirmiştir (Thorpe ve Yeung, 2011).  

Bunun yanında istisnai bir durum olarak, Brassica campestris proembriyolarının hayatta 

kalmasında süspansorun varlığı veya yokluğu, önemli bir rol oynamıyor gibi görülmektedir. 

Diğer embriyo çalışmalarına göre ortaya çıkan bu farklılığın nedeni; proembriyo kültür 

çalışmaları için kullanılan birçok zigotik embriyonun, Brassica embriyolarına göre büyük 

olması ve daha yüksek besin ihtiyaçlarına sahip olmasıyla açıklanabilir. Bunun yanında 

diseksiyon sırasında koparılmış olmasına rağmen, embriyoya uygun şekilde bağlı kalan birkaç 

süspansor hücresinin embriyo gelişimi için yeterli olması da mümkündür (Thorpe ve Yeung, 

2011). 

In vitro çalışmalarda olgun embriyonun basit ortamda kolaylıkla kültürlenebildiği ve 

histogenez sonrası erken çimlenebildiği için, bu aşamadan sonra in vivo süspansora artık 

gerek olmadığı gösterilmiştir (Thorpe veYeung, 2011). 

Bitkilerin embriyo kültürü yöntemiyle çoğaltılması yöntem ve teknikleri iki temel bitkisel 

materyal üzerinden yürütülmektedir. Bunlar: 

1. Olgunlaşmamış Embriyoların (proembriyo veya abort) Kültürü 
Gelişmemiş (abort) embriyo ya da ontogenik aşamalarını tamamlayamayan embriyoları 

kurtarmak için yapılan bir uygulamadır. Embriyogenez süreçlerinde olgun embriyo 

aşamasından önceki tüm embriyonik dönemlerdeki embriyo, proembriyo olarak nitelendirilir 

ve her bir aşamadaki proembriyonun in vitro geliştirilebilmesi için, kültür ihtiyaçları farklı 

olup, özel olarak belirlenir. 

2. Olgunlaşmış Embriyoların Kültürü 

Tohum çimlenme inhibitörlerini ortadan kaldırarak veya örneğin dormansi bir problemse, 

dormansiyi ortadan kaldırarak, üreme döngüsünü kısaltmak için kullanılan bir yöntemdir. 

Bunun için hazırlanan kültür sadece agar, şeker ve değişik mineral takviyeleri içeren basit bir 

besiyeri gerektirir (Bridgen, 1994). 

EMBRİYO KÜLTÜRÜ İÇİN GEREKSİNİMLER 

Olgunlaşmasını tamamlayamamış embriyoların, gelişmesini in vitro şartlarda sağlayabilmek 

için, proembriyonun farklı gelişme aşamalarındaki besin ve çevresel ihtiyaçlarının, eksiksiz 
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tamamlanması başarı için önemlidir. Bu nedenle her bir türe ait proembriyo geliştirme 

çalışmaları için özgün şartlar sağlanmasının yanında, genel olarak embriyo kültürlerinin temel 

ihtiyaçlarını şu şekilde belirlemek mümkündür: 

1. Besin Ortamı Bileşimi (Besiyeri) 

Embriyo kültürü çalışmalarının en önemli yönü, izole edilerek büyümeye alınmış 

embriyoların ihtiyaçlarını karşılayan bir besiyeri ortamın belirlenmesidir. Genel olarak, daha 

genç embriyoların daha karmaşık beslenme gereksinimleri varken, daha olgun embriyolar 

daha basit bir inorganik tuz ortamında bile yetiştirilebilir. Nispeten genç embriyoların kültürü, 

kültür ortamının ozmotik ayarının yanı sıra vitaminler, amino asitler ve büyüme hormonları 

ile takviyesini gerektirmektedir (Thorpe ve Yeung, 2011).  

Embriyo kültüründe mineral tuzların birçok farklı formülasyonu kullanılmaktadır. 

Embriyoların büyümesi üzerine farklı solüsyonların etkisi araştırılmış ve genellikle en iyi 

gelişmenin Murashige ve Sköog (MS) (1962) ve B5 (Gamborg ve ark., 1968) ortamlarında 

olduğu gözlenmiştir (Tablo 1). Ancak, MS solüsyonunun gelişmenin erken evrelerinde küçük 

boyuttaki embriyolar üzerinde toksik etkisinin de olduğu gözlenmiştir. 

 

Tablo 1. Bitki doku kültüründe en çok kullanılan MS (Murashige ve Sköog) ve B5 besin 

ortamı içeriği (Babaoğlu ve ark., 2001). 

  MS (Murashige ve Sköog) besin ortamı                  B5 besin ortamı 

 

Bileşikler 

 

 

Konsantrasyon  

(mg/l) 

 

 

Bileşikler 

 

 

Konsantrasyon  

(mg/l) 

 

KNO3 1900 KNO3 2500 

NH4NO3 1650 (NH4)2S04 134 

MgS04.7H20 370 MgS04.7H20 250 

CaCl2.2H20 440 CaCl2.2H20 150 

KH2PO4 170 NaH2P04.H20 150 

MnS04.4H20 22.3 MnS04.H20 10 

KI 0.83 KI 0.75 

H3BO3 6.2 H3BO3 3.0 

ZnS04.7H20 8.6 ZnS04.7H20 2.0 

CuS04.5H20 0.025 CuS04.5H20 0.025 

Na2Mo042H20 0.25 Na2Mo042H20 0.25 

CoC12.6H20 0.025 CoC12.6H20 0.025 

FeS04.7H20 27.8 FeS04.7H20 27.8 

Na2EDTA 37.3 Na2EDTA 37.3 

Nikotinik asit 0.5 Nikotinik asit 1.0 

Pridoksin-HCl 0.5 Pridoksin-HCl 1.0 

Thiamin-HCl 0.1 Thiamin-HCl 10.0 

myo-inositol 100 myo-inositol 100 

Glisin 2.0 Sakkaroz 20 000 

Sakkaroz 30 000   

 

2. Besleyici Hücre Sistemleri 

“Besleyici hücre” ortamı zigot, “çift katmanlı besiyeri” yöntemi ise proembriyo kültüründe 

başarıyla kullanılan yöntemlerdir. Bu prosedürler, in vivo embriyonik ortamın beslenme 

gereksinimlerine dayanılarak tasarlanmıştır. Besleyici hücre kültürleri, döllenmeden sonra 
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zigotların hayatta kalma oranını artırmak, bir embriyo veya embriyojenik hücre kütlesine 

doğru sürekli gelişimini sağlamak için uygun bir yöntemdir. 

Bu yöntemde, canlı ovüller, mezofil protoplazması veya süspansor kültürleri gibi seçilmiş 

hücreler, besleyici hücre kültürü elemanları olarak hazırlanırlar. Besleyici hücreleri içeren bu 

ortama izole edilmiş zigotlar, steril bir mini-kabın zarına yerleştirilir. Burada besleyici 

hücreler, embriyonun erken gelişme safhasındaki süspansor ve endospermin işlevlerini yerine 

getirerek, zigot ve erken proembriyonun büyümesi için gerekli besinleri sağlar.  

Ayrıca, embriyo kültür çalışmalarında, aynı türden elde edilen besleyici hücre kültürü ve 

endosperm katkısı, kendi embriyosu üzerinde her zaman etkili değildir. Bu durum birçok 

uzmanın "embriyo geliştirme faktörünün" ne türe özgü ne de evrensel olduğu sonucuna 

varmasına neden olmuştur (Thorpe ve Yeung, 2011). 

3. Çift Katmanlı Besiyeri Düzeneği 

Proembriyolar in vitro geliştikçe ozmotik istekleri ve beslenme gereksinimleri de değişir. 

Genel olarak, embriyolar olgunlaştıkça besiyerinde daha fazla su potansiyeli tercih edilir. 

Ayrıca embriyo diseksiyonu sırasındaki hasarlar ve mikrobiyal enfeksiyona neden olabilecek 

kültürlenmiş embriyo transferlerinden kaçınmak için “çift katmanlı” besiyeri sistemi daha 

uygun olabilir.  

Bu yöntemde daha negatif su potansiyeline sahip katı kompleks bir ortam çevresine, daha 

pozitif su potansiyeline sahip, daha az konsantre bir ortam katman olarak yerleştirilir. Böylece 

kültür ortamındaki embriyonun gelişim süreçlerinde zamanla, besiyerindeki bileşenlerin 

difüzyonu sonucu, katı ortam yavaş yavaş seyreltilecek ve kültürde olgunlaşan embriyonun 

sürekli gelişimi için daha uygun hale gelecektir.  

Belirtmek gerekir ki, çok genç küresel embriyoların (proembriyo) kültür ortamında hayatta 

kalma şansını artırmak için, inkübasyon kabının düzenlenmesi, özel tasarımlar gerektirebilir. 

Bu tip proembriyo kültür çalışmalarındaki sorunlar, genç embriyoların olgun embriyolara 

göre farklı beslenme gereksinimlerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin genç 

embriyoların gelişimi sırasında, embriyoların korunmasında önemli rolü olan, yüksek 

kalsiyum konsantrasyonunun yanı sıra, tam dokusal gelişmeyi tamamlamadan (embriyogenez) 

erken çimlenmeyi önlemek için, bir ozmotik düzenleyici olarak yüksek konsantrasyonda 

sakkaroza ihtiyaç vardır. Genç embriyolar ayrıca, duyarlı oldukları için, seçilmiş bazı 

minerallerin düşük konsantrasyonlarına da ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu mineraller yüksek 

konsantrasyonlarda toksik olabilmektedirler.  

Genç embriyolar nitrat katabolizması için gerekli enzimlerden yoksun olduklarından, 

besiyerinde yüksek konsantrasyonda aminoasite de ihtiyaç duyarlar. Buna karşın, olgun 

embriyolar için tasarlanmış ortamlarda genellikle daha düşük konsantrasyonlarda sakkaroz ve 

amino asitler, buna karşın daha yüksek konsantrasyonlarda nitrat ve mineral tuzları ve 

özellikle demir bulunması gerekir.  

Konuyla ilgili olarak Monnier (1978) Capsella bursa-pastoris proembriyolarının in vitro 

kültürünü incelemek için iç içe daire tarzında düzenlenmiş, farklı içerikli besiyeri yöntemi ile 

bir çift ortam tasarlamıştır. 

Monnier, ortamlar arasında uğraştırıcı ve zarar verici embriyo transferine başvurmadan bu 

ihtiyaçları karşılamak için, iki eş merkezli katı besiyeri halkasından oluşan bir sistem 

geliştirmiştir. Daha olgun embriyolar için uygun seyreltik ortam, genç embriyoların 

kültürlendiği plakadaki konsantre ortamı çevreler. Monnier, deneyi için cam petri plakaları ve 

merkezi çukur için kalıp olarak sterilize edilmiş, cam silindirleri kullanmıştır. Ancak, merkezi 

bir çukur oluşturmak için yapılabilecek başka yaklaşımlar da vardır. Her bir çukurun dış kap 

olarak kullanıldığı altı kuyucuklu kültür plakaları gibi, çok kuyucuklu bir plaka da 

kullanılabilir ve merkezi kuyucuk, steril bir ek kap kullanılarak oluşturulabilir (Thorpe ve 

Yeung, 2011). 
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4. Embriyonik Gelişimde Ozmotik Çevre 

Zigotik embriyoların özellikle erken gelişme evrelerinde, ister in vivo ister in vitro şartlarda 

olsun, gelişme ortamının yüksek ozmotik değeri önemli bir faktör olarak işlev görür. Çünkü, 

ovüldeki zigotik embriyoyu çevreleyen fiziksel ve kimyasal ortamlar karmaşık olup, ozmotik 

değerleri embriyo gelişiminde önemlidir (Yeung ve ark., 2001). Proembriyoların başarılı bir 

in vitro kültürü için en iyi yaklaşım, doğal ovül şartlarına mümkün olduğunca yakın bir ortamı 

oluşturmaktır. 

Zigotik embriyolar, in vivo ortamda yüksek oranda negatif su potansiyeli olan bir ortamda 

gelişir (Yeung ve Brown, 1982). Nitekim daha yüksek konsantrasyonda sükroz ilavesinin, in 

vitro zigotik embriyonun büyümesini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir (Rijyen, 

1952). Bunun için, sükroz gibi karbonhidratlar, mannitol gibi geçirgen ozmotikler veya 

polietilen glikol gibi geçirgen olmayan ozmotikler ilave edilerek, besiyerinin su 

potansiyelinde azalma sağlanabilir. Kullanılan seçenek ve konsantrasyonlar testlerle optimize 

edilmelidir. 

Embriyo gelişiminde negatif ozmotik ortam, morfogenetik bir role sahip olabilir ve 

olgunlaşan embriyoların erken çimlenmesini düzenleyici bir etki gösterir (Yeung ve ark., 

2001). Farklı ozmotik bileşiklerin seçici kullanımı, eksplantların (doku kültürü) birçok 

büyüme özelliğini etkileyebilir.  

Bunun ilginç bir kanıtını, Ilic-Grubor ve ark., (1998) kanola mikro gözenekli embriyoları 

(MDE) üzerinde yaptığı çalışmada göstermiştir. Bu çalışmada ozmotik düzenleyici olarak 

%13 sükroz yerine %20 geçirgen olmayan “polietilen glikol 4000” kullanılmış ve MDE 

(mikro gözenekli embriyolar) kültürüne eşdeğer, zigotik embriyolara benzer morfolojiye ve 

depolama ürünlerine sahip embriyolar üretilmiştir.  

Bu embriyolar ayrıca erken çimlenme bakımından %100 koruma yeteneğine de sahiptiler. Öte 

yandan, bir ozmotik düzenleyici olarak %13 sükroz içeren ortamdan geliştirilen MDE'ler, 

daha fazla büyüme eğiliminde olup, zigotik benzerlerine göre daha düşük bir erken çimlenme 

yüzdesine sahip oldukları da belirlenmiştir (Thorpe ve Yeung, 2011).  

5. Embriyonik Gelişimde Endospermin Rolü 

Embriyonik gelişim, endospermin gelişimiyle yakından bağlantılıdır; çünkü endosperm 

gelişimindeki başarısızlık genellikle embriyo bozukluğuna yol açar. Hindistan cevizi suyunun 

(sıvı endosperm) kültür ortamına katılması, ZEC'de endosperm besinlerinin önemini 

göstermektedir (Van Overbeek, 1941). Karmaşık bir kimyasal bileşime sahip olan sıvı 

endospermin ZEC'e dahil edilmesi genellikle embriyonik büyümede ve hayatta kalmada artış 

sağlar (Thorpe ve Yeung, 2011). 

EMBRİYO KURTARMADA ROL OYNAYAN FAKTÖRLER 

1. Çevresel Faktörler 

Embriyo kurtarma çalışmalarında oksijenin yanı sıra sıcaklık ve ışık, türlere göre değişen 

önemli faktörlerdir. Genel olarak embriyoların büyüme ihtiyaçları ebeveynlerinin 

embriyolarını taklit eder ve soğuk mevsim türlerinin embriyoları, sıcak mevsim türlerinden 

daha düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar. Bazı türler için oldukça düşük sıcaklıklara ihtiyaç 

duyulmasına rağmen, kültür çeşitleri genellikle 25-30°C’de inkübe edilir. Bu arada tohum 

dormansisi gösteren türlerde, dormansiyi kırmak için soğuk uygulama da gerekebilir. Büyüme 

odasının sıcaklığı ve aydınlanması seçilen bitki türüne göre değişmektedir. Örneğin, Capsella 

bursa-pastoris için bitki fideleri 18°C büyüme odasında ve devamlı aydınlıkta yetiştirilmiştir. 

Aynı türün embriyo kültürü ise 25°C kültür odasında, Grolux floresan tüpler ile devamlı ışıkta 

yapılmıştır. 

Embriyo kültürleri genellikle erken çimlenmeyi önlemek için başlangıçta karanlıkta 

kültürlenir, ancak karanlıkta 1-2 hafta geçirdikten sonra klorofil gelişimine izin vermek için 

ışıklı bir ortama taşınır (Reed, 1999). Bazı türlerin önce karanlıkta sonra aydınlıkta inkübe 

edilmesi daha uygun olmaktadır. Genel olarak her türün embriyo ve fide gelişimi için ihtiyaç 
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duyduğu optimal sıcaklık, nem ve ışık istek değerleri kendine özgü olup, bu değerler ayrıca 

belirlenmelidir (Babaoğlu ve ark., 2001). 

2.Büyüme Düzenleyicileri  
Özellikle heterotrofik fazdaki embriyoların embriyo kurtarma çalışmalarında büyüme 

düzenleyicileri, yaygın olarak kullanılmaktadır ancak, etkileri oldukça tutarsızlık 

göstermektedir. Genel olarak, düşük konsantrasyonlarda oksin proembriyonun normal 

büyümesini teşvik ederken, giberellik asit embriyo genişlemesine neden olmuş, sitokininler 

ise büyümeyi engellemiştir (Thorpe ve Yeung, 2011). 

Embriyonun besiyeri gereksinimleri gelişim aşamasına bağlı olarak değiştiği için çok genç 

embriyoların kültürlerde, büyüme düzenleyicileri bakımından birden fazla besiyeri 

formülasyonuna ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, Trifolium un türler arası melezlerinin 

embriyolarının çimlendirildiği bir çalışmada, proembriyolar önce orta düzeyde oksin ve düşük 

düzeyde sitokinin içeren yüksek bir sükroz ortamında kültürlenmiştir. Bu ortamda 1-2 hafta 

kalan embriyoların büyümesi durmuştur. Embriyolar daha düşük bir sükroz konsantrasyonu, 

düşük bir oksin seviyesi ve orta düzeyde bir sitokinin seviyesine sahip bir ortama aktarıldıktan 

sonra büyüme yeniden başlamıştır (Grosser ve Collins, 1984).  

Oksin genellikle embriyo büyümesi için bir engelleyicidir. Datura stramonium embriyolarının 

büyümesi üzerine İndol Asetik Asit’in (IAA) etkisinin incelendiği bir çalışmada, oksinin 

genel engelleyici etkisine rağmen, ekstrem düşük konsantrasyonlardaki uygulamasının, kök 

primordium büyümesini artırdığı görülmüştür. Bunun yanında çeşitli bitki embriyolarından 

kallus üretimi için, ortama nisbeten yüksek konsantrasyonlarda oksin eklenmesinin önemi de 

bilinmektedir (Babaoğlu ve ark., 2001). 

Oksin, önemli bir düzenleyici işleve sahip olmasının yanında proembriyo aşamasında eksen 

gelişimi için gereklidir (Hamann, 2001). “Oksin taşıma inhibitörleri” kullanılarak oksin 

taşınmasının değiştirilmesi, embriyo simetrisini bilateralden radyale değiştirir. Ayrıca, polar 

oksin hareketine müdahale etmek, apikal meristem aborsiyonuna neden olabilmektedir. 

(Thorpe ve Yeung, 2011).  

Giberellinlerin kültüre alınan embriyoların gelişme ve morfogenesis üzerine etkileri bazı 

çalışmalarla açıklanmıştır. Örneğin, pamuk embriyolarında (Gossypium hirsutum) giberellik 

asitin hücre bölünmesi ve gelişmesi ile kotiledonların büyümesini ilerlettiği ve embriyoların 

karbohidrat ve azot içeriğini azalttığı belirtilmiştir. Ayrıca, GA’in IAA ve kinetin gibi diğer 

hormonlarla interaksiyonu, arpa embriyolarında koleorhizanın büyümesini teşvik etmiştir. 

Protea compacta ve Comptonica peregrina nın dormant tohumlardan alınan embriyoların 

çimlenmesini kimyasal inhibitörlerin engellediği, ortama GA eklenmesinin kültürdeki 

proembriyoların büyüme ve farklılaşmasını teşvik ettiği belirlenmiştir. 

Embriyo morfogenesisi ve tohumlardaki embriyo dormansisini kırmak için sitokinin grubu 

hormonların etkisi de araştırılmıştır. Örneğin, Capsella-bursa-pastoris in torpedo 

aşamasındaki embriyolarının sıvı ortamlarda gelişmeleri üzerine, kinetin ilavesinin kotiledon 

ve hipokotil büyümesini engellediği ve kök taslaklarında nekroza yol açtığı belirlenmiştir. 

Embriyo kültüründe sitokininlerin kullanılmasına, tohum dormansisini kırmak üzere eklenen 

bileşikler için yapılan araştırmalar öncülük etmiştir. Araştırıcılar, soğuklama süresince 

tohumların sitokinin düzeylerindeki değişimlerini analiz ederek, sitokininlerin diğer hormonal 

maddelerle birlikte, embriyonun olgunlaşma sonrası dönemindeki metabolik olaylarda önemli 

bir rolü olduğu sonucuna varmışlardır (Babaoğlu ve ark., 2001). 

3. Embriyo Kültürün Zamanlaması 

Uyumsuz çaprazlamaların embriyolarını kurtarma çalışmalarında, embriyonun canlılığını 

kaybetmesinden (aborsiyon) önce kültürlerin başlatılması oldukça önemlidir. Bununla birlikte 

heterotrofik fazdaki genç embriyoların gelişimi, ototrofik aşamaya ulaşanlardan daha zor 

olduğu için, embriyonun mümkün olduğunca uzun süre in vivo gelişmesini sağlayarak, başarı 

şansını artırmak mümkündür. 

345

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

Tohum veya ovülün ayrıntılı anatomik incelenmesiyle, endosperm yetmezliği ve embriyo 

aborsiyonunun zamanını belirlemek mümkündür. Kültürler, polinasyonu takiben embriyonun 

çeşitli gelişim aşamalarını kapsayan aralıklarla başlatılmalıdır. Besiyeri ve embriyonun 

kültüre alınma zamanı arasında doğrudan bir etkileşim olduğu için, çeşitli embriyo kültür 

dönemlerinde yüksek sükrozlu besiyerinden, düşük sükrozlu basit ortama kadar değişen bir 

dizi besiyeri test etmek gereklidir (Reed, 1999). 

GENEL EMBRİYO KURTARMA PROSEDÜRLERİ  

Genel olarak “embriyo kurtarma” çalışmaları adı altında ifade edilen kültür çalışmalarında, 

bitkinin generatif üremesinde fonksiyonel olan farklı organları kullanılabilmektedir. Bu 

duruma bitkinin türüne ve araştırmacının laboratuvar imkanlarına göre karar verilmesi 

gerekir. Kültür çalışmalarında genellikle bitkinin embriyosu, ovül veya ovaryum gibi 

generatif organlarından birisi kullanılmaktadır. Embriyo kurtarma teknikleri, embriyo 

aborsiyonu sorunu olmadığı durumlarda, tohum dormansisinin üstesinden gelmek ve tohum 

gelişimini ve çimlenmesini incelemek gibi durumlarda da kullanılmaktadır. Embriyo 

kurtarma, kültürlenen organa bağlı olarak, embriyo, ovul veya ovaryum kültürü olarak 

düzenlenebilir. Dezenfeksiyon ve eksplant eksizyon işlemleri bu üç teknik için farklılık 

gösterse de, canlı bitkilerin başarılı bir şekilde kazanılmasına katkıda bulunan faktörlerin çoğu 

benzerdir (Reed, 1999). 

1. Embriyo Kültürü 

En yaygın embriyo kurtarma prosedürü, embriyoların çıkartılarak doğrudan kültür ortamına 

yerleştirildiği embriyo kültürüdür. Bunun için polinasyondan sonra gelişmekte olan meyveler, 

embriyo aborsiyonundan önceki bir aşamada toplanır. Embriyonun dikkatli bir şekilde 

çıkartılması, embriyo kültürünün başarısı için çok önemlidir. Embriyo bir stereomikroskop 

altında ve hava akışını kısıtlamayacak şekilde steril kabin ortamına çıkartılır. Ovüle en iyi 

kesi noktası türler arasında farklılık gösterir. Bazı durumlarda embriyolar, ovülün mikropil 

ucu kesilerek ve ardından ovulün diğer ucuna (bazal) hafif basınç uygulanarak çıkarılabilir. 

Bu uygulama, embriyonun mikropil açıklığından dışarı itilmesini sağlar. 

Embriyonun çıkarıldıktan sonra kuruma ve su kaybının önlenmesi için doğrudan kültüre 

yerleştirilmesi çok önemlidir. Kalp şeklinde veya daha genç embriyolar için, embriyonun 

süspansor ile birlikte çıkartılması gerekir (Hu ve Wang, 1986). Embriyoların zarar görmeden 

eksizyonunun zorluğu nedeniyle, aseptik olmayan koşullarda çıkartma tekniğinin önceden 

çalışmalarla geliştirilmesi ve uygulanması gerekir. 

Eksizyondan sonra, embriyo besiyeri ile doğrudan temas halinde olursa yararlanabilir. Ayrıca, 

dormant türler için embriyonun çıkarılması, çevresindeki ovüler dokular tarafından uygulanan 

herhangi bir inhibitör etkeni de ortadan kaldırılmış olur (Bridgen, 1994). 

2. Ovul Kültürü 

Bazı çalışmalarda ovul veya ovaryum kültürü embriyo kültürüne tercih edilir (bazen ovul-

embriyo veya ovaryum-embriyo kültürü olarak adlandırılır). Bu tercihin temel mantığı ve 

avantajı embriyonun hasar görmeden çıkarılacak büyüklüğe erişinceye kadar beklenmesidir. 

Ayrıca, ovul veya ovaryum fazındaki kültürlerde, integümentlerin erken çimlenme olasılığını 

azalttığı belirlenmiştir. 

Embriyoların çok genç evredeyken veya küçük tohumlu türlerden çıkarılmasının oldukça zor 

olduğu durumlarda, embriyoların eksizyon işlemi sırasında zarar görmesini önlemek için, 

ovulün içindeyken kültürlenirler. Bu teknik ovül kültürü veya ovolo embriyo kültürü olarak 

adlandırılır (Şekil 1). Bunun için ovaryumlar, embriyo aborsiyonu oluşmadan önce toplanır, 

ovaryum yüzeyi sterilize edilir ve ovuller çıkartılarak kültüre yerleştirilirler. 

Bu yöntem, tek bir ovule sahip büyük tohumlu türler için başarılması son derece kolayken, 

küçük tohumlu ve çok ovullü (poliovulate) türler için zaman alıcı ve komplikedir (Şekil 2). 

Ovulün eksizyonu bir stereomikroskop kullanımını gerektirebilir. Ovul kültürlerinde plasental 
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dokunun da (funikulus) dahil edilmesinin bazı türlerde faydalı olduğu bulunmuştur (Rangan, 

1984).  

 

 
 

Şekil 1. Gentiana’nın türler arası hibridizasyonunda ovül kültürü ve bitki rejenerasyonu. (A) 

G. triflora x G. gracilipes (çaprazlamadan 10 gün sonra) şişmiş pistil, (B) G. septemfida × G. 

triflora ovül kültürü (C) G. scabra × G. pneumonanthe ovul kültüründen çimlenmiş fideler, 

(D) G. scabra × G. septemfi da hibrit bitki (Takamura ve ark., 2019) 

 

 
 

Şekil 2. Tigridia pavonia ve T. augusta melez ovüllerin in vitro gelişimi 

a. 20 günlük kültürden sonra Tigridia pavonia ve T. augusta melez ovüllerin in vitro gelişimi. 

b. 80 gün sonra gözlenen çimlenmiş hibrit embriyolar. c. 80 günlük kültüründe T. pavonia ile 

T. augusta arasındaki çaprazlamadan hibrit embriyo gelişiminin başarısızlığı. d. T. pavonia ve 

T. augusta arasındaki çaprazlamadan gelişmiş hibrit embriyo, anormal gelişme gösterir ve 100 

günlük kültürden sonra büyümeyi durdurdu. e. 100 gün sonra, iyi gelişmiş bir kök sistemi 

gösteren, aynı melezden genç bir bitkinin normal gelişimi. f. T. pavonia ve T. augusta 
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arasındaki melez bitkiler, kültürün başlamasından 120 gün sonra toprağa tamamen adapte 

olmuştur (Piña-Escutia ve ark., 2013). 

Standart ovul kültürü tekniğinin ovül perforasyonu (boşaltılması) adı verilen son 

modifikasyonları, şeftalide (Prunus persica [L.] Batsch) kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu 

teknikte, kültür ortamına yerleştirilmeden hemen önce, her ovulde küçük delikler açılır. 

Embriyolara zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yapılması gereken bu perforasyonlar, 

besiyerinden su ve besin alımını arttırır (Reed, 1999). 

Bu tip çalışmalarda iki tip ovul destek sistemi geliştirilmiştir; filtre kağıdı destek sistemi’nde 

sıvı besiyerinin üzerine yerleştirilen filtre kağıdının üzerine ovüllerin kültürlenmesini yapılır. 

Vermikülit destek tekniği’nde, ovüllerin mikropilar tarafını (apikal açıklık) steril bir 

vermikülit/sıvı besiyeri karışımına (vermikülit desteği) gelecek şekilde, aşağı doğru 

yerleştirilir. Küçük tohumlu türlerde ovul perforasyonu ve vermikülit destek sistemleri 

mümkün olmayabilirken, şeftali dışındaki türlerde filtre kağıdı destek sisteminin test edilmesi 

için ovül boyutu bir sınırlama oluşturmamaktadır (Reed, 1999).  

3. Ovaryum Kültürü 

Ovaryum veya kapsül (pod) kültüründe, tüm ovaryum kültüre yerleştirilir. Ovaryumlar 

toplanır ve kalan çiçek parçaları çıkarılır. Dezenfeksiyon protokolleri, ovaryuma zarar 

vermeden yüzey kirleticilerini/kontaminantları çıkarmalıdır. Ovaryum pediselin kesik ucu 

besiyerine gelecek şekilde kültüre yerleştirilir. Deneyin sonunda, kültürde gelişen 

meyvelerden tohumlar çıkarılır (Reed, 1999). 

4. Ovaryum Dilimi Kültürü 

Tulipa sp. (lale) nın türler arası melez embriyolarını kurtarmak için ovaryum dilimi kültürü 

olarak bilinen bir teknik kullanılmıştır (Şekil 3, 4). Bu yöntemde ovaryumlar enine kesitler 

halinde kesilir ve kesitlerin bazal kesik uçları kültür ortamına yerleştirilir. Tulipa’da yapılan 

ovaryum kültürü ve ovaryum dilimi kültürü yöntemleri sonucunda benzer çimlenme oranları 

elde edilmiştir. Bununla birlikte, ovaryum dilimi kültürü prosedürü, daha az zaman alıcı 

olduğu için daha pratik bir yöntem olarak kabul edilir (Reed, 1999). 

 

 
Şekil 3. Tulipa’da ovaryum dilimi kültürü (URL 1) 

 
Şekil 4. Lilium’un türlerarası hibritlerinde ovaryum dilimi ve ovul kültürü 
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a. Büyümüş ovaryum b. Besiyeri içeren petride ovaryum dilimleri c ve d. Şişmiş ovuller 

içeren ovaryum dilimleri e. Ovul kültürü f.g.h. Farklı büyüme aşamalarında ovul kültüründen 

yeni soğancıklar (Nesi ve ark., 2014) 

5. Besleyici Endosperm Tekniği 

Hibrit embriyo kültürü çalışmalarında, besiyerindeki bazı gerekli besin maddelerinin eksikliği 

veya besin ortamının uygun olmaması sorun olabilmektedir. Besleyici endosperm tekniği, 

hibrit embriyoların embriyo kültürü ile başarılı bir şekilde geliştirilemediği durumlarda 

kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte, endosperm uyumsuzluğu nedeniyle gelişemeyen 

olgunlaşmamış hibrit embriyolar, tohumlarından çıkartılarak, ebeveynlerden birinin normal 

gelişen ovulünden çıkarılmış besleyici endospermin üzerine yerleştirilir ve steril bir besleyici 

agar ortamında kültürlenir (Şekil 5). Endosperm hibrit embriyo için besleyici doku olarak 

görev yapmaktadır. Teknik Trifolium, Lotus ve Ornithopus'ta başarıyla uygulanmıştır 

(Elizabeth ve ark., 1980). 

 
Şekil 5. Besleyici endosperm tekniği (URL 2) 

 

EMBRİYO KÜLTÜRÜNÜN UYGULAMA ALANLARI 

1. Temel Biyolojik Çalışmalarda Embriyo Kültürü 

a) Embriyo kültürü temel embriyogenezi çalışmak için uygun bir yöntemdir. Çünkü 

embriyogenezdeki çeşitli evreler bu yolla analiz edilebilmektedir. 

b) Embriyo kültürü ile türlerin embriyonal büyüme ihtiyaçları belirlenmektedir. Böylece 

embriyo kültürü, normal embriyogenez için uygun besin isteklerini belirlemek, beslenmenin 

ve fitohormonların etkisini ortaya koymak için iyi bir araçtır. 

c) Zigotik embriyo kültürü, tohum taslağında embriyonun büyümesindeki koşulları 

belirlememizi sağlamaktadır (Babaoğlu ve ark., 2001). 

2. Yaşayamayan (Abortive) Embriyoların Kurtarılmasında Embriyo Kültürü 

“Embriyo kurtarma” terimi, amacı olgunlaşamayan veya zayıf bir embriyonun canlı bir 

bitkiye dönüşmesini teşvik etmek olan bir dizi in vitro tekniği ifade eder. Embriyo kurtarma, 

hibrid tohumlarda endospermin gelişmemesi nedeniyle, embriyo yetersizliğine neden olduğu 

durumlarda, hibrid bitkiler üretmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Embriyo kurtarma 

çalışmalarında, yapay besin ortamı endospermin yerine geçer, böylece embriyonun gelişimine 

devam etmesi sağlanır. Embriyo kurtarma teknikleri en eski ve en başarılı in vitro prosedürler 

arasındadır (Reed, 1999).  

Embriyo kurtarmanın kullanım alanlarından biri, türler veya cinsler arası melezler üretmektir. 

Türler arası uyumsuzluk çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilirken, bunun yaygın bir sonucu 
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embriyo aborsiyonudur. Hibridizasyon nedeniyle küçülmüş tohumların oluşması, döllenmenin 

meydana geldiğini ancak, tohum gelişiminin bozulduğunu ve embriyonun yaşayamadığını 

gösterir. Bu duruma embriyo düşmesi veya abortus denilmektedir. Bu durumun nedenleri 

şöyle sıralanabilir: 

a-Embriyoların Yetersiz Gelişmesi 

Meyvenin çok hızlı olgunlaşması fakat embriyonun tam olarak gelişmesini sağlayamadığı bir 

durumdur. Böylesi meyvelerin tohumlarından embriyolar çıkarılıp in vitro kültüre alındığında 

çimlenir ve normal bitkiler üretilebilir (Monnier, 1990). Tukey (1933) şeftalide (Prunus 

avium L.) bu sorunu çözmek için zigotik embriyo kültürünü (ZEC) kullanmıştır. Bunun için 

şeftali embriyolarını in vitro kültüre aktararak, meyve gelişiminden bağımsız, embriyoların 

gelişmelerini tamamlamalarını sağlamıştır (Thorpe ve Yeung, 2011). 

b-Hibrit Embriyoların Yaşayamaması 

Uzak akraba olan türler arası melezler çoğunlukla embriyo geliştirme bakımından 

başarısızdır. Yani döllenme olmakla birlikte hibrit embriyonun yaşamadığı görülmektedir 

(abortus). Bunun sebeplerinden biri endospermin gelişmemesi veya dejenere olmasıdır. Bu 

durumda embriyo beslenemediğinden ölür ve çimlenebilir tohumlar meydana getirmez. Hibrit 

embriyonun izolasyonu ve kültüre alınması ile yapay besin ortamı endospermin yerine 

geçebilmekte böylece hibrit embriyolar yaşatılabilmektedir (Babaoğlu ve ark., 2001).  

c-Endosperm Zehirlemesi 

Hibrit endosperm embriyoyu öldüren toksinler de üretebilir. Normal koşullarda endosperm 

önce gelişir ve embriyo gelişimini destekler. Fakat endosperm içeriğindeki bazı bileşenlerin 

içerik ve miktarı embriyonun gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle, embriyo 

aborsiyonlarının çoğu endosperm etkisindeki uyumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Bu 

durumda embriyo aborsiyonunu önlemek için, embriyo ölmeden önce, hibrid embriyoların 

izole edilmesi ve kültürlenmesi uygun bir yöntem olarak kullanılır. Embriyo kurtarma 

çalışmalarının en yaygın uygulaması, doğal bitki türlerinden üretilen, türler arası ve cinsler 

arası melezlerin çoğaltılmasında kullanılmaktadır (URL 3). 

d-Haploid Bitkilerin Kurtarılması 

Embriyo kurtarma prosedürleri, çeşitli bitki materyallerinde, geniş hibridizasyona karşı bu 

engeli aşmada başarılı olmuştur. Ek olarak, embriyo kurtarma, interspesifik hibridizasyonun 

ardından kromozom eliminasyonu sonucu gelişen maternal (ebeveyn) haploidleri kurtarmak 

için de kullanılmıştır (Reed, 1999).  

e-Embriyo Aborsiyonunun Önlenmesi 

Embriyo aborsiyonuna yol açan türler arası ve cinsler arası hibridizasyon sonucu oluşan 

uyumsuzluk engelleri, embriyo kurtarma teknikleriyle başarılı bir şekilde aşılabilir ve bu yolla 

birçok uzak akraba melezler elde edilmiştir. Bununla ilgili uzak akraba bitki türlerinin 

seçilmiş bir listesi ve embriyo kurtarma tekniği kullanılarak geliştirilen direnç özellikleri 

Tablo 2'de verilmiştir (URL 3). 

Tablo 2. Embriyo kurtarma tekniği ile elde edilmiş çeşitli hibrit formlar ve direnç özellikleri 

(URL 3). 

Çaprazlanan Türler  Direnç Özellikleri 

Oryza sativa X O. minuta Bakteriyel enfeksiyon 

Solanum tuberosum X S. etuberosum Viral yaprak kıvrılma hastalığı 

Solanum melanogena X S. khasianum Sürgün ve meyve kurdu 

Brassica napus X B. oleracea Lahana yaprak biti 

Lycopersicon esculentum X L. peruvianum Virüs, mantar, nematod zararları 

Hordeum sativum X H. vulgare Külleme lekesi 

Triticum aestivum X Thinopyrum scirpeum Tuz toleransı 
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3. Embriyo Kültürü ile Haploid Bitkilerin Üretilmesi  

Embriyo kültürü tekniğinin diğer bir avantajı da, uzak akraba türler veya cinsler arası 

melezlemelerde, embriyonun gelişmesi sırasında ortaya çıkan, ebeveynlerden birine ait 

kromozomların eliminasyonu yolu ile haploid bireylerin üretilebilmesidir. 

Bu metod, daha sonra çeşitli araştırıcılar tarafından da geliştirilen ve tür içi melezleme ile 

genetik uyuşmazlığı temel alan “Bulbosum Metodu” olarak adlandırılmıştır. Bulbosum 

tekniği, iki aşamada uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi ana ebeveyn olan Hordeum vulgare 

(2n=14) ile baba ebeveyn olan H. bulbosum un (2n=14) melezlenmesidir. Bu aşamada normal 

olarak bir zigot oluşur ve polinasyondan sonra 10 gün içinde melez embriyo normal bir 

gelişim gösterir. Ancak daha sonra embriyodaki H. bulbosum un kromozomları yok olmaya 

başlar ve yaklaşık iki hafta içerisinde geriye sadece H. vulgare nin kromozomlarına sahip olan 

haploid bir embriyo kalır (Şekil 6). 

Bundan sonra bulbosum metodunun in vitro koşullarda gerçekleştirilen ikinci aşaması başlar. 

Normal şartlarda aborsiyona uğrayacak olan haploid yapıdaki olgunlaşmamış embriyo, 

kültüre alınarak kurtarılır ve tam bir arpa bitkisi geliştirilir. 

Bu yolla elde edilen arpa bitkilerinin hemen tamamı haploid (n=7) kromozom sayısına 

sahiptir. Bulbosum Metodu ile, arpada tür içi melezlemelerde başarı sağlanmasına karşılık 

buğday bitkisinin yalnız bazı genotiplerinde H. bulbosum ile melezleme yapılarak 

haploidizasyon başarılabilmiştir.  

Bu bireylerin kromozom sayıları çeşitli uygulamalar ile (kolşisin), iki katına çıkarılarak 

doubled-haploid (DH) bitkiler de elde edilmektedir. Ayni teknikle buğday x mısır ve buğday 

x sorgum (Poaceae familyasından bir yem bitkisi) melezlerinden haploid buğdaylar; yulaf x 

mısır melezlerinden de haploid yulaf çeşitleri elde edilmiştir. “Bulbosum” tekniği adı olarak 

belirtilen bu yöntem arpa ıslahında yaygın olarak kullanılmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2001).  

 

 
Şekil 6. Bulbosum tekniği 

 

4. Embriyo Kültürü ile Nadir Bitki Türlerinin Çoğaltılması 

Türkiye florasında yayılış gösteren gerek endemik ya da, endemik olmayıp nesli tehdit altında 

olan birçok bitki türü mevcuttur. Bu türler oldukça dar yayılışlı popülasyonlara sahip olmaları 

nedeniyle yok olma riski ile karşı karşıyadırlar. Nesli tehdit altında olan bu türlerin 
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popülasyonlarının sınırlı kalmasının nedenleri, çevresel zararlı etkilerin yanında (tahribat, 

antropojenik, vs.), türlerin genetik özelliklerinden de kaynaklanan çoğalma kısıtlamalarıdır. 

Şöyle ki doğal ortamında, bazı türler arasında hibridizasyon yaygın olarak görülmekte, bu 

durum hibrid tohumlarda embriyo veya yetersiz endosperm gelişmeleri ile sonuçlandığı için, 

türün tohumlarıyla çoğalabilmesi oldukça sınırlı kalmaktadır. Bunun yanında birçok geofitik 

türün olgun tohum, embriyo ve yeterli endosperm oluşturamamaktan kaynaklanan generatif 

olarak tohumlarıyla çoğalma sorunları vardır. 

Böylesi durumlarda gelişmemiş embriyoya (underdeveloped embryo) sahip tohumlardaki 

embriyolar, uygun embriyo kültürü tekniklerinden bir veya birkaçı kullanılarak 

çoğaltılabilirler. Böylece gelişmemiş embriyo nedeniyle generatif çoğalamadıklarından, dar 

ve sınırlı popülasyonlarda kalmış ve nesli tehdit altındaki türlerin popülasyon 

rehabilitasyonlarına katkı sağlanmış olur. 

Örneğin bazı hindistan cevizi çeşitlerinin meyvelerinde genetik bir mutasyon sonucu sıvı 

endosperm yerine, yumuşak ve yağlı bir endosperm gelişir. Bu tip Hindistan cevizlerine yerel 

olarak ‘makapuna’ adı verilir. Makapunolar, dış görünüşleriyle hindistan cevizlerinden çok 

farklı olmasalar da, meyvelerinin endosperminin koyu kıvamlı olmasıyla ayırt edilirler. 

Macapuno hindistan cevizindeki pektin, onu reçel yapımı ve şekerlemeler için oldukça uygun 

hale getirir ve ticari değer kazandırır. Ancak tohumları normal koşullar altında çimlenmede 

başarısız olmaktadır. İn vitro embriyo kültür tekniği kullanılarak makapuno embriyolarından 

fideler yetiştirilebilmektedir (Kumar ve ark., 2014). (Şekil 7). 

 

 
Şekil 7. Makapuno embriyo kültürü tekniği (URL 4) 
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ÖZET 

Kenevir (Cannabis sativa L., Cannabaceae), Orta Asya kökenli ve tarihsel olarak tıbbi 

tedavilerde ve gıda ve lif kaynağı olarak kullanılan tek yıllık otsu bir bitkidir. C. sativa'nın 

fitokimyasını karakterize eden doğal bileşikler arasında kannabinoidler, özellikle ∆9-

tetrahidrokanabinol (THC) bulunur. Bu psikoaktif bileşik, kenevir bitkisinin sarhoş edici 

özelliklerinden sorumludur ve varlığı, "kenevir" (ilaç dışı) ve "marihuana" (ilaç türü) arasında 

ayrım yapar. Tarihin en eski bitkilerinden olan kenevirin ana vatanı Orta Asya olup insanlık 

tarihinde ilk kültürü yapılan bir bitkidir. Tıbbi ve Sektörel yönü ile kullanımının büyük önemi 

bulunmaktadır. Kenevir 1753 yılında Callous Linnaeus tarafından Cannabis sativa L. olarak 

isimlendirilmiştir. 

Çok yönlü kullanımı olan Kenevir bitkisi, tekstil, ilaç, biyoyakıt, kağıt ve kozmetik 

sektörlerinde oldukça farklı alanlarda kullanılmaktadır. Kenevir yıllardır yasaklı bir bitki 

olarak bilinmekle birlikte, yeni nesil kullanımında ve insan sağlığında oluşan etkilerin 

kanıtlanması ile tekrar ön plana çıkartılmıştır. Böylece hem endüstriyel hemde medikal 

etkilerden faydalanılmasına başlamışlardır. 

Bitki ile ilişkili endofitler, konakçılarıyla karşılıklı ilişki içinde yaşarlar, burada, çok sayıda 

fizyolojik, kimyasal ve moleküler etkileşim ilişkilerini sürdürmekten sorumludur. Bu 

çalışmada, Cannabis sativa bitkilerinde barındırılan endofitlerin, yalnızca konukçu bitkilerle 

değil, aynı zamanda istilacı patojenler ve ilişkili endofitik mikroflora ile etkileşime girerek 

çeşitli fonksiyonel özelliklerle sonuçlanan çok yönlü potansiyelini değerlendireceğiz. Bu 

özellikler, biyoaktif doğal ürünlerin üretiminden, istilacı fitopatojenlerin zayıflatılmasına, 

konukçu bitki sağlığının geliştirilmesine ve ekolojik etkileşimlerin sürdürülmesine kadar 

uzanmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, farklı ekosistemlerden elde edilen C. sativa'nın endofitik 

mikroflorası hakkında bilgiler ile, doğrudan veya dolaylı biyoteknolojik etkileri olan bitki-

mikrop ve mikrop-mikrop etkileşimlerine ilişkin ilginç temel bilgiler sağlamıştır. Bu 

çalışmada, ilaç ve tarım sektörlerinde Cannabis endofitlerinin kullanılmasının olası faydaları 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kenevir, Cannabis sativa, Endofitik Mikroorganizma, Biyoaktif 

Bileşikler 

 

 

ABSTRACT 

Cannabis (Cannabis sativa L., Cannabaceae) is an annual herbaceous plant originating from 

Central Asia and historically used in medicinal treatments and as a source of food and fiber. 

Natural compounds characterizing the phytochemistry of C. sativa include cannabinoids, 
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particularly ∆9-tetrahydrocannabinol (THC). This psychoactive compound is responsible for 

the intoxicating properties of the cannabis plant, and its presence distinguishes between 

"cannabis" (non-drug) and "marijuana" (drug type). The homeland of cannabis, one of the 

oldest plants in history, is Central Asia, and it is a plant that was first cultivated in human 

history. It has a great importance in its use with its medical and sectoral aspects. Cannabis 

was named Cannabis sativa L. by Callous Linnaeus in 1753.  

The cannabis plant, which has a versatile use, is used in quite different areas in the textile, 

pharmaceutical, biofuel, paper and cosmetics sectors. Although Cannabis has been known as a 

banned plant for years, it has been brought to the fore again with the proof of its effects on 

human health and in new generation use. Thus, they started to benefit from both industrial and 

medical effects.  

Plant-associated endophytes live in reciprocal relationship with their hosts, where they are 

responsible for maintaining numerous physiological, chemical and molecular interaction 

relationships. In this study, we will evaluate the versatile potential of endophytes housed in 

Cannabis sativa plants resulting in diverse functional properties by interacting not only with 

host plants but also with invading pathogens and associated endophytic microflora. These 

properties range from the production of bioactive natural products, to the attenuation of 

invasive phytopathogens, to promoting host plant health and maintaining ecological 

interactions.  

Studies so far have provided interesting background information on the endophytic microflora 

of C. sativa obtained from different ecosystems, and plant-microbe and microbe-microbe 

interactions with direct or indirect biotechnological effects. This study evaluates the possible 

benefits of using Cannabis endophytes in the pharmaceutical and agricultural sectors. 

Key words: Cannabis, Cannabis sativa, Endophytic Microorganism, Bioactive Compounds 

 

 

1.GİRİŞ 

Kenevirin ana vatanı Orta Asya olup ılıman iklim kuşağından subtropik iklim kuşağına kadar 

yayılım gösterir. Bilimsel adı Cannabis sativa L. olan bitki ülkemizde Kenevir, Kendir, 

Çetene, Kendirik, Kınnap olarak bilinmektedir (Turan, 2000). Kenevir; Çin, Mançurya, 

Japonya, Kuzey Hindistan, Türkiye, Rusya, Avusturalya, Macaristan, İtalya, Fransa, Belçika, 

Almanya, Şili ve Amerikan Birleşik Devletlerinde lif üretimi için yetiştirilmektedirr (Dewey, 

1913). Kenevir, Cannabinaceae familyası içerisinde Cannabis cinsine aittir. Günümüzde 2 

alttürü bulunmaktadır. Bunlar; Cannabis sativa ve Cannabis indica’ dır (Harmancıoğlu ve 

Yazıcıoğlu, 1979). Tekstil sanayinin temel hammadde kaynağı olan lif bitkilerindendir. Lif 

bitkilerinin tekstil sanayisi dışında kullanım alanları da mevcuttur; aynı zamanda selüloz ve 

besin kaynağı olarak kullanılmaktadır (Mert ve Çopur, 2010). Pamuk bitkisinin toprak ve 

iklim isteklerinin uygun olmadığı bölgelerde alternatif bitki olarak kenevir bitkisi tavsiye 

edilmektedir. Lif amaçlı yetiştiricilik için Karadeniz bölgesinde pamuk uygun olmaması 

sonucu başarılı şekilde yetiştirilen kenevir bitkisi, dayanıklı, uzun ve kaliteli lifi ile tekstil 

sanayisine alternatif bir elyaf kaynağı oluşturabilecek potansiyele sahip bir endüstriyel 

bitkidir. Liflerinden yelken, çuval ve hasır bezleri, araba, vapur, top örtüleri, halat, sicim 

üretimleri yapılmaktadır (Turan, 2000; Kara, 2013; Aytaç vd, 2017). Diğer taraftan kenevir, 

dünyanın bir çok ülkesinde, biopolimer, inşaat, kozmetik ve farmasotik alanda modern 

kullanım alanları bulmaya başlamıştır (Aksoy vd, 2019) 

2.KENEVİR EKİMİNE İZİN VERİLEN İLLER 

Ülkemizde Kenevir yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalar bu bitkinin bazı amaç dışı kullanımları 

nedeniyle sınırlandırılmış olsa da son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu 

bitkiye olan ilgi kaynaklı olarak üretim anlayışında değişikliğe gidilmiştir. Yapılan bu 

değişiklik sonrası Bakanlık tarafından hazırlanan “Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında 
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Yönetmelik” 21/10/1990 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Kenevir yetiştiriciliğine bir 

önceki Yönetmelikte 18 ilde izin verilmişken, yeni yönetmelikte Şanlıurfa listeden 

çıkarılmıştır. Zonguldak ilinin bölünmesi ile il olan Karabük ve Bartın listeye eklenerek, izin 

alınması koşulu ile kenevir üretimi yapılacak il sayısı 19 olmuştur (Aksoy vd, 2019). 

 

 

 
Şekil 1: Türkiye’de kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller (Aksoy vd, 2019) 

Kenevir, sapından elde edilen lifleri, tohumu ve tohumundan elde edilen yağı için yetiştirilen 

önemli bir kültür bitkisidir. Liflerinden yelken, çuval ve hasır bezleri, araba, vapur, top 

örtüleri, halat, sicim, tekstil vb. üretimleri yapılmaktadır (Kara, 2013; Aytaç vd, 2017). Lif 

bitkileri, tekstil sanayinin hammadde kaynağıdır. Aynı zamanda keten tohumu yağına benzer 

özellikte olup aydınlatma, yazıcı mürekkeplerinde, vernik, boya, deterjan ve sabunlarda 

kullanılmaktadır (Oomah vd, 2002; Aytaç vd, 2018). Diğer taraftan kenevir, dünyanın bir çok 

ülkesinde, biopolimer, inşaat, kozmetik ve farmasotik alanda modern kullanım alanları 

bulmaya başlamıştır (Aksoy vd, 2019). 

 

Kenevir (Cannabis sativa L.), hem (toksik olmayan) endüstriyel kenevir hem de esrarın 

(Marijuana) genetik olarak farklı biyotiplerini ifade eder (Small, 2020). Kenevir suşlarını 

esrardan ayırt etmek, Small ve Cronquist (Small,1979) tarafından belirlenen bir kriter olan % 

0,3'lük psikoaktif bileşik D9-tetrahidrokanabinol'ün (THC) gelişi güzel bir eşik noktasına 

dayanmaktadır. Endüstriyel kenevir (C. sativa L.), Himalayalardan gelen en eski ıslah edilmiş 

üründür (Domke vd.,2015; Yallew vd.,2014; Taghinasab ve Jabaji, 2020). 
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Şekil 2: Kenevirin terapötik kullanımı (Yıldırım ve Koca Çalışkan, 2020) 

 

3.MİKROBİYOM 

Mikrobiyota olarak adlandırılan ve insanlar, hayvanlar ve bitkilerle ilişkili olan mikrobiyal 

toplulukların kolektif genomunu tanımlayan bir terimdir. Son yıllarda, mikrobiyal 

toplulukların konakçı bağışıklık sistemini şekillendirme ve konakçının zindeliği üzerindeki 

etkisi dikkat çekmiştir (Brugman vd., 2018). Bir konakçıda bulunan mikrobiyotanın bileşimi, 

sıcaklık, pH ve besin mevcudiyeti gibi çevresel koşullardan etkilenir. (Ikeda-Ohtsubo vd., 

2018). Tarımda ksenobiyotiklerin aşırı kullanımı, tarım ve insan tıbbında antibiyotik ve 

pestisit dirençli suşların ortaya çıkmasıyla birlikte, konağın mikrobiyota ile uygun şekilde 

etkileşime girme kapasitesini etkileyebilir (Brugman vd., 2018). İnsan deneklerin 

mikrobiyotası üzerine yapılan çalışma sayısı ile karşılaştırıldığında, ekonomik olarak tarımsal 

ürünlere odaklanan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Çünkü tarımsal organizmaların 

mikrobiyotası, bitki türleri ve genotiplerinden, gelişim evrelerinden, kök eksüdasyonundan, 

toprak tipinden ve çevre koşullarından etkilenir  (Hooper vd., 2001; Taghinasab ve Jabaji 

2020). 

3.1.Bitki Mikrobiyomu Bitkiler 

Dokularının üzerinde ve içinde farklı faydalı mikrobiyal topluluklar barındıran kenevir de 

dahil olmak üzere, tohum olarak toprağa ekildikleri andan itibaren bitki mikrobiyotasını 

belirlemiştir. Bitki mikrobiyomu, kökler ve kökleri çevreleyen toprak (yani rizosfer), hava-

bitki arayüzü (yani fillosfer) ve bitkinin iç dokuları (endosfer) ile ilişkili spesifik mikrobiyal 

topluluklardan oluşur   (Berg vd., 2014; Turner vd., 2013).Tohumlar, tohum çimlenmesinde 

ve daha sonraki aşamalarda biyotik ve abiyotik strese karşı korumayı destekleyen genç 

bitkiler için bir biyo-inokulum kaynağı olan çeşitli mikrobiyota gruplarını barındırır (Gopal ve 

Gupta., 2016; Khalaf ve Raizada., 2018).Genel olarak, çoğunlukla toprak, tohum ve havadan 

kaynaklanan yer üstü bitki mikrobiyotası, bitkinin dokularında dahili olarak yaşayan endofitik 

bir yaşam tarzına uyum sağlar ve bitki gelişimi ve zindeliğinde hayati roller oynar. Bitki 

dokularında dahili olarak yaşayan bu mikrobiyal topluluklara endofitler denir ve bitki gelişimi 

ve büyümesinde çok önemli bir rol oynarlar (Hardoim vd., 2015; Taghinasab ve Jabaji, 2020). 

3.1.2Bitki Mikrobiyomunun İşlevleri 

Bitki mikrobiyomu konakçı için Elzemdir. Bitkiler ve onların iç dokuları ile ilişkili 

mikrobiyal toplulukların işlevsel rolü hakkında önemli miktarda bilgi vardır. Bitki büyümesini 

teşvik eden rizobakteriler (PGPR) ve endofitler, oksinler, giberellinler (GA'lar), absisik asit 
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(ABA) ve etilen (ET) gibi fitohormonlar üreterek veya bitkinin endojen fitohormon 

seviyelerini modüle ederek (van der Ent 2009; Khan vd., 2016; Gagné-Bourque vd., 2016) 

bitki büyümesini uyarır.Bitki büyümesi ve gelişiminin yanı sıra bitki sekonder 

metabolitlerinin birikmesini ve sonuç olarak antioksidan kapasitesini desteklemiştir. 

Bakteriyel endofitlerde olduğu gibi, mantar endofitleri de mineral besin alımını 

kolaylaştırabilir, bitki büyümesini ve gelişimini teşvik edebilir ve patojenlere karşı savunma 

direncini indükleyebilir (Taghinasab and ark.2018; Redman vd., 2002; Taghinasab ve Jabaji 

2020). 

3.1.3. C. sativa'nın Farklı Organlarındaki Bakteriyel Endofit Bileşimi 

C. sativa'nın farklı çeşitleriyle ilişkili bakteriyel endofitlerin mikrobiyal topluluğu, 

Pseudomonadaceae, Oxalobacteraceae, Xanthomonadaceae ve Sphingobacteriales dahil 

olmak üzere Υ-proteobacteria ve α-proteobacteria'ya aittir ve hepsi iyi bilinmektedir. 

Yapraklardan izole edilen en bol suşlar Pseudomonas ve Bacillus'a aittir (Scott vd., 2018; 

Afzal vd., 2015) Pantoea ve Staphylococcus suşları yalnızca kenevir yaprak saplarıyla 

ilişkilendirilirken (Scott vd,. 2018) Pantoea, Staphylococcus, Bacillus ve Enterobacter suşları 

tohumdan izole edilmiştir (Scott vd., 2018). Köklerden izole edilen en belirgin cinsler 

Acinetobacter, Chryseobacterium, Enterobacter, Microbacterium ve Pseudomonas'ı 

içermektedir (Kusari vd.,2014). Bu bulgular bizi esrarla ilişkili bakteri ve mantar 

topluluklarının kenevir ve esrar verimini artırıp artıramayacağına, kenevir bitkilerinin bitki 

patojen enfeksiyonunu kontrol eder ve hastalık direncini destekler,kenevir ikincil 

metabolitlerinin üretimini modüle eder. (Taghinasab ve Jabaji, 2020). 

3.1.4.Bitkilerin Sekonder Metabolitlerinin Kaynakları Olarak Tıbbi Bitkilerin 

Endofitleri 
Hem bitkinin hem de endofitlerinin, muhtemelen konak ortamının bir adaptasyonu olarak, 

benzer öncüllerden ikincil metabolitlerin bir koleksiyonunu üretebildiğine dair ikna edici 

kanıtlar vardır (Zhang vd.,2009). Bazı örnekler arasında podofillotoksin (Puri vd., 2006; 

Eyberger vd., 2006) kamptotesin ve yapısal analoglar (Puri vd.,2005; Shweta vd., 2010) yer 

alır. Bu endofitlerin bazıları, konakçı bitkiler tarafından üretilenlere benzer veya aynı olan 

bileşikleri biyokimyasal olarak üretebilir. Böyle bir moleküler temelin, evrimsel süreç 

sırasında yatay gen rekombinasyonuna veya transferine atfedilebileceği öne sürülmüştür. 

İkincil bileşiklerin moleküler biyolojisindeki son gelişmeler ve endofitik metabolitlerin 

genlerinin klonlanması, ikincil metabolitleri kodlayan bitki ve endofit genlerinin nasıl 

organize edildiğine dair fikir vermektedir. (Taghinasab ve Jabaji, 2020). 

4.SONUÇ 

Bugüne kadar, kenevir endofitlerinin çeşitliliği ve bileşimi hakkında temel bilgiler 

yayınlanmıştır. Çoğu yayın, kenevir endofitlerinin izolasyonu ve tanımlanmasıyla sınırlıdır, 

ancak kenevir büyümesinin teşviki ve ikincil bileşiklerin modüle edilmesi üzerindeki 

biyolojik etkileri açıklanmamıştır. Ülkemizdeki çalışmalar ise yeterli değildir. İlginç bir 

şekilde, mikrobiyal endofitlerin aktif metabolitleri, yalnızca bitki biyotik ve abiyotik strese 

karşı savaş açma potansiyeline sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda ölümcül hastalıkları 

önlemek veya tedavi etmek için insan sağlığı için de yararlı olan mükemmel biyolojik 

aktivitelere sahiptir.Önceleri kenevirin psikoaktif etkilerinden dolayı suistimal edilmesi, onun 

sayısız alandaki üstün kullanımlarına rağmen yasaklanmasına sebep olmuştur.  

Oysaki kenevirde, yasaklanmasına sebep olan ana bileşik Δ9 - THC dışında yaklaşık olarak 

550 adet bileşik daha saptanmıştır. Üstelik Δ9-THC’nin de alzheimer gibi nörodejeneratif 

hastalıklar, bulantı, kusma, anoreksiya başta olmak üzere pek çok hastalıkta tedavi edici etkisi 

olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya çıkmıştır.Tedavi potansiyeli bu kadar yüksek ve 

çeşitli olan kenevirin, potansiyel etkilerini tamamen ortaya çıkarabilmek için endofitlerinin 

daha etkili bir şekilde belirlenmesi ve söz konusu faydalarına katkılarının değerlendirilmesi 

yararlı olacaktır. 
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ÖZET 

İnsanlığın büyük ölçekli termal enerji tüketimi nedeniyle, termal enerji yönetim 

uygulamalarındaki herhangi bir iyileştirilme topluma önemli ölçüde fayda sağlar. Isı enerjisi 

depolama yöntemi duyulur ısı depolama ve gizli ısı depolama yöntemleri olarak iki şekilde 

gerçekleştirilir. Gizli ısı depolama sistemleri,  enerji korunumunda verimliliği arttırmanın ve 

ısı kaynaklarını etkin kullanmanın en iyi yöntemlerinden biridir. Depolama katı-sıvı, katı-katı, 

sıvı-buhar ve buhar-katı dönüşümleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Uygulanabilirlik 

açısından en elverişli yöntem katı-sıvı dönüşümüdür.  

Gizli ısı depolama yöntemleri için gerekli ısı depolama hacmi, duyulur ısı depolama için 

gerekli olan depolama hacminden daha küçüktür. Ayrıca gizli ısı depolama yöntemlerinin 

maliyetleri de düşüktür. Faz Değiştiren Malzemeler (FDM) sabit bir sıcaklık aralığında 

depolama olanağı sağlar ve erime sıcaklığına bağlı olarak hem ısıtma hem soğutma amaçlı 

kullanılabilirler. Gizli ısı depolama yöntemlerinin katı-sıvı dönüşümlerinde kullanılan faz 

değişim materyallerini organik ve inorganik olmak üzere iki sınıfta incelemek mümkündür. 

Bu derleme çalışmasında gizli ısı depolama yöntemlerinin katı-sıvı dönüşümünün Faz 

Değişim Materyalleri araştırılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: Gizli ısı depolama, Faz değiştiren malzemeler, katı-sıvı 

dönüşümü 

 

ABSTRACT 

Due to humanity's large-scale consumption of thermal energy, any improvement in thermal 

energy management practices has greatly benefited society.  The heat energy storage method 

is carried out in two ways as sensible heat storage and latent heat storage methods.  Hidden 

heat storage systems are one of the best methods to increase efficiency in energy conservation 

and to use heat resources effectively.  Storage can be accomplished using solid-liquid, solid-

solid, liquid-vapor, and vapor-solid conversions.  The most convenient method in terms of 

applicability is solid-liquid conversion. 

The heat storage volume required for latent heat storage methods is smaller than the storage 

volume required for sensible heat storage.  In addition, the costs of latent heat storage 

methods are low.  Phase Change Materials (PCM) allow storage at a constant temperature 

range and can be used for both heating and cooling, depending on the melting temperature.  It 

is possible to examine the phase change materials used in solid-liquid transformations of 

latent heat storage methods in two classes as organic and inorganic.  In this review study, 

Phase Change Materials of the solid-liquid transformation of latent heat storage methods were 

investigated. 

KEY WORDS: Latent heat storage, phase change materials, solid-liquid conversion  

 

 

 

 

GİZLİ ISI DEPOLAMA YÖNTEMLERİNİN SIVI-KATI DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 

GEREKLİ FAZ DEĞİŞİM MATERYALLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

Meral Bayar FAKHRULDDIN 

Orchid. 0000-0002-7159-2512 

Mustafa ÖZBEY 

Orchid. 0000-0002-3294-1943 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

361

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



  

 

1. Giriş  

Gizli ısı depolama; sabit bir sıcaklıkta maddenin faz değişimi süresince iç enerjisindeki artışla 

birlikte ısı enerjisi depolamasına denir. Gizli ısı depolama dönüşümlerindeki katı-buhar ve 

sıvı-buhar dönüşümleri daha yüksek gizli ısı değerine sahip olmasına rağmen kullanıma 

elverişli değildir. Bunun nedeni faz değişimi geçişi sırasında büyük hacim değişiminden 

dolayı ortaya çıkan yüksek basınç kalıplarıdır. Sıvı- sıvı dönüşümlerde ise enerji depolama 

değeri çok düşüktür.  Katı-katı geçişlerinde; madde bir kristal yapıdan başka bir kristal yapıya 

dönüşürken ısı depolar. Bu geçiş genellikle katı-sıvı geçişinden daha küçük gizli ısı değerine 

ve hacim değişimine sahiptir (Wang ve ark., 2000; Pillai ve Brinkwarth, 1976). Dönüşümler 

arasında ekonomik ve hacim değişimi açısından en kullanışlı dönüşüm çeşidi katı-sıvı 

dönüşümüdür. Gizli ısı depolamanın diğer ısı depolama tekniklerine göre bazı avantajları 

vardır. Bunlar; 

1. Diğer depolama yöntemlerine göre ısı depolama kapasitesi yüksektir. 

2. Isı deposu hacmi küçüktür. 

3. Faz değişim materyallerinin (FDM) ısı depolama kapasitesi yüksektir. 

4. Sabit sıcaklıkta ısı gerektiren uygulamalar için elverişlidir.  

5. Sabit sıcaklıkta depolama ve geri kazanma için uygundur.  

Gizli ısı depolama yöntemlerinde kullanılan faz değişim materyallerinde inorganik maddeler 

açısından bazı olumsuzluklar vardır. Bunlar; 

1. Uygulamada ihtiyaç duyulan sıcaklık aralığında kullanılabilen inorganik FDM sayısı 

azdır.  

2. Uzun kullanımlarda kararlı değildir.  

3. Termal özellikleri değişiklik göstermektedir. (Dinçer ve Rosen, 2002). 

Uygun bir sıcaklık aralığında faz değişimine uğrayan maddeler, ısı enerjisini depolamak için 

kullanılabilirler. Faz değişim işlemi endotermiktir ve FDM, bu süreçte ısı emer. Faz değişim 

sıcaklığına ulaşıldığı zaman erimeye başlar ve bu işlem tamamlanıncaya kadar sıcaklık sabit 

kalır. Madde faz değişim işlemi (erime) esnasında enerjiyi gizli ısı olarak depolar (Karaipekli, 

2006). 

FDM seçimi yapılırken uygulama da gerekli sıcaklık aralıklarında faz değişimi göstermesine 

bakılır. 0–120 ºC aralığında sıcaklık değişimi gösterenler FDM olarak kullanılmaya 

adaydırlar. 

Gizli ısı depolama dönüşümlerin katı-sıvı dönüşüm FDM’leri organik ve inorganik olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır (Şekil 1). Organik bileşiklerle depolamada gerekli depolama 

hacminin fazla olması (yoğunluğu düşük ve hacim değişimi yüksek olduğundan), organik 

maddelerin yanıcı olması ve düşük ısıl iletkenlikleri gibi dezavantajlar olsa da, uygun olarak 

ergime, kendi kendine kristalleşebilme, aşırı soğumadan donabilme ve geleneksel tasarım 

modelleriyle uygun olarak kullanılabilme gibi üstünlükleri bulunmaktadır (Feldman e ark. 

(1986), Budhi ve ark. (1988), Lane (1983). İnorganik FDM’ler grubunda bulunan tuz 

hidratları ısı depolama için uygun ergime aralığı, ergime gizli ısısı ve düşük hacim 

değişimiyle tercih edilir olduklarından çalışmalar bu alanda yoğunlaşmıştır.  
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Şekil-1- faz değişimleri 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Katı-sıvı dönüşümlerin FDM’leri 
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1. Yöntem 

1.1 Organik maddeler  

1.1.1 Parafinler  

CnH₂n+₂ tipi normal parafinler çok benzer özelliklere sahip doygun hidrokarbon ailesindendir. Karbon 

sayıları C5 ve C15 arasında olan parafinler sıvı haldedirler ve geriye kalanlar katı kıvamındadırlar. 

Doğal parafinler ve parafin mumları, ham petrol refinasyonunda yan ürün olarak kullanılır. Parafin 

mumu, petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeşididir. Saf Parafinler; büyük ölçekli, 

nispeten ucuz ve yüksek füzyon ısı özelliklerine sahiptir. Birçok ülkede parafinler, erime aralıkları ve 

ısı füzyonu ile karakterize edilir. Ham parafin mumunun erime noktası 37 ile 48 
o
C’dir. Tam rafine 

edilmiş parafin mumunun erime noktası ise 48 ile 66
 o
C arasındadır. 

Parafinlerin bazı avantajları vardır. Bunlar; Parafin yağlar erime süresince faz ayrımı göstermezler ve 

kimyasal olarak kararlıdırlar. Sharma ve ark., (1998,1999;2005); ticari derecedeki parafin yağların 

1500 kez tekrarlanan ısıl dönüşümden sonra ısıl fiziksel özelliklerindeki değişimler bakımından 

oldukça güvenilir olduklarını rapor etmişlerdir. Parafin yağlar tekrarlanan erime/katılaşma 

dönüşümlerinden sonra ısıl özelliklerinde düzenli azalma göstermezler. 

Parafinlerin dezavantajları ise; düşük ısıl iletkenliğe sahip olmaları katılaşma işlemi süresince ısı 

transfer hızının yüksek olması gerektiği durumlarda büyük bir problem teşkil etmektedir. Velraj ve 

ark., (1998), bu problemin kanatçıklı depolama kapları, metalik dolgular ya da gizli/duyulur ısı 

depolama sistemlerinin bir kombinasyonu kullanılarak azaltılabileceğini rapor etmişlerdir. Hale ve 

ark., (1971), sistem performansını arttırmak için alüminyumdan yapılı bal petekleri geliştirmişlerdir. 

Parafinler katı-sıvı faz değişimi esnasında büyük hacim değişimi gösterirler. Bu özellik depolama 

kabının tasarımında birçok probleme sebep olur (Hasnain, 1998). Parafinler yanıcıdır, fakat bu sorun 

özel kapların kullanılması ile kolaylıkla giderilebilir. 

 

Karbon 

sayısı 
Parafin  MM (g/mol) Ttr (℃) ∆Htr (J/g) Tm (℃) 

∆Hm 

(J/g) 

18 Oktadekan 254.50   28.0 241 

19 Nonadekan 268.53 22.3 51 31.7 170 

20 Ekosan 282.55   36.3 247 

21 Heneoksan 296.58 32.4 55 40.0 161 

22 Dokosan 310.61 40.0 93 43.6 157 

23 Trikosan 324.63 42.2 67 47.2 164 

24 Tetrakosan 338.66 47.5 94 50.4 161 

25 Pentakosan 352.69 47.1 76 53.1 162 

26 Heksakosan 366.71 52.8 92 56.0 164 

27 Heptakosan 380.74 53.1 70 58.5 161 

28 Oktakosan 394.77 57.3 89 61.0 165 

29 Nonakosan 480.80 57.6 75 63.0 162 

30 Triyakontan 422.82 59.0 88 65.0 162 

32 Dotriyakontan 450.88 64.0 91 69.3 168 

33 Tritkakontan 464.90 67.8 67 71.1 171 

34 Tetratriyokontan 478.93 69.0 100 72.4 166 

35 Pentariyakontan 492.96 72.0 83 74.6 175 

36 Heksatriyokontan 506.98 73.8 61 75.8 173 

38 Oktatriyakontan 535.04 77.0  78.5 249 

40 Tetrakontan 363.09 80.3 25 80.8 241 

44 Tetratetrakontan  84.5 29 85.6  

 

 

 

 

Tablo-1- Bazı parafinlerin erime noktaları ve füzyon ısıları 
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2.1.2. Parafin olmayanlar  

2.1.2.1. Yağ Asitleri  

Yağ asitleri, termal enerji depolamasında elverişli bir organik malzemedir. Yağ asitleri 

nispeten ucuz ve kullanım alanları çok geniştir. Erime dereceleri -7 ile 71 
o
C arasında olup 

füzyon ısıları 45 ile 210 J/g arasında değişmektedir.  

Yemeklik soya, ayçiçek ve zeytin yağı gibi ürünler büyük oranda palmitik, stearik, oleik ve 

linoleik asit içerirler (Cedeno ve ark., 2001). Yağ asitleri parafin ve inorganik tuz hidratlarına 

alternatif olarak kullanılan biyomateryallerdir (Suppes ve ark., 2003). Son yıllarda yağ asitleri 

birçok araştırmada FDM olarak kullanılmıştır. 

Yağ asitleri, doğal olarak elde edilebilir. Yağlar; düşük maliyete, yüksek soğutmaya ve 

kimyasal stabiliteye sahiptir. Parafinlerden daha ucuz oldukları için tercih edilirler. Yağ 

asitlerinin erime dereceleri karbon sayıları arttıkça artar. Yağ asitlerinin faz değişime uygun 

olduğu karbon sayıları 8-18 arasındadır.  

Yağ asitleri Kimyasal formül MM (g/mol) Ttr (℃) 
∆Htr 

(J/g) 
Tm (℃) ∆Hm (J/g) 

Enantik C7H14O2 130.18 48.4 16 7.4 107 

Kaprilik C8H16O2 144.21   16.5 148 

Pelargonik C9H18O2 156.24 10.2 34 12.3 127 

Kaprik C10H20O2 172.26   30.8 (31.4)
a
 159 (162)

a
 

Andeklik C11H22O2 186.29 17.1 47 28.4 139 

Laurik C12H24O2 200.32   42.8 (43.8) 191 (181) 

Tridesilik C13H26O2 214.34 33.9 41 41.8 157 

Miristik C14H28O2 228.37   52.8 (54.1) 194 (197) 

Şekil-3- Parafinlerin karbon sayıları Şekil-4- Parafin emülsiyonunun mikrografı 

365

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



  

 

Tablo-2- Bazı yağ asitlerinin erime noktaları ve füzyon ısıları 

 

Diğer yağ asitleri (ester-alkol-glikol) 
Esterler: Termal enerji sistemlerinde yağ asidi esterleri dikkate alınır. Esterlerin genel 

formülü  R-COO-Rꞌ şeklinde yazılır. Buradaki R ve Rꞌ alkil gruplarını temsil eder. Esterleşme, 

Katalitik denen reaksiyonla karboksilik asitlerden ve alkollerden sentezlenir. Esterleşme 

tersine çevrilebilir bir reaksiyondur bu yüzden reaksiyonu esterlere doğru yönlendirmek için 

su uzaklaştırılır veya fazla alkol kullanılır. Esterleşme işleminde sıcaklık esterleri olarak kabul 

edilen stearik asit ve palmintik asit kullanılır. Esterler; yüksek soğutmaya ve kimyasal 

stabiliteye sahiptir. Fakat dezavantaj olarak maliyetleri yüksek, düşük yoğunluk ve düşük ısı 

iletkenliği özellikleri bulunur.  

Alkoller: faz değiştiren malzemeler (FDM) arasında organik maddelerden en yüksek erime 

noktasına ve gizli ısı depolamaya sahip olan malzeme şeker alkolleridir. Faz değişim 

sıcaklıkları güneş ısıtıcılarındaki gibi uygun sıcaklığa sahiptir (90-250 ℃). Alkoller toksik 

değillerdir ve maliyeti düşük FDM’lerdir. Alkoller polimorfizmi gösterir ve iki veya daha 

fazla kristal halinde bulunur. Alkollerin  polimorfizm özelliği nedeniyle ısı depolama 

sistemlerinde kullanımı yoğun şekildedir.  

Glikoller: glikoller arasında ısı depolama sistemleri için en elverişli olanı polietilen glikoldür 

(PEG). Polietilen glikolün genel formülü H-(O-CH₂-CH₂)ₙ şeklinde yazılır. Polietilen glikolün 

moleküler ağırlığı 400-1000000 arasında değişir. Faz değişim sıcaklığı oda sıcaklığı ile 

yakındır ve sıcaklığı polimer moleküler ağırlığının artmasıyla artar. polietilen glikollerin 

dezavantajları yüksek soğuma derecesine sahip olmasıdır. Erime derecesi ile donma derecesi 

arasındaki fark (30-40℃) arasındadır.  

1.2. İnorganik Maddeler 

1.2.1. Tuz Hidratları 

Tuzlar, yüksek erime derecesine sahiptir. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta ısı enerjisi depolaması 

için uygundur. Tuzların genel formülü M.nH₂O şeklinde ifade edilir. M inorganik bileşiği 

temsil eder. Genellikle suda çözülebilen tuzlan ısı depolama sistemlerinde kullanılır. Ayrıca 

tuz hidratları ticari uygulamalarda en çok kullanılan tuzdur. Tuz hidratlarının maliyetleri 

düşüktür, kolay bulunurlar, yüksek ısıl iletkenliğine, yüksek erime gizli ısısı ve faz değişim 

sırasında küçük hacim değişikliğine sahiptir. Fakat dezavantajları da vardır faz ayrımı 

gösterirler, aşırı soğuma ve koroziftirler.  

Tuz hidratlar düzenli, düzensiz ve yarı düzenli olmak üzere üç tip erime davranışı gösterirler. 

Düzenli erime susuz tuz erime sıcaklığında hidrat suyunda tamamen çözündüğü zaman 

meydana gelir. Düzensiz erime ise susuz tuz erime sıcaklığında hidrat suyunda tamamen 

Pentadesilik C15H30O2 242.40   52.5 (52.5) 165 (171) 

Palmitik C16H32O2 256.43   62.4 (62.4) 204 (210) 

Heptadesilik C17H34O2 270.45 56.0 27 62.8 (61.1) 193 (190) 

Stearik C18H36O2 284.48   69.0 214 

Nonadesilik C19H38O2 298.50 64.8 31 68.0 193 

Arakik C20H40O2 312.53   75.0 (75.0) 227 (221) 
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çözünmediği zaman meydana gelir. Yarı düzenli erime ise katı ve sıvı faz, faz değişimi 

süresince dengede olduğu zaman meydana gelir (Tek, 2007). 

 

Tuz Hidratları Erime noktası (℃) Erime ısısı (J/g) Yoğunluk (kg/m³) 

Na₂SO₄.10H₂O 31,6 252,16 1460,0 

Na₂CO₃.10H₂O 32-36 248,48 1440,0 

CaCl₂.6H₂O 27-32 187,49 1710,0 

Na₂HPO₄.12H₂O 36,0 274,22 1520,0 

Na₂S₂O₃. 5H₂O 48 201 1730 

NaHPO₄. 12H₂O 35 281 1570 

Zn(NO₃)₂. 6H₂O 36,4 147 2065 

Ba(OH)₂. 8H₂O 78 267 2180 

MgCl₂. 8H₂O 116 165 1570 

 

 

 

3.Sonuç  
Gizli enerji depolama yöntemlerinde katı-sıvı dönüşümünde kullanılan faz değiştiren 

materyaller Organik ve İnorganik olarak incelendi. Bu materyallerin erime noktaları, füzyon 

ısıları ve yoğunlukları araştırıldı. Elde edilen sonuçlar ise: 

1. FDM’lerin ömrü, kimyasalların kararlılık ve korozyon dirençlerine bağlıdır.  

2. Araştırmacılar tarafından FDM’ler için en çok araştırılan konular materyallerin erime 

noktaları, gizli ısı dereceleri ve füzyon ısılarıdır. 

3. Araştırılan organik ve inorganik FDM’lerin erime sıcaklıkları 30-60 ℃ arasında olup 

füzyon ısıları ise 150-250 kJ/kg arasındadır. 

4. Araştırılan FDM’ler parafinler, yağ asitleri ve tuz hidratlarıdır. Parafinler karbon sayılarına 

göre sıralanmıştır. 

5. Tuz hidratları en çok kullanılan inorganik FDM'lerdir. Ancak, faz ayrımı ve aşırı soğutma, 

tuz hidratlarında önemli bir sorundur. Bunlar kullanılarak bir dereceye kadar azaltılabilir.  

6. Kalsiyum Klorür Hekzahidrat (CaCl₂.6H₂O) araştırmacılar tarafından en çok araştırılan tuz 

hidratlarıdır.  

7. Gizli enerji depolama dönüşümlerinde en elverişli olanı katı-sıvı dönüşümüdür.  
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BİR VİDALI TAHRİK SİSTEMİNİN TABLASINA BAĞLI  

ÖZET 

Endüstride hareket kontrolleri gereken birçok alanda sistemin kontrolü yapılırken titreşim 

veya salınım önemli sorun oluşturmaktadır. Özellikle yüksek hassasiyet gereken kontrollerde 

bu durum daha da önemli olmaktadır. Dolayısıyla hem konum hem de titreşim bastırma 

kontrolünü aynı anda gerçekleştirebilecek kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Açık kaynaklara göre, hareket kontrollerinde çokça tercih edilen vidalı mil tahrik 

sistemlerinin tablasının konum ve titreşim bastırma kontrolü konusunda yeterince çalışma 

olmadığı görülmektedir. Hassas makine kontrolleri için sınırsız uygulama alanı olan bu 

konuda hem teorik hem de uygulamalı bir çalışma ile katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, doğru akım servomotor ile sürülen bir vidalı mil tahrik sisteminin tablasına rijit 

bağlı esnek bir Euler-Bernoulli ankastre çubuğunun titreşim bastırma kontrolü yapılmaktadır. 

PID ve modelden bağımsız kayan kipli kontroller ile oluşturulan kontrol sinyali ile tablanın 

konumu ile çubuğun titreşim bastırma kontrolü aynı anda gerçekleştirilmektedir. Hem 

tablanın konum kontrolü hem de çubuğun titreşim kontrolünü tatmin edici şekilde 

sağlayabilecek bir kontrol sinyalini oluşturabilmek için eniyileme yaklaşımı ile kontrolcü 

kazançları ayarlanmaktadır. Daha iyi sonuçlar alınabilmesi için kayan kipli kontrol gibi ileri 

kontrol tekniklerinin kullanılmasının gerekliliği ortaya konulmakta, ileriki çalışmalar için 

önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Servomotor tahrikli vida mil mekanizması, Euler-Bernoulli kirişi, 

Konum ve titreşim sönümleme kontrolü 

 

 

 

ABSTRACT 

Vibration or oscillation is an important problem when controlling the system in many areas 

where motion controls are required in the industry. This becomes even more important in 

controls that require high precision. Therefore, it is necessary to develop control methods that 

can perform both position and vibration suppression control at the same time. According to 

open literature, it is seen that there is not enough work on the position and vibration 

suppression control of the table of ball screw drive systems, which are widely preferred in 

motion controls. It is aimed to contribute to this subject, which has an unlimited application 

area for precision machine controls, with both theoretical and practical work. In the study, 

vibration suppression control of a flexible Euler-Bernoulli beam rigidly clamped to the table 

of a ball screw drive system driven by a direct current servomotor is performed. With the 

control signal generated by PID and model free sliding mode control, the position of the table 

and the vibration suppression control of the flexible beam are carried out simultaneously. 
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Controller gains are adjusted with the optimization approach in order to create a control signal 

that can satisfactorily provide both the position control of the table and the vibration control 

of the bar. In order to obtain better results, the necessity of using advanced control techniques 

such as sliding mode control is presented and suggestions are made for future studies. 

Keywords: Servomotor drived screw mechanism, Euler-Bernoulli beam, Position and 

vibration suppression control 

 

1. GİRİŞ 
 

Endüstride hareket kontrolleri gereken birçok alanda sistemin kontrolü yapılırken titreşim 

veya salınım önemli sorun oluşturmaktadır. Özellikle yüksek hassasiyet gereken kontrollerde 

bu durum daha da önemli olmaktadır. Dolayısıyla hem konum hem de titreşim bastırma 

kontrolünü aynı anda gerçekleştirebilecek kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çeşitli yükleme ve sınır koşullarına sahip birçok esnek kirişlerin hareket denklemleri ve 

titreşim analizleri konusu adı altında çok sayıda araştırmalar yapılmıştır. Çok sayıda yapılmış 

araştırmalarda ele alınan esnek kirişlerin bir türü, bir ucunda ankastre bir kütle ve diğer ucu 

zemine bağlanmış olan konsol kirişlerdir [1-8]  

S. Park, V. K. Chung, Y. Youm ve J. W. Lee [1] hareketli bir tablaya kenetlenmiş kütle ve 

konsol kirişin hareketini ele alınmıştır. Kiriş-kütle-araba sisteminin hareket denklemleri ve 

modal analiz yoluyla frekans denklemleri elde edilmiştir. Sistemin doğal frekanslarının 

hesaplanması için karakteristik denklemler kullanılmıştır. Ardından modal çözümler elde 

edilip, benzetimlerle desteklenmiştir. Phuong Tung Pham ve Quoc Chi Nguyen hareketli bir 

göbeğe sahip üç boyutlu esnek konsol kirişi ele almış ve Euler-Bernoulli kiriş teorisini 

kullanmışlardır. Bu kirişin hareket denklemlerini Hamilton prensibini kullanarak, sistemin 

dinamik analizini ise Galerkin yöntemini kullanarak elde etmişlerdir [2].  

Fadi A. Ghaith, hareketli bir arabaya sabitlenmiş kütle ve dış periyodik kuvvete maruz kalmış 

bir sistemi ele almıştır. Hareket denklemlerini Lagrange yaklaşımını kullanarak türetmiş, 

ardından modal çözümleri yaparak istediği sonuca ulaşılmaya çalışmıştır [3]. Chintakindi L. 

Amba-Rao [4] çalışmasında kısmen sabitlenmiş, uç sabitlikleri eşit olmayan ve rastgele 

sayıda noktasal kütlelerin, rastgele şekilde taşıyan kirişin titreşimlerini çözmek amaçlanmıştır. 

Yöntem olarak Fourier sinüs dönüşümleri kullanılmıştır. Bu yöntemle iki özel durum için 

frekans denklemleri çıkartılmıştır. Fadi A. Ghaith ve Mohammad N. Hamdan [5] 

çalışmasında hareketli bir arabaya sabitlenmiş ve yığılmış bir uç kütlesi taşıyan kiriş ele 

alınmıştır. Titreşim hareketini tanımlayan hareket denklemleri Hamilton ilkesini kullanarak 

türetilmiş ve kirişin modal analiz yapılmıştır. Konsol kirişin ucuna sensör yerleştirme 

ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla, titreşimleri tahmin etmek için Lineer Kuadratik 

Tahminci (LQE) yaklaşımı kullanılmıştır. Kirişin ucundaki titreşimleri bastırmak amacıyla 

Lineer Kuadratik Gauss (LQG) yöntemine dayalı aktif bir kontrol tasarlanmıştır. Sayısal 

benzetim sonucundan elde ettiği verileri çalışmasında göstermiştir. 

Sangdeok Park, Wankyun Chung, Ypungil Youm ve Jaewon Lee yaptıkları çalışmada esnek 

kirişe ve noktasal uç kütlesine sahip bir arabanın matematiksel modelini türetmişlerdir. 

Araba- kiriş- kütle sisteminin doğal frekanslarını hesaplamak için karakteristik denklem elde 

edilmiş ve sistemin hareketi modal analiz ile analiz edilmiştir. Uç kütlesinin aşırı titreşimli 

hareketi olmadan arabanın iyi konumlandırma yanıtı, hem arabanın konumumun hem de 

kirişin sapmasının geri bildirimi ile PID denetleyicisi kullanılarak sayısal benzetime 

başvurulmuştur [6]. Ines Tejado, Blas M. Vinagre, Daniel Torres ve Emiliano P´erez 

çalışmalarında hareketli bir araba üzerindeki esnek bir kirişin bastırması üzerine çalışma 

yapmışlardır. Bu çalışmada ilk olarak kiriş arabası sisteminin konumunu ve kirişin titreşimini 

tanımlayan modeller türetilmiş, arabanın bozulması olarak kabul ettikleri böyle bir titreşimin 

giderilmesi için modeller türetilmiştir [7].  
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Andrei Craifaleanu, Nicolaie Oraşanu ve Cristian Dragomirescu çalışmalarında Euler-

Bernoulli kirişlerinin titreşimlerinin incelenmesi, genel olarak sönümlemeyi ihmal eden 

malzeme modellerine dayalı olarak yapılmıştır. Ancak pratikte malzemenin iç sürtünmesinden 

dolayı titreşimler sönümlenir. Buna bağlı olarak, gerinim oranlarına bağlı ek gerinimlerin 

dikkate alındığı bir viskoelastik malzeme modeli kullanılarak hesaba katılmıştır [8].  

Açık kaynaklara göre, hareket kontrollerinde çokça tercih edilen vidalı mil tahrik 

sistemlerinin tablasının konum ve titreşim bastırma kontrolü konusunda yeterince çalışma 

olmadığı görülmektedir. Çalışmada, doğru akım servomotor ile sürülen bir vidalı mil tahrik 

sisteminin tablasına rijit bağlı esnek bir Euler-Bernoulli ankastre çubuğunun titreşim bastırma 

kontrolü yapılmaktadır. PID kontrol ile oluşturulan kontrol sinyali ile tablanın konumu ile 

çubuğun titreşim bastırma kontrolü aynı anda gerçekleştirilmektedir. Daha iyi sonuçlar 

alınabilmesi için kayan kipli kontrol gibi ileri kontrol tekniklerinin kullanılmasının gerekliliği 

kayan kipli kontrol ile elde edilen sonuçlar ile ortaya konulmakta, ileriki çalışmalar için 

önerilerde bulunulmaktadır. 

2. SİSTEMİN MODELLENMESİ 

2.1. Euler-Bernoulli Kirişi 

Euler-Bernoulli kiriş teorisi, kirişlerin yük taşıma ve sapma özelliklerini hesaplamanın bir 

yolunu sağlayan lineer elastiklik teorisinin basitleştirilmiş halidir. Yalnızca yanal yüklere 

maruz kalan bir kirişin küçük sehimlerine karşılık gelen durumu kapsar. Bu nedenle kesme 

deformasyonunu açıklayan ve kalın kirişler için geçerli olan Timoshenko kiriş teorisinin özel 

bir durumudur. Euler-Bernoulli denklemi, kiriş sapması ile uygulanan yük arasındaki ilişkiyi 

tanımlar [9]. 

 
𝑑2

𝑑𝑥2 (𝐸𝐼
𝑑2𝜔

𝑑𝑥2 ) = 𝑞                                                                                                                      (1) 

 

ω(x) eğrisi, bir x konumunda kirişin z yönündeki sapmasını ifade eder. q, birim uzunluk 

başına bir kuvvettir. x, ω veya diğer değişkenlerin bir fonksiyonları olabilir. E, elastisite 

modülü ve I kiriş kesit alanının ikincil atalet momentidir.  

2.2. Araba-Kiriş Sisteminin Modellenmesi 

Yatay yönde tek eksenli vidalı mil tahrik sistemi tablasına ankastre bağlı ucunda noktasal 

kütle bulunan esnek kirişin eğilme potansiyel enerjisi, 

 

𝑃𝐸𝑒ğ𝑖𝑙𝑚𝑒 =
1

2
∫ 𝐸𝐼(

𝑑2𝑤

𝑑𝑦2 )2𝑑𝑦
𝐿

0
                                                            (2) 

 

olarak ifade edilebilir[10]. Toplam kinetik enerji ise, 

 

𝐾𝐸 =  
1

2
𝑀�̇�2 +

1

2
∫ 𝜌0(�̇� + �̇�)2𝑑𝑦

𝐿

0
+

1

2
𝑚𝛿(𝑦 − 𝐿)(�̇� + �̇�)2                                                  (3) 

 

olarak yazılabilir [5]. Burada gösterilmiş olan değerler ve tanımları şu şekildedir. 

 

M  : Araba (alt tabla) kütlesi 

m  : Kirişin ucunda bulunan cismin kütlesi 

ρ0  : Kirişin birim uzunluğu başına düşen kütle  

u(y,t)  : t zamanında nötr eksen boyunca kirişin sabit ucundan ölçülen y mesafesinde 

              kirişin yanal deformasyonu 

EI  : Kirişin eğilme rijitliği 

δ(y-L)  : Dirac δ fonksiyonu 
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Bulunan kinetik ve potansiyel enerjilerin yerlerine konulması ile Lagrangian 𝐿 = 𝛿𝐾𝐸 − 𝛿𝑃𝐸 

şu şekilde yazılabilir. 

 

𝐿 =
1

2
𝑀�̇�2 +

1

2
∫ 𝜌0(�̇� + �̇�)2𝑑𝑦

𝐿

0
+

1

2
𝑚𝛿(𝑦 − 𝐿)(�̇� + �̇�)2 −

1

2
∫ 𝐸𝐼(

𝑑2𝑤

𝑑𝑦2
)2𝑑𝑦

𝐿

0
                       (4) 

Bir sonraki aşama olan Hamilton denkleminin kullanılması için gerekli iş ifadesi eklenerek 

 

∫
(

1

2
𝑀�̇�2 +

1
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∫ 𝜌0(�̇� + �̇�)2𝑑𝑦

𝐿
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𝐹(𝑡)𝛼(𝑡))𝑑𝑡

𝑡(𝑠𝑜𝑛)
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                             (5) 

 

denkliği elde edilir. Matematiksel işlemler sonucunda kiriş iç sürtünmesinin dikkate 

alınmamış durumunu gösteren davranış denklemleri şu şekilde elde edilmiş olur[11]. 

 

𝑀�̈� + ∫ [𝜌0 + 𝑚𝛿(𝑦 − 𝐿)]
𝐿

0
(�̈� + �̈�)𝑑𝑦 = 𝐹(𝑡)                     (6) 

 

𝐸𝐼𝑢′′′′ + [𝜌0 + 𝑚𝛿(𝑦 − 𝐿)](�̈� + �̈�) = 0                      (7) 

 

Ancak, pratikte malzemenin iç sürtünmesinden dolayı titreşimler sönümlenir. Gerinim 

oranlarına bağlı ek gerinimlerin dikkate alındığı lineer bir viskoelastik malzeme modeli 

kullanılarak dikkate alınır ve Hooke yasası şu hali alır. 

 

𝜎 = 𝐸휀 +  𝜇휀̇                (8) 

 

denklemindeki, 

 

휀̇ = 𝑧
𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 )               (9) 

 

ifadesi elde edilir [8]. Eldeki bu kirişin eğilme nedeniyle potansiyel enerjisi, 
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𝑑𝑡
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𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 )2𝑑𝑦
 

𝐿
                    (10) 

ile ifade edilir. Kinetik enerji ifadesi de yazılıp Lagrangian eşitliği ve peşinden Hamilton 

denklemi yazılırsa, matematiksel işlemler sonucunda, 

Mẍ + μI
d

dt
(

∂4w

∂y4 ) + ∫ (ρ0 + mδ(y − L)(ẍ + ü)dy = F(t)
L

0
                  (11) 

EI
∂4w

∂y4 + μI
d

dt
(

∂4w

∂y4 ) + (ρ0 + mδ(y − L)(ẍ + ü)) = 0        (12) 

 

şeklinde viskoelastik kiriş ile arabanın davranış denklemleri elde edilmiş olur [8]. 

 

2.3. Vidalı Mil Tahrikli Araba-Kiriş Sisteminin Modeli 

Vidalı mil tahrikli araba-kiriş sisteminin durum denklemlerini elde etmek için kullanılacak 

olan fiziksel modeli Şekil 2’de verilmektedir. 

Bir ucu rijit bağlı ankastre kirişin sadece yatay düzlemde titreşebileceği varsayıldığında elde 

edilen dinamik model, 
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Şekil 2. Vidalı mil tahrikli araba-kiriş sisteminin fiziksel modeli 

 

𝑚
𝑑2𝑥𝑐

𝑑𝑡2 = 𝑓 − 𝑓𝑐 − Γ𝑐 − Γ𝑐𝑝                       (13) 

 

olup, buradaki 𝑥𝑐 ifadesi alt kütlenin konumunu, 𝑓𝑐 ifadesi araba sürtünme kuvvetini, 𝛤𝑐 

ifadesi kiriş sürtünme kuvvetini, 𝛤𝑐𝑝 ifadesi esnek kiriş ile alt kütle arasındaki bağlantı 

kuvvetini ifade etmektedir. Esnek kirişlerle ilgili olarak, söz konusu özel dinamik koşullara 

bağlı olarak sonsuz titreşim modları sundukları bilinmektedir. Bunlar arasında, esnek 

eklemler için tek modlu titreşim modeli, 

 

Γ𝑐𝑝 = 𝜔𝑛
2(𝑥𝑐 − 𝑥𝑏) = 𝑥�̈� + 2𝜉𝜔𝑛𝑥�̇�          (14) 

 

olup, 𝜔𝑛 ifadesi titreşimin doğal frekansını, 𝑥𝑏 ifadesi kirişin üst ucunun konumunu, 𝜉 ifadesi 

sönüm katsayısını ifade etmektedir. Buradan, konum ve titreşim bastırma kontrolü için 

kullanılacak olan vidalı mil tahrikli araba-kiriş sisteminin yaklaşık modeli aşağıdaki durum 

denklemleri ile ifade edilmiş olur [7].  

 

�̇�1 = 𝑥2             (15) 

 

�̇�2 = 𝛽1𝑥1 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5                     (16) 

 

�̇�3 =∝1 𝑥1 +∝3 𝑥3 +
1

𝐿𝑚
𝑢                                 (17) 

 

�̇�4 = 𝑥5             (18) 

 

�̇�5 = 𝜔𝑛
2𝑥1 + (−𝜔𝑛

2)𝑥4 + (−2𝜉𝜔𝑛)𝑥5         (19) 

 

Burada, u=ea(t) : motor kablo uçlarına uygulanan voltaj, x1= xc : arabanın konumu, x3= iLm : 

servomotor bobin akımı ve  x5= xb : kirişin üst ucunun konumudur. 
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4. KONTROL SİSTEMİ TASARIMI 

Titreşimler, bir denge konumu etrafındaki mekanik salınımlardır. Belirli türdeki takım 

tegahlarında veya üretim hatlarında olduğu gibi istenildiği titreşimin istenildiği durumlar 

vardır. Bununla birlikte çoğu zaman mekanik sistemin titreşimleri, enerji israfı, verimliliğin 

azalttığı, zararlı ve hatta tehlikeli olabileceği için istenmeyen bir durumdur [12]. 

İstenmeyen bazı durumlarda titreşimi bastırmak, azaltmak veya yeniden yönlendirmek için 

yöntemlere ihtiyaç duyar. Bu yöntemler genelde bir yapı veya makine başlangıçta 

tasarlanırken, dinamik modellemenin karmaşıklığı nedeniyle, güvenlik faktörleri tarafından 

hesaba katılan dinamik yanıtlı statik modeller kullanılarak yapılır. Sonuç olarak, titreşimlerin 

olumsuz etkisi yapı hizmete girene kadar belirgin olmadığı için, ilk tasarımdan sonra 

titreşimleri bastırma yöntemleri uygulanmaya başlanır [13].  

Hem konum hem de titreşim bastırma kontrolünü gerçekleştirilebilecek bir kontrol tasarımı 

yapılması gerekmektedir. Bir tahrik elemanı iki kontrol değişkeni sözkonusu olduğundan ters 

sarkaç sistemleri gibi sistem eksik tahrikli (underactuated) bir sistemdir, aktif titreşim 

kontrolünden daha zordur. Böyle bir sistemin kontrolü önündeki en büyük zorluk tek sinyalle 

hem konum tarafını hem de kiriş titreşim sönüm tarafını mennun edebilecek eniyilenmiş bir 

kontrol sinyalini üretebilmektir. Sistemin kontrolünde klasik PID kontrol ve ileri bir kontrol 

tekniği olan modelden bağımsız kayan kipli kontrol kullanılmıştır. 

4.1. PID Kontrol 

Oransal+integral+türevsel kontrol (PID Kontrol), birçok alanda kullanılan en klasik, 

kullanımı nispeten basit ve birçok alanda tatmin edici olan bir kapalı çevrim kontrolcüdür. 

PID kontrol esas olarak P (Oransal), I (İntegral) ve D (Türevsel) olmak üzere üç parçadan 

meydana gelmektedir. Hata sinyali e(t) ile oluşturulan en yaygın klasik PID kontrol sinyali 

 

𝑢 = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
+ 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)                                   (20) 

 

şeklinde ifade edilir. Bu denklemde  oransal,  integral ve  türevsel kazançlardır. 

İstenilen çıktıları sağlamak için bu kazançlar deneme yanılma (trial and error) yöntemi veya 

diğer yöntemler kullanılarak elde edilebilirler [14]. Konum hatası ve kiriş üst uç noktasının 

yerdeğiştirmesi sıfıra götürülmeye çalışılarak kontrol sinyali üretilmektedir.  

4.2. Modelden Bağımsız Kayan Kipli Kontrol 

Kayan kipli kontrol yöntemi (KKK) bozucuların ve belirsizliklerin sistem cevabına etkisini 

minimum seviyeye indirebilen, gittikçe yaygınlaşmakta ve geliştirilmekte olan etkili bir 

kontrolcü olarak kullanılmaktadır. Bu kontrolcü tasarımında birçok farklı yaklaşım olsa bile 

sistemi hata dinamiğine uygun oluşturulan bir s kayma yüzeyine ulaştıracak ve yüzeyde 

tutabilecek kontrol sinyali genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir [15].  

 

𝑢 = 𝑢𝑠𝑤 + 𝑢𝑒𝑞            (21) 

 

Burada 𝑢𝑠𝑤 anahtarlama, 𝑢𝑒𝑞 ise eşdeğer sinyal olarak isimlendirilir. Anahtarlama sinyali 𝑢𝑠𝑤 

erişme fazında daha etkin olurken eşdeğer sinyal 𝑢𝑒𝑞 kayma fazında daha etkin bir role 

sahiptir.  ueq sinyali, bütün zorluklarına rağmen modelden elde edilmelidir. 

Belli bir kalite seviyesine kadar birçok gerçek sistemin kontrolünde yeterince işe yaradığı 

uygulamada tecrübe edilen kolay ayarlanabilir modelden bağımsız pratik bir kayan kipli 

kontrol yöntemi farklı bir bakış açısı ile ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, kayan kipli kontrolün 

yalnızca anahtarlama kontrol sinyali kullanılarak birçok gerçek uygulamada yeterli sonuç 

verdiği gözlemlenmiştir [16,17].  
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Denklem (22) ‘de ueq eşdeğer kontrol sinyali kullanılmayıp, yüzeye çekme görevine ilaveten 

yüzeyde tutma görevi de usw anahtarlama kontrol sinyaline yüklenerek, uygun bir yumuşatma 

fonksiyonu olarak tecrübe edilmiş tanh(.) ile u kontrol sinyali aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 

𝑢 ≈ 𝑢𝑠𝑤 = {

𝑢𝑚𝑎𝑥                        ; 𝑠 > 𝛿

𝑢𝑚𝑎𝑥 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑠 𝛿⁄ )  ; 𝛿 > 𝑠 > −𝛿
−𝑢𝑚𝑎𝑥                      ; −𝛿 > 𝑠

 (22) 

 

Böylelikle, yüzeyin ±𝛿 yakın civarı dahilinde daha yumuşak ve sürekli bir sinyal, dışında ise 

süreksiz bir sinyal kullanılmış olur. Yani, kontrol, kayma yüzeyinin yakınlarında yüzeye 

paralel sınır tabakalar tanımlanıp sinyal bu sınırlar içerisinde yumuşatılarak 

gerçekleştirilebilir. Pratikte, genelde deneme-yanılma yöntemi ile belirlenen δ sınır tabaka 

kalınlığı, tırlamayı azaltacak kadar büyük, ancak kayan kipli kontrolün gürbüzlüğünü yok 

etmeyecek kadar küçük seçilmelidir[16-17]. 

Vidalı mil tahrikli araba-kiriş sisteminin konum ve titreşim bastırma kontrolü için 

 

𝑠 = �̇� + 𝜆 𝑒             (23) 

 

formunda konum hatasını ve kiriş üst uç noktasının yerdeğiştirmesini sıfıra götürürecek 

şekilde birinci mertebeden hata dinamiğine göre kayan kipli kontrol kayma yüzeyleri 

oluşturularak kontrol sinyali üretilebilir. Burada, λ, sabit kontrolcü kazancıdır [16]. 

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Vidalı mil tahrikli araba-kiriş sisteminin konumve titreşim sönümleme kontrolü yapılarak 

gerçek ortamında nasıl bir davranış göstereceğini görmek ve sistem cevaplarını elde 

edebilmek için Şekil 1’de gösterilen deney düzeneği kullanılmıştır.  

 

 
 

Şekil 1. Vidalı mil tahrikli araba-kiriş sistemi deney düzeneği 

(Yozgat Bozok Üniversitesi İleri Kontrol Sistemleri Laboratuvarı) 

 

Deney düzeneğinde, hassas bir vidalı mil tahrik mekanizması, iki adet yüksek çözünürlükte 

lazerli konum ölçer, elektronik arayüz, veri toplama kartı ve analog çıkış kartı ve görsel 

kontrol yazılımı bulunmaktadır.  

Vidalı mil tahrik mekanizması: Doğrusal yataklama yapılmış, ortasında motor ile tahrik edilen 

vidalı mil bulunan, dönel mekanik enerjiyi ötelemeli mekanik enerjiye dönüştüren bir 

dönüştürücüdür. 
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Veri Toplama Kartı (DAQ Kart): Deney düzeneğinde pc bilgisayarın USB portuna bağlanarak 

kullanılan, 150000 örnek/s hızında, 12 bit çözünürlükte 16 adet analog girişi ve iki adet 

analog çıkışı olan bir veri toplama kartı kullanılmıştır. 

Elektronik Arayüz: Elektronik arayüz, bilgisayardan gelen ±10 V kontrol sinyalini 12 V ‘ 

yükselten voltaj yükseltici ve güç transistörlü motor sürücü devresinden oluşmaktadır. 

DC Güç Kaynakları: Deney düzeneğinde 3 adet 0-30V 6A ayarlanabilir DC güç kaynağı 

kullanılmıştır. Bunlardan 2 adeti 12,5V olarak ayarlanarak motor sürücü devresini 

beslemektedir. Diğeri güç kaynağı ise 24,5V ‘a ayarlanmış olup lazerli konum ölçerleri 

beslemektedir. 

DC Servomotor: Doğru akım (dc) servomotor, Maxon marka, elektrik enerjisini dönel 

mekanik enerjiye dönüştüren bir dönüştürücüdür. Vidalı mile esnek çelik kaplinle bağlıdır. 

Lazerli Konum Ölçer: Lazer konum ölçer, bir nesneye olan mesafeyi belirlemek için bir lazer 

ışını kullanan konum ölçerdir. Alt kısımda yeralan konum ölçer, kirişin bağlı olduğu tablanın 

vidalı tahrik sistemindeki yatay mesafesini (xC) ölçmek için kullanılmaktadır. Üst kısımda yer 

alan konum ölçer ise, kirişin uç kısmının konumunu (xB) ölçmek için kullanılmaktadır.  

Esnek Kiriş: Ankastre kirişi temsil etmek için, deney düzeneğinde bir ucu tablaya rijit bağlı 

boyutları ise 0.7x 26x205 mm, elastisite modülü ise 207 GPa olan çelik cetvel kullanılmıştır.  

Deneylerde, PID kontrol ve sonra kayan kipli kontrol kullanılmış olup herbirinde basamak, 

rampa ve sinüs referans girişleri ile önce titreşim bastırmasız sonra da titreşim bastırmalı 

durum için cevap eğrileri elde edilmiştir. Ayrıca gürbüzlük testi için kontrol sırasında kirişe 

dışarıdan bozucu kuvvetler uygulanarak sistem cevap eğrileri de elde edilmiştir.  

Periyot ve genlik azalma oranlarından kirişe ait sönümsüz sistem doğal frekansı ωn=63.25 

rad/s ve sönüm oranı ξ=0,004265 olarak elde edilmiştir.  

Sistemin basamak ve sinüs referans girişlere cevap eğrilerine örnekler PID kontrol için Şekil 6 

ve 7’de,  KKK için Şekil 8 ve 9’da verilmektedir. 

 

  
 

Şekil 2. Sistemin basamak referans girişlere cevap eğrileri (PID, Deneysel) 

Titreşim sönümsüz (solda) - Titreşim sönümlü (sağda)  
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Şekil 3. Sistemin sinüs referans girişlere cevap eğrileri (PID, Deneysel) 

Titreşim sönümsüz (solda) - Titreşim sönümlü (sağda) 

 

  
 

Şekil 4. Sistemin basamak referans girişlere cevap eğrileri (KKK, Deneysel) 

Titreşim sönümsüz (solda) - Titreşim sönümlü (sağda) 

  

 

Şekil 5. Sistemin sinüs referans girişlere cevap eğrileri (KKK, Deneysel) 

Titreşim sönümsüz (solda) - Titreşim sönümlü (sağda) 
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6. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şekil 6 ve 7’de PID kontrol ile sistemin titreşim sönümsüz ve sönümlü durum için cevap 

eğrileri görülmektedir. Şekil 8 ve 9’da ise modelden bağımsız kayan kipli kontrol ile sistemin 

titreşim sönümsüz ve sönümlü durum için cevap eğrileri görülmektedir. Soldaki grafiklerde 

titreşim basstırma kontrolü olmadığında kiriş uç konumunun ne düzeyde titreştiği, hatta 

osilasyon yaptığı açıkça görülmektedir. Sağdaki şekillerde ise titreşim bastırma kontrolü ile 

birlikte konum kontrolünün ne derecede etkili olduğu anlaşılmaktadır. Kullanılan kontrolcüler 

ile sistemin gürbüzlük durumunu ortaya koymak için, titreşim sönümlemeli kontrol yapılırken 

kirişe elle (puls şeklinde) vurarak bozucu girişler uygulanmıştır. Sağdaki şekillerde sistemin 

bozucu girişlerin cevap üzerindeki etkisini yok edebilme özelliği bariz görülmektedir. 

Karşılaştırmalı değerlendirme yapıldığında, PID kontrole nazaran model bağımsız kontrolün 

yörünge izleme kabiliyetinin (servo özelliği) ve özellikle bozucu girişlerin etkisini yok 

edebilme kabiliyetinin (regülatör özelliği) daha üstün olduğu , yani hem daha hassas hem de 

çok daha gürbüz sonuçlar verdiği görülmüştür. 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hassas makine kontrolleri için sınırsız uygulama alanı olan titreşim bastırma ile konum 

kontrolü konusunda hem teorik hem de uygulamalı bir çalışma ile katkıda bulunulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada, doğru akım servomotor ile sürülen bir vidalı mil tahrik sisteminin 

tablasına rijit bağlı esnek bir Euler-Bernoulli ankastre çubuğunun titreşim bastırma kontrolü 

yapılmıştır.  

PID kontrol ve kayan kipli kontrol ile oluşturulan kontrol sinyalleri ile tablanın konumu ile 

çubuğun titreşim bastırma kontrolü aynı anda gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık yöntemlerle 

detaylı titreşim ölçümleri ve frekans analizleri yapılmaksızın modelden bağımsız kontrollerle 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Hem tablanın konum kontrolü hem de çubuğun titreşim 

kontrolünü tatmin edici şekilde sağlayabilecek bir kontrol sinyalini oluşturabilmek için en 

iyileme yaklaşımı ile kontrolcü kazançları ayarlanmaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre, PID kontrole göre kayan kipli control ile daha hassas ve gürbüz 

kontrol sağlanabileceği, üstelik kontrolcü kazançlarının daha kolay ayarlanabildiği  

gözlemlenmiştir. Ölçüm hızı daha yüksek veri toplama kartı kullanıldığı sürece daha iyi 

sonuçlar alınabilecektir. İleriki çalışmalarda kirişin yer değiştirmesi ölçülmeksizin dinamik 

yapısından yararlanarak ayrıntılı modal analiz ve doğrusal olmayan model ile kontroller 

gerçekleştirilebilir. Kontrol sırasında titreşim bastırma gereken çok çeşitli sistemlere 

rahatlıkla uygulanabilir. 
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GÜZELLİK BAĞLAMINDA TANRI- EVREN İLİŞKİSİ ÜZERİNE KISA BİR 
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ÖZET 

Bilince gelmiş insan, kendini ve yaşadığı evreni sürekli sorgulayandır. Bu sorgulamaları 

yapan insan sadece olgular ve sonuçlar üzerinden düşünmeyip olanın ardındaki hakikatin ne 

olduğunu merak edendir. Bundan dolayı, Tanrı ile evren arasındaki ilişki geçmişten 

günümüze kadar olan süreçte gelen her düşünürün dikkatini çekmiştir. Bu alanlarda, bilimsel 

çalışmalarda gördüğümüz üzere Tanrı ile evren arasındaki ilişkiyi açıklamak için birçok 

tartışma yapılmış bununla birlikte sonuç odaklı kimi kanıt ve doktrinlerin olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu kanıtlar içerisinde ontolojik kanıt, kozmolojik kanıt, dini tecrübe kanıtı, 

ahlak kanıtı ve teleolojik delili sayabiliriz. Bu kanıt ve doktrinler arasında bazıları yalnızca 

Tanrı merkezli düşünerek evreni açıklarken, bazıları ise yalnızca evreni odak noktası haline 

getirerek Tanrı’nın varlığına delil getirmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte bu kanıtlar 

içerisinden; evrenin düzeninden, amacından ve güzelliğinden yola çıkıp Tanrı’nın varlığına 

ilişkin getirilen kanıtların daha anlaşılır olduğunu söyleyebiliriz. 

Din felsefesi alanında yazılan eserlere bakıldığında, Tanrı’nın varlığına ilişkin ve bununla 

birlikte Tanrı-evren ilişkisi ile ilgili olarak estetik açıdan değerlendirmeler daha çok düzen ve 

amaç kavramlarına vurguyla ortaya koyulmuştur. Düzen ve amaç kavramları, insanı evrenin 

bir yaratıcısı olduğu fikrine kolayca götürmektedir. Ancak estetik bakış açısı için yalnızca 

amaç ve düzen kavramlarına vurgu yapılması yeterli olmamaktadır. Bu yüzden evrende 

bulunan amaç ve düzenle birlikte güzellik kavramının da Tanrı’nın varlığıyla bağlantısına 

dikkat çekilmesi gerekir. Biz de çalışmamızda bu düşüncenden yola çıkarak Tanrı-evren 

ilişkisini güzellik kavramı açsından bütüncül bir şekilde ele alacağız. Bu düşünceyle 

oluşturmak istediğimiz amaç; estetik bir dil aracılığıyla güzel olan Tanrı’nın evreni de kendi 

güzelliğinin yansımasıyla oluşturduğunu göstermektir. Bu tezimizi oluştururken Antik Yunan 

filozoflarının, İslam filozoflarının ve modern filozofların görüşlerine atıfta bulunacağız.   

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Evren, Güzellik.  

 

 

ABSTRACT 

A conscious person is one who constantly questions himself and the universe he lives in. 

Therefore, the relationship between God and the universe has attracted the attention of every 

thinker from the past to the present. As we have seen in scientific studies in these areas, many 

discussions have been made to explain the relationship between God and the universe, but we 

can say that there are some result-oriented evidence and doctrines. Among these argument, we 

can say ontological argument, cosmological argument, religious experience argument, moral 

argument and teleological argument. Among these evidences; Based on the order, purpose 

                                                           
*
 Bu çalışma “Mevlana’da Tanrı-Güzellik İlişkisi -Rubailer Örneği-” adlı yüksek lisans tezinin bir bölümünden 

üretilmiştir. Danışman Prof. Dr. Metin Yasa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve 

Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Felsefesi, 2016. 

Doktora öğrencisi Merve Esra DALKILIÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

ORCID. 0000-0002-1791-0006 

 

A BRIEF REVIEW ON THE GOD-UNIVERSE RELATIONSHIP IN THE CONTEXT 

OF BEAUTY 

381

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



and beauty of the universe, we can say that the evidence for the existence of God is more 

understandable.  

When we look at the works written in the field of philosophy of religion, aesthetic evaluations 

regarding the existence of God and the relationship between God and the universe have been 

put forward with an emphasis on the concepts of order and purpose. The concepts of order 

and purpose easily lead people to the idea that there is a creator of the universe. However, 

emphasizing the concepts of purpose and order alone is not sufficient for an aesthetic point of 

view. Therefore, attention should be drawn to the connection between the concept of beauty 

and the existence of God, along with the purpose and order in the universe. In our study, we 

will consider the God-universe relationship in a holistic way in terms of the concept of 

beauty, based on this idea. The purpose we want to create with this thought; It is to show that 

God, who is beautiful through an aesthetic language, creates the universe with the reflection 

of his own beauty. While creating this thesis, we will refer to the views of Ancient Greek 

philosophers, Islamic philosophers and modern philosophers. 

Keywords: God, Universe, Beauty. 

 

A. GİRİŞ 

İçinde yaşamış olduğumuz evren ve tüm varlıkların bir yaratıcısı olup olmadığı fikri insanın 

düşünce tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İnsanı bu düşünceye sürükleyen temel etken, 

yaşamış olduğu evreni anlamlandırmak ve kendi varlığını anlama çabasından kaynaklanan bir 

yaratıcı fikrine gereksinim duymasıdır. Felsefi düşünce geleneğine baktığımızda bir yandan 

filozofların, öte yandan teologların insanın bu anlamlandırma çabası çerçevesinde, birçok 

kanıt sunmak suretiyle, Tanrı’nın var olduğunu kanıtlamaya çalıştıklarını görmekteyiz.   

Çağdaş din felsefesi konuları içerisinde de Tanrı’nın varlığı ve Tanrı’nın nasıl bir öze sahip 

olduğu konusu temel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanrı’nın varlığıyla ilgili 

bu konuya sorun yönüyle yaklaşmak Tanrı düşüncesi üzerinde daha dayanaklı kanıtlar 

oluşturmamızı sağlayacaktır. Tanrı kavramına sorun yönüyle bakıldığında, filozofların sınırsız 

düşüncelerinden diğer yandan da teologların kendi inançlarının sınırlarından çıkmalarına 

yarar sağlamış olduğu görülecektir. (Yasa, 2013)   

Tanrı’nın varlığı üzerine düşünürken veya kanıtlar ortaya koyarken Tanrı’nın varlığının 

mahiyeti üzerine olan tartışmaların hem felsefi hem de dini bir sorun olarak yorumlandığını 

görmekteyiz. Bu tartışmaları yalnızca felsefi yönden ele almak doğru olmadığı gibi aynı 

bağlam içinde yalnızca dini yoruma yer vermek de doğru olmayacaktır. Bütüncül bir din 

felsefesi anlayışıyla her iki yorum uzlaştırılarak tek bir düşünce ortaya koymak gerekecektir. 

(Yasa, 2013) Öyle görülüyor ki, Tanrı’nın varlığı hakkında konuşmak için dini yorumu bir 

kenara bırakamayacağımız gibi felsefi düşünceyi de yok sayamayız. Her iki yorumu 

birbirinden ayırmadan bütüncül bir yaklaşımla sorun ele alınabilir. Bu bağlamda geliştirilecek 

kanıtlar da bu temel üzerine inşa edilebilir.    

Din felsefesinde, Tanrı’nın varlığına ilişkin getirilen kanıtları geleneksel olarak şu şekilde 

sıralayabiliriz: Ontolojik kanıt, kozmolojik kanıt, teleolojik kanıt, dinsel deneyim kanıtı, ahlak 

kanıtı. Bu kanıtlar içerisinde Tanrı’nın var olduğunu en çarpıcı ve en etkileyici olarak 

açıklayan teleolojik kanıt başka deyişle nizam ve gaye delili olarak görülürken bu delil diğer 

delillere göre düşünen insan için anlaması ve fark edilmesi daha kolaydır. Nizam ve gaye 

delili ile yapılmak istenen Tanrı’nın varlığına kanıt olarak evrendeki düzen, amaç ve güzelliğe 

dikkat çekerek evrenin kendisinden ve içindeki varlıklardan yola çıkarak çarpıcı bir kanıt 

oluşturmaktır. (Aydın,2012)  

Gaye ve nizam delili incelendiğinde bu delilin insanın estetik duygusuna hitap ettiğini 

görmekteyiz. Tanrı’ya ve O’nun var ettiği varlıklara güzel yaratılmış varlıklar olarak 

bakmamızı sağlar. Bu delili İslami bir ifadeyle anlatacak olursak “Cemil olan ve cemali 

seven” diyebiliriz. Gaye ve nizam delili bizleri güzel, uyumlu ve düzenli evrenden mutlak 
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güzel ve düzeni barındıran Tanrı’ya gitmemizi sağlar. (Aydın,2012) Bizim de burada 

oluşturmak istediğimiz Tanrı’nın varlığına ilişkin estetik bir bakış açısından yola çıkarak 

güzellik ile Tanrı arasında bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaktır. 

Tanrı ve güzellik arasındaki ilişkiye geçmeden önce, öncelikle evrendeki güzelliğin, uyumun 

ve düzenin Tanrı’nın varlığına nasıl kanıt olduğunu açıklamak durumundayız. Evrendeki 

düzen ve uyumun Tanrı’nın varlığı için dayanaklı bir kanıt olacağından bunun aynı zamanda 

güzel ile Tanrı arasındaki ilişkiyle ilgili olduğundan dolayı böyle bir açıklamanın konuyu 

daha anlaşılır yapacağı kanaatindeyiz.  

B. EVRENDEKİ DÜZEN VE AMAÇ 

Evrene baktığımızda gözle görünen bir düzenin, uyumun ve güzelliğin bir amaç için var 

olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu gözlemimiz sonucu alemin kendisinin ve içinde barındırdığı 

varlıkların ayrı ayrı farklı özelliklere sahip oldukları halde bir bütün olarak belirli bir amaç 

için bu alemde var olduklarına tanıklık edebiliriz. Her varlık kendisine düşen görevi yerine 

getirirken aynı zamanda diğer varlıklarla da birlikte hareket etmektedirler.  

Tanrı’nın varlığına ilişkin oluşturulan kanıtlara bakıldığında da yalnızca bu alemden yola 

çıkarak Tanrı’nın var olması gerektiği düşüncesi yerine bu alemin içerisinde olan düzen ve 

uyumu da göz önünde bulundurarak oluşturulacak olan delilin şüphesiz ki daha etkileyici 

olacağı kanaatindeyiz. (Kılıç ve Reçber, 2014) Evrenin içinde yaşayan insan evrene ve kendi 

özüne baktığında bir düzen ve bir amaçsallık görür. Her bir parça genel düzen içerisinde kendi 

görevini yaparken aynı zamanda da bu düzene yardımcı olacak bir amaç taşır. Evrenin bütünü 

ve insan yapısı düzeni barındırdığı gibi tek bir amaç için çalışır. Tek düzen ve tek bir amaç da 

insanı bir yaratıcıya götürür. Anlaşılan o ki Tanrı kurmuş olduğu düzen ve amaç ile insana 

kendisini tecrübe edecek bir alan oluşturmuştur. Bu alemle ve içinde bulunan varlıklarla 

birlikte Tanrı da insanın tecrübesine konu olmuştur. Evrendeki ve içinde yaşayan varlıklardan 

tecrübe yaşayan insan Tanrı fikrine ulaşmış olacaktır. 

Evren, içerisindeki düzen, uyum ve güzellik ile basit bir toplamdan değil bilinçli yapılmış bir 

bütünden oluşmaktadır. Bilinçli bir tasarımın ürünü olarak görülen evren, insanın aklına 

tesadüfen ortaya çıkmışlıktan çok bir yaratıcı olması gerekliliği düşüncesini getirmektedir. 

(Yasa, 2003) Öyle görülüyor ki evren her yönüyle bir tasarım ürünü olarak dikkat çektiği gibi, 

bu tasarımın da tasarlayanın mükemmel ve üstün akla sahip bir varlığın olması gerektiği 

düşüncesini insana anımsatır. Eğer ki mükemmel bir tasarım varsa bunu da mükemmel 

tasarlayan bir varlık olmak zorundadır.  Mükemmel tasarımcı da ancak Tanrı olmalıdır. 

Mükemmel tasarım konusunda konunun daha iyi anlaşılması için Brian Ribeiro’nun “The 

Theıstic Argument From Beauty: A Phılonıan Crıtıque” makalesine atıfta bulunabiliriz. 

Riberio şöyle der:   

Ama tasarım kanıtı farklı bir biçimde de ele alınabilir, nitekim, en az 

yaygın versiyonu dünyanın güzelliği üzerine odaklanır ve bu versiyon 

doğal güzelliğin kendiliğinden dünyanın açık bir göstergesi ve içsel 

bilinç halinin ürünü ve tasarımı olduğunu öne çıkarır.  Daha katı olan 

birinci yaklaşım için, eğer doğa sanat eseri gibi kendiliğinden güzelse ve 

eğer sanat eseri güzel olmak için sanatkara gereksinim duyuyorsa, sonra 

muhtelemen de doğanın kendisi bir sanatkara gereksinim duyar. İşte 

bunu, teistik güzellik kanıtı olarak adlandırabilirsiniz. (Riberio, 2016) 

Ribeiro’nun da örnek gösterdiği gibi mükemmel bir şekilde düzenlenmiş ve güzel olarak var 

olan bir şeyin bir yapıcısı olmak zorundadır. Sanat eseri güzelliğinden dolayı nasıl artiste 

ihtiyacı varsa evrende kusursuz güzelliğiyle bilinçli bir var ediciye ihtiyaç duymaktadır. 

Mükemmel tasarımlanmış olarak gördüğümüz evrenin içindeki düzeni ve her bir parçanın bir 

amaç için hareket ettiği düşüncesini meşhur örnek olan Paley’in saat analojisiyle de 

anlatabiliriz. Paley’e göre kırda yürürken ayağınıza çarpan taşın oraya doğal süreçler 

sonrasında geldiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bir saat bulduğunuzda onun zaman ölçmek için 
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kullanıldığını ve oraya nereden geldiği sorusu zihninize takılır. Saatin içinde birçok parça 

vardır ve hepsi zamanı ölçmek için birlikte çalışır, ve bu amaca uygun olarak bütün parçalar 

özenle yapılmıştır ve bir düzen içerisinde hareket ettirilmektedir. Bu sistemi gören insan bu 

mekanizmanın kendiliğinden, başka bir deyişle tesadüf eseri ortaya çıkamayacağını ve bunun 

mutlaka bir yapıcısı olmak zorunda olduğu fikrine kapılır. Paley, insanın kendi zihninde 

düzen ile ilgili bir form olmasa bile bu saatin bir tasarlayıcısı ve onu yapan bir varlığın olması 

gerekliliği düşüncesine varacağını iddia eder. (Aslan, 2007). 

Gerçi analojik çıkarımlara zayıflıklarına çoğu kez dikkat çekilebilir. Bu açıdan bakıldığında 

Paley’in oluşturmuş olduğu analojide de saatin yapıcısı Tanrı’ya benzetilmiştir. Bir saati 

yapan birçok yapıcı olabilir ancak evreni yapan tek bir yaratıcı vardır ki o da Tanrı’dır. Tanrı 

saati yapan tasarımcısı gibiyse Tanrı bu dünya ile sınırlandırılmış olur. Aynı zamanda saati 

tasarlayan tasarımcı saatin maddelerini var olan maddelerden kullanarak oluşturmuştur, ancak 

Tanrı için bu geçerli olamaz. (Yasa, 2003) Paley’in yapmış olduğu saat analojisi bazı 

eksikliklerle birlikte bu eleştirilere maruz kalsa da evrenin içinde olan düzeni ve tek amaçlılığı 

anlatmak için güzel bir örnek olarak görülebilir. Saatteki düzen ve bütün parçaların yalnızca 

doğru zamanı göstermek için çalışması, evrendeki tüm parçaların yalnızca tek bir amaç için 

çalışmasına benzetilebilir. Öyle görülüyor ki evrene, Tanrı’nın tasarlamış olduğu tek düzen ve 

tek amaç için çalışan kusursuz olarak yapılmış bir mekanizma gözüyle bakılabilir. 

Tasarlanmış evren argümanına baktığımızda argümanın ihtimal dışı görülmediği ve zorunlu 

olarak bir Tanrı’ya götürdüğü görülmektedir. İnce bir ayarla evrenin kurulduğu ve bunu 

kuranın da bilinçli üst bir zihin ile yani Tanrı ile olacağı düşüncesindeyiz. Bu bağlamda 

Rıchard Swınburne’nün görüşüne atıfta bulunabiliriz. Şöyle der:  

İnce-ayar kanıtı, eğer bir Tanrı varsa, böyle bir ince-ayarın var olması 

gerektiğinin çok da fazla ihtimal dışı olmayacağı; fakat eğer Tanrı yoksa, 

evrendeki temel yasa ve değişkenlerle ilgili böylesi bir ince-ayarın var 

olmasının yüksek oranda ihtimal dışı olacağından hareketle güçlü bir 

kanıt olacaktır. (Swinburne, 2014)  

                         Öte yandan evrende bulunan ince bir ayarın olduğuna ve bunun mükemmel bir biçimde 

oluşturulduğuna ilişkin bilim adamlarından Paul Davies’in düşünceleri de oldukça dikkat 

çekicidir. Davies şöyle der: 

Bütün büyük bilimciler, anlamını aradıkları doğal dünyanın güzelliği ve 

inceliği yoluyla onun içine çekilirler. Her yeni alt parçacık, her 

açıklanamayan astronomik nesne, sevinç ve hayrete neden olur. 

Teorilerin kurulmasında fizikçiler, sıkça evrenin aslında çok güzel 

olduğu inancı içinde zerafetin gizili kavramlarıyla yönlendirilirler. 

(Davies, 1995) 

Öyle anlaşılıyor ki, bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda evrende görülen 

güzellik ve ince bir ayar örnekleri, onları yalnızca hayrete düşürmemekte, aynı zamanda 

anılan bağlamda bilimsel düşünmeye de iletmektedir.  

C. EVRENDEKİ GÜZELLİK     
Evrenin; düzen, uyum ve güzel olarak tasarlanıp ortaya çıkışı düşüncesinin art alanını Eflatun 

da görebiliriz. Eflatun’a göre bu evren düzensizlikten mükemmel bir düzene kavuşmuştur. Bu 

düzenin oluşmasında da kendisi en uyumlu ve en güzel şekilde dönüşümünü tamamlamıştır. 

Eflatun, Tanrı’nın en düzenli ve en mükemmel olduğunu düşündüğü için var ettiği her 

varlığın da Tanrı’nın, kendisi gibi olacağını savunmaktadır. (Eflatun, 2001) Öyle anlaşılıyor 

ki Eflatun, Tanrı’nın kendisinde bulunan mutlak olan düzen ve güzelliğinin bu evren ve 

içindekiler üzerine yansıdığını ve Tanrı’nın var ettiği her varlığın da zorunlu olarak iyi, güzel 

ve düzenli olacağını söylemektedir. Tanrı eğer ki mutlak olan her şeye sahipse O’nun var 

edeceği her şey de eksiksiz ve kusursuz olmalıdır. Bu evren de kusursuz bir düzen, uyum ve 

güzelliğe sahip olduğuna göre onu da var eden aynı özelliklere hatta daha fazlasına sahip 
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olmak zorundadır. Öyle görülüyor ki bu varlık da şüphesiz Tanrı’dır. Böyle kusursuz evreni 

ve içinde yaşayan her varlığı yaratacak olanın Tanrı olacağı fikri, Tanrı olmaması fikrinden 

daha anlaşılır ve makul gözükmektedir.  

Eflatun’un düşünce sistemini incelediğimizde evrenle ilgili her şeyin Tanrı’nın kendisi gibi 

olduğu dikkat çekmektedir. Evrenin yapısını, düzenini, şeklini verirken hepsini düzensizlikten 

düzene sokarak onu olabilen evrenlerin en iyisi ve en güzelini yapmıştır. Tanrı, düzenin 

düzensizlikten daha iyi olacağı düşüncesiyle evrene düzenli bir yapı ve hareket vermiştir. 

Bunlar aynı zamanda da en güzeli içinde barındırmaktadırlar. (Eflatun,2001) Kendisinde 

bulunan kusursuzluğu ve güzelliği ile evreni var etmiştir. Eflatun’un bu görüşüne örnek 

verecek olursak evrenin biçimini oluştururken Tanrı: 

Her yanı, her yerde merkezden aynı uzaklıkta olan küre biçimin verdi; bu 

yuvarlak biçim, hepsinin en kusursuzu, kendi kendisine en çok 

benzeyenidir. Tanrı da kendi kendisine benzeyen biçimin benzemeyen 

biçimden bin kez daha güzel olduğunu düşünüyordu. (Eflatun,2001)  

Öyle anlaşılıyor ki, Eflatun, evreni Tanrı’ya en çok benzeyen olarak nitelemektedir. Evrenin 

Tanrı tarafından en güzel olarak yaratılması da kendisinin en güzel olmasından 

kaynaklanmaktadır. Eflatun aslında evrendeki düzenin, uyumun ve güzelliğin 

açıklanabilmesi için bütün hepsini kendisinde toplayan mükemmel bir varlık olması 

gerekliliğini anlatmaktadır. Kusursuz olarak tasarlanmış olan evrenden de kusursuz bir 

yaratıcıya, Tanrı’ya ulaşılmaktadır.  

Eflatun, evrenin düzenli uyumlu ve güzel olmasını Tanrı ile ilişkilendirmektedir. Tanrı’nın 

güzeli, uyumu kendisinde barındırdığı için var etmiş olduğu bu evrenin de kendisine 

benzeyeceği düşüncesini vurgulamaktadır. Tanrı mutlak güzel olduğu için evrenin kendisi 

de güzeldir. Filozof güzelliği sadece estetik açıdan kullanmıyor onu aynı zamanda hakiki bir 

varlık olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle güzel olanı, Tanrı, hakikat olarak değerlendiriyor. 

Bu güzellik tepe noktadadır ve her şeyi aydınlatır. (Tunalı, 2012) Bütün varlığa kendi 

güzelliğinden verdiği için de var etmiş olduğu her varlıkta kendi gibi güzel olur. Dolayısıyla 

da Eflatun düşüncesinde güzel olan varlık aynı anda hakikati de temsil etmiş bulunarak 

bütün varlıkların odağındadır. O güzelliğiyle tüm varlıkları aydınlatır çünkü, varlığın amacı 

iyi ve güzel olmakla zorunludur. Tüm varlıklar O’nun güzelliğine varoluşsal sevgi 

içindedirler. 

Güzel ile Tanrı’yı aynı gören Eflatun, Tanrı’nın aslında zorunlu olarak güzel olduğunu ve 

O’nun var etmiş olduğu varlıkların da istemsiz olarak güzellikle buluştuğunu söylemektedir. 

Zorunlu olarak güzel olduğuna ilişkin düşüncemizi şöyle açıklayabiliriz: Tanrı yaratmış 

olduğu evrenden daha yücedir. Yüce olan Tanrı’nın da tüm noksanlıklardan uzak ve 

mükemmel denilecek bir varlık olması gerekir. Bu bağlamda bakıldığında Tanrı’nın da 

zorunlu olarak tüm mükemmel özellikleri kendinde topladığı görülmektedir. Güzellik de 

bunlardan biri olmakla beraber Tanrı’yı estetik açıdan anlatan en doğru kavram olarak 

görülebilir. Tanrı, kendi mükemmelliğinden ve güzelliğinden var etmiş olduğu varlıklara da 

vermiştir.  

Tanrı’nın mutlak güzel olduğuna en iyi örneklerden biri olarak İbn Sina’nın görüşlerine 

atıfta bulunabiliriz. İbn Sina Kitabu’ş-Şifa Metafizik II kitabının yedinci faslında şöyle 

demektedir: 

akledilirlerin Zorunlu Varlık’a nispeti O’nun olumlu ve olumsuz 

niteliklerinin zatında bir çokluk getirmeyeceğinin açıklanması; en büyük 

güzellik, en üstün celal ve sonsuz övgünün O’na ait olduğu; akli lezzetin 

detayı… (İbn Sina, 2005)     

       

İbn Sina, Zorunlu Varlık olarak Tanrı’yı kastederek O’nun tüm sıfatları mutlak olarak 

kendinde barındırdığını dile getirmektedir. Konumuz açısından baktığımızda güzel 
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kavramının da “en büyük güzellik” olarak anlatarak Tanrı’nın güzel olduğuna dikkat 

çekmektedir. Tanrı’yı güzelliğin, yetkinliğin en üst noktasında gördüğü anlaşılmaktadır. 

İbn Sina’nın Zorunlu varlık ile ilgili düşüncelerine baktığımızda güzelliğin tanımını iyi ve 

noksan olan bütün sıfatlardan uzak olduğu şeklinde yapıldığını görmekteyiz. Tanrı’nın varlık 

olarak mahiyetinin tam olduğuna ve içinde hiçbir eksikliği barındırmadığını söylemektedir. 

Noksanlık taşımaması demek yetkin olduğunu ve güzelliğin de kendisinde olduğunu 

göstermektedir. Tanrı’dan başka bir varlığın mutlak güzel olarak mümkün olamayacağı 

görülmektedir. Mutlak güzel olan Tanrı, ihtişamlı bir görkeme de sahiptir. O bütün 

güzelliklerin ve görkemin de başlangıç noktasıdır. (Taşkent, 2013)   

Evrende güzel olarak nitelediğimiz her şey; güzelliğini, güzelliklerin ve görkemin başlangıç 

noktası olarak tanımladığımız Tanrı’dan almaktadır. Burada görülen de ideadan pay alma 

fikrini görmekteyiz. İdea olan mutlak güzel olan Tanrı, var etmiş olduğu varlıklara kendi 

güzelliğinden pay vermektedir. (Taşkent, 2013) Evrenin güzel olması, Zorunlu varlığın güzel 

olmasından kaynaklanmaktadır. Zorunlu varlık olan Tanrı kendi güzelliğini var ettiği 

varlıklara vermektedir. Çünkü kendisi güzel O’nun var etmiş olduğu varlık da zorunlu olarak 

güzel olmaktadır. 

Tanrı’nın güzel olması güzel bir evrenin de ortaya çıkması ile ilişkili olduğunu İbn Sina’nın 

görüşlerinden çıkarabiliriz. Evrende görmüş olduğumuz güzelliklerin her birinin varlığın 

kendi özünden başka bir deyişle Tanrı’nın kendi özünden yarattığı varlığa vermesiyle varlıkta 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bakıldığında evren ve içindekiler Zorunlu Varlığın 

güzelliğinden kendi paylarını alarak evren de ve içindeki tüm varlıklar da güzelliğe kavuşmuş 

olurlar. Bu güzellik de hakikat olan Tanrı’nın öz güzelliğidir. 

İbn Sina’nın düşüncelerine yakın bir görüş olarak Plotinos’un düşüncelerini örnek verebiliriz. 

Plotinos da evrendeki güzel ile bu güzelliği veren üzerine düşünmüştür. Bu güzelliği vereni 

Tanrı’nın kendisi olarak tanımlamaktadır. Evrenin güzel olmasını ise Tanrısal güzellikten pay 

aldıklarını söylemektedir. Filozof, güzel olan Tanrı’nın güzelliğinden pay vererek tüm evreni 

tanrısal güzellik ile var ettiğini söylemiş olmaktadır. Evrende olan güzelliğin aslında ideanın 

güzel olan yönün yansıması ile olduğunu iddia ederek insanların nesneleri güzel görmesini 

buna bağlamaktadır. Tanrı mutlak ve güzel olan varlıksa bütün ruhlar da O’na yönelmelidir. 

(Tunalı, 2012) Mutlak güzel kendisinden pay vererek güzel yaptığı varlıkların da gerçek 

güzeli yani kendisini bilmesini ve O’na yönelmesini beklemektedir. Mutlak güzel, yukarıda 

da bir nedenle ifade ettiğimiz gibi hakikatin kendisi, başka bir deyişle Tanrı’dır. 

Doğrusu evrenin güzelliğinden Tanrı’ya gidişin bir diğer örneğini de İslam filozoflarından 

Gazali’de de görebiliriz. Gazali den yapılacak bir alıntının konun daha rahat anlaşılacağı 

yönünde işlev yükleneceği rahatlıkla ifade edilebilir. Gazali şöyle der:  

 

 Hayret! Bir kimse, duvarda güzel bir yazı ya da güzel bir nakış görür, 

sonra ona hayran olur; sonra da bunu nasıl yapabildi diye yazıyı yazan 

ve nakış işleyen hakkında tüm gücüyle düşünmeye başlar. Artık onu, ne 

güzel, sanatı ne yetkin, gücü ne üstün diyerek, içinde büyütmeden edemez 

Derken, kendi ve başkalarının varlığındaki üstünlüklere bakar; ama 

yaratanını şekil verenini düşünmez, büyüklüğü dehşet içinde bırakmaz, 

hikmet ve yüceliği hayrete düşürmez. (Yasa,2016) 

 

Öyle anlaşılıyor ki Gazali, insanın göze ve duyguya hitap eden estetik objeler karşısında 

büyülenebileceği düşüncesindedir. Dahası, Gazali, insanın, evrende ve kendisinde bulunan 

mükemmel tasarımı fark ederek, daha büyük bir meraka ve hayrete düşmesi gerektiğini 

önemle vurgular. Estetik bir objeye bu açıdan bakıldığında, insan, anılan objeyi yaratanın 

daha güzel ve yetkin olacağı düşüncesine rahatlıkla ulaşabilir. Sonuçta, Tanrı tarafından 

yaratılmış olan evren de insan da mükemmel bir tasarım örneğidir.  
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Öte yandan, bir diğer İslam filozofu İbn Arabi de güzelin evrende bulunuşunu Tanrı ile 

ilişkilendirir. İbn Arabi’ye göre Tanrı, kendisi güzel olduğundan, evreni ve içinde bulunan 

varlıkları da güzel yaratmıştır. Şöyle der: 

 Tanrı evrende yalnızca kendi güzelliğini gördü; güzelliği sevdi. Evren, 

güzel olanı seven, güzel olan Tanrı’nın güzelliğidir. Bu bakışla evreni 

seven, Tanrı sevgisiyle sevmiş olur. Bu durumda evreni seven, yalnızca 

Tanrı’nın güzelliğini sevmiş olur. (Yasa,2016) 

                  

İbn Arabi, evren ve içindekilerin Tanrı ile güzelleştiğini ve evren ve içindekilere bakan 

herkesin gerçekte Tanrı’nın güzelliğini gördüğünü ifade eder. Sonuçta, evren ve içindekilere 

yönelik insan tarafından algılana güzellik örnekleri insanı güzel olan ve güzel yaratan bir 

Tanrı’ya götürmektedir.  

D. SONUÇ           

Güzel kavramı ve Tanrı kavramı arasında güçlü bir bağ vardır. Konunun özüne bakıldığında 

güzel kavramı aslında zaten Tanrı’nın kendisidir. Tanrı’ya sonradan verilmiş bir sıfat değil 

güzelin bire bir kendisi Tanrı’dır. Güzel olan Tanrı da var ettiği her varlığı kendisine 

benzeterek güzel bir şekilde var etmiş ve güzel bir şekilde yaratmıştır. Evren ve içindekiler de 

bu çıkarıma bağlı olarak güzel adlandırılabilir. Dolayısıyla Güzel’in tüm varlığa yansıması ve 

tüm varlığı kuşatması nedeniyle bunu temaşa eden birinin de varlığı gören güzel görür.      

Tanrı- evren ilişkisi ve Tanrı’nın varlığına evrenin düzeni, amacı, uyumundan yola çıkıp kanıt 

oluşturan delillere baktığımızda güzellik kavramını ön plana çıkarmadıklarını gördük. Bu 

bakış açısıyla oluşturulan delillerin tam anlamıyla estetik bakış açısını oluşturmadığı açıkça 

anlaşılmaktadır. Bundan dolayı güzellik kavramı bağlamında oluşturulan bütüncül bakış açısı 

Tanrı-evren ilişkisine estetik bir boyut kazandırdığı gibi aynı zamanda Tanrı’nın varlığını 

kanıtlamada da önemli rol oynamaktadır.  
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ABSTRACT 

Acanthamoeba are amoebas that are widely found in nature. Some species of Acanthamoeba 

are qualified as pathogens and, as a result, can infect humans in various ways. Acanthamoeba 

Keratitis, which leads to blindness, can result in Granulomatous Amoebic Encephalitis with a 

fatal course in the brain and secondarily different infections. During these infections, it has to 

fight macrophages in phagocytosis or with Reactive Oxygen Species (ROS) produced by 

inflammation. ROS is involved in cell signaling and homeostasis. The iron superoxide 

dismutase present in Acanthamoeba both protects itself from oxidative stress and the immune 

effector cells of the host may play a role in the survival of Acanthamoeba by detoxifying the 

oxidative killing of the parasite (1). In recent studies, it has been reported that SOD activity is 

high in the pathogen Acanthamoeba (2). It is known that the drugs used to treat 

Acanthamoeba are still not very effective. In this study, antimicrobial effective compounds 

were investigated in line with the studies included in the PubMed database. The interactions 

between these compounds and FeSOD (Iron superoxide dismutase), which is thought to play a 

role in the pathogenicity of Acanthamoeba, were studied in silico. For this purpose, 25 

compounds were downloaded from the PubChem database and molecular docking was 

performed with FeSOD (PDB ID: 6J55), Autodock Vina embedded Chimera 1.15 software. 

Accordingly, the 3 compounds with the lowest energy and the highest scores were taken as a 

basis. The compounds with the best binding are, Ellagic acid, Carnosol and Episorosmanol 

respectively. These compounds were also compared with the positive control of 

Chlorhexidine. According to the results of In silico, these compounds are promising in terms 

of the potential to be converted into drugs. However, more detailed studies of these 

compounds, in vitro and in vivo, are needed. 

Keywords: Acanthamoeba, FeSOD, Pathogen, Molecular Docking, In silico. 
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BAZI ANTİMİKROBİYAL ETKİLİ BİLEŞİKLERİN ACANTHAMOEBA 

PATOJENİTESİNDE DEMİR SÜPEROKSİT DİSMUTAZ (FeSOD) ÜZERİNE 

ETKİSİNİN İN SİLİKO YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI 

 

 

ÖZET 

Acanthamoeba, doğada yaygın olarak bulunan amiplerdir. Acanthamoeba’nın bazı türleri 

patojen olarak nitelendirilir ve sonuçta çeşitli yollarla insanları enfekte edebilir. Körlüğe yol 

açan Acanthamoeba Keratiti, beyinde ölümcül seyirli Granülomatöz Amibik Ensefalit ve 

sekonder olarak farklı enfeksiyonlar ile sonuçlanabilir. Bu enfeksiyonlar sırasında, 

makrofajlarla fagositozda veya inflamasyon ile üretilen Reaktif Oksijen Türleri (ROS) ile 

savaşmak zorundadır. ROS, hücre sinyalizasyonunda ve homeostazında 

görevlidir.  Acanthamoeba’da bulunan demir süperoksit dismutaz hem kendisini oksidatif 

stresten korur hem de konakçının immün efektör hücreleri, parazitin oksidatif öldürülmesini 

detoksifiye ederek Acanthamoeba’nın hayatta kalmasında rol oynayabilir (1). Yapılan son 

çalışmalarda patojen Acanthamoeba’larda SOD aktivitesinin yüksek olduğu bildirilmiştir (2). 

Acanthamoeba’nın tedavisinde kullanılan ilaçların hala çok etkili olmadığı bilinmektedir. Bu 

çalışmada PubMed veritabanında yer alan çalışmalar doğrultusunda antimikrobiyal etkili 

bileşikleri araştırıldı. Bu bileşikler ile Acanthamoeba’nın patojenliğinde rol oynadığı 

düşünülen FeSOD (Demir süperoksit dismutaz) arasındaki etkileşimleri in siliko olarak 

incelendi. Bu amaçla 25 bileşik PubChem veritabanından indirildi ve FeSOD (PDB ID: 6J55) 

ile Autodock Vina gömülü Chimera 1.15 yazılımı ile moleküler docking yapıldı. Buna göre en 

düşük enerjili, en yüksek puana sahip 3 bileşik esas alındı. En iyi bağlanma gösteren bileşikler 

sırasıyla, Ellagik asit, Karnosol ve Episorosmanol idi. Bu bileşikler aynı zamanda 

Klorheksidin pozitif kontrolü ile kıyaslandı. In siliko sonuçlarına göre bu bileşiklerin ilaca 

dönüştürülebilme potansiyeli açısından umut vericidir. Ancak bu bileşiklerin, in vitro ve in 

vivo olarak daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Acanthamoeba, FeSOD, Patojen, Moleküler Docking, In siliko. 
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SİYASİ GELİŞMELERİN HİNT BUDİZMİ’NE ETKİSİ

 

 

 

 

ÖZET 

Budizm, Hint alt kıtasında MÖ. 6. yüzyılda Gautama Buda’nın öğretileri etrafında 

şekillenmeye başlamıştır. Budizm’in siyaset ve yönetimle ilişkisi Gautama Buda’ya kadar geri 

gitmektedir. Pali kaynaklarında yer alan bilgilere göre Gautama, Sakya klanına mensup, 

kşatriya/yönetici sınıfından bir ailede dünyaya geldi. Saraylarda lüks ve refah içinde 

büyümesine rağmen yirmi dokuz yaşına geldiğinde saraydan ayrılarak inzivaya çekildi. 

Hayatındaki ilk kırılma noktası olan bu olayla Gautama, yönetici olmak veya siyasetle 

uğraşmak yerine tefekkür etmeyi tercih etti. Gautama, saraydan ayrıldıktan sonra iki kralla 

görüştü. Bunlardan ilki Magadha Kralı olan Bimbisara’dır. Kral Bimbisara, Gautama’yı görür 

görmez onun sıradan bir keşiş olmadığını anladı ve ona bir ordu vermeyi teklif etti. Fakat 

Gautama bunu kabul etmedi. Gautama’nın görüştüğü diğer bir kral ise Kosala ve Kaşi 

hükümdarı, Sakyaların derebeyi olan Kral Pasenadi’dir. Kral Pasenadi ile Gautama’nın 

aralarında güçlü bir sevgi bağı olduğu ve hatta Kral Pasenadi’nin Buda’nın öğretisine tabi 

olduğu rivayet edilmektedir. Gautama Buda’nın her ne kadar prensliği bırakıp inzivaya 

çekilmeyi seçmiş olsa da yaşadığı bölgedeki krallarla yakın ilişki kurduğu anlaşılmaktadır.  

Gautama’nın ölümünden sonra Hint alt kıtasında ve özellikle Hindistan’ın kuzeyinde yaşanan 

siyasal gelişmeler, istilalar, yıkılan ve kurulan devletler Hint Budizmi’ni etkilemiştir. Bu 

noktadan hareketle Hint siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Hint Budizm’ini 

etkileyen üç önemli Kral üzerinden siyasi gelişmelerin Hint Budizmi’ne etkisi incelenecektir. 

Bu çalışmada Hint Budizm’i için oldukça önemli olan üç büyük Kral; Maurya 

İmparatorluğu’nu yöneten ve Budist öğretiyi Hint alt kıtasına yaymak için çalışan Kral Aşoka 

(yönetimi MÖ 268-234), Budistlerin büyük bir saygıyla andığı Hint-Yunan Kral Menander 

(yönetimi yaklaşık MÖ 160-140), ve Kuşan Hanedanlığı’nı yöneten ve Budizm’e destek 

veren Kral Kanişka (yönetimi MS 78-144) ele alınacaktır. Bu çalışmanın amacı Aşoka ve 

evrensel kurtarıcı, Menander ve Helen etkisi, Kanişka ve çoğulculuk başlıkları altında bu 

Kralların ve dolayısıyla siyasi gelişmelerin Hint Budizmi’ne etkisini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Siyaset, Hindistan, Buda, Aşoka, Menander, Kanişka 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Buddhism began to take shape in the Indian subcontinent around the teachings of Gautama 

Buddha in the 5th century BC. Buddhism's relationship with politics and governance goes 

back to Gautama Buddha. According to Pali sources, Gautama was born into a family of the 

Sakya clan, belonging to the kshatriya/managerial class. He left the palace and went into 
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seclusion the age of twenty-nine. This was the first turning point in his life, and Gautama 

preferred contemplation to rulership or politics. After leaving the palace, Gautama met with 

two kings. The first of these was Bimbisara, King of Magadha. As soon as King Bimbisara 

saw Gautama, he realized that he was no ordinary monk and offered to give him an army. But 

Gautama did not accept this. Another king Gautama met was King Pasenadi, the ruler of 

Kosala and Kashi, the overlord of the Sakyas. It is rumored that King Pasenadi and Gautama 

had a strong bond of affection and that King Pasenadi even followed the Buddha's teaching.  

After Gautama's death, the political developments, invasions, destruction and establishment of 

states in the Indian subcontinent and especially in the north of India affected Indian 

Buddhism. From this point of view, the impact of political developments on Indian Buddhism 

will be analyzed through three important Kings who had an important place in Indian political 

history and influenced Indian Buddhism.  

In this study, three great Kings who were very important for Indian Buddhism; King Ashoka 

(r. 268-234 BC) who ruled the Maurya Empire and worked to spread the Buddhist doctrine to 

the Indian subcontinent, the Indo-Greek King Menander (r. ca. 160-140 BC), whom 

Buddhists remember with great respect, and King Kanishka (r. 78-144 AD) who ruled the 

Kushan Dynasty and supported Buddhism will be discussed.  

Keywords: Politic, India, Buddha, Ashoka, Menander, Kanishka 

 

Giriş 

Budizm, MÖ 6. yüzyılda Hint alt kıtasında yaşadığı kabul edilen Sidharta Gautama’nın 

öğretilerine dayalı olarak gelişen inanç sistemini ifade etmektedir. Sidharta Gautama, Sakya 

klanına mensup, kşatriya/yönetici sınıfından bir ailede prens olarak dünyaya gelmiştir. Yirmi 

dokuz yaşına geldiğinde dünyevî saltanattan vazgeçip sarayı ve ailesini terk ederek inzivaya 

çekilmiştir. Saraydan ayrıldıktan sonra Magadha Krallığı’nın başkenti Rajagaha’ya gitmiştir. 

Pali kaynaklarında anlatıldığına göre Kral Bimbisara, Gautama’yı görür görmez, onun farklı 

olduğunu, soylu bir aileye mensup olduğunu anlamıştır. Gautama’yla görüşen Kral Bimbisara, 

ona bir ordu vermeyi teklif etmiş fakat Gautama bunu kabul etmemiştir. (Nakamura, 2012) 

Gautama’nın hayattayken görüştüğü diğer bir Kral ise Kosala ve Kaşi hükümdarı, Sakyaların 

derebeyi olan Kral Pasenadi’dir. Gautama’nın Pasenadi ile çok samimi olduğu, hatta 

Pasenadi’nin Buda’nın öğretisini benimsediği rivayet edilmektedir. Birçok yönden ortak olan 

bir hayattan kaynaklanan derin sevgi bağları söz konusuydu. (Nakamura, 2012) Gautama 

Buda her ne kadar saraydan ayrılıp keşiş hayatı yaşamayı tercih etse de Budizm’in yayılışı, 

Buda’nın öğretisinden etkilenen krallar ve destekleriyle daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. 

Sidharta Gautama’nın, Magadha İmparatorluğu döneminde yaşadığı bilinmektedir. Onun 

ölümünden sonra Hint alt kıtasının siyasi tarihini etkileyen iki önemli olay yaşanmıştır. 

Bunlardan ilki Büyük İskender’in Hindistan’ı istilasıdır. İskender MÖ. 327 yılında Doğu 

Afganistan’da Hindikuş dağlarını geçerek şimdiki kuzey Pakistan’a ulaştı, pek çok zorluk ve 

güçlüklerle mücadele ettikten sonra ise bugünkü Belucistan’a vardı. İskender, Hindistan’a 

girdikten üç yıl sonra ise İran’a doğru geri çekildi ve Babil’de öldü. (Kulke ve Rothermund, 

2001) İskender’in Hint alt kıtasında uzun süre var olamadığı görülmektedir. Fakat 

Helenleştirme politikası Hint siyasi tarihini etki etmiştir. İkinci önemli olay ise Çandragupta 

tarafından Maurya İmparatorluğunun kurulması oldu. Çandragupta gençliğinde İskender’i 

tanımıştı. İskender, dolaylı da olsa Hindistan’ın sonraki siyasal gelişmelerine Maurya 

İmparatorluğu üzerinden etki etmeye devam etti. Çandragupta öncelikle İskender’in İndus 

nehri boyuna bıraktığı ileri karakolları ele geçirdi ve Nandalar’ı da yenerek Magadha tahtının 

da sahibi oldu.
 
(Kulke ve Rothermund, 2001) Maurya İmparatorluğu’nun Budist tarihinde 

önemli bir noktaya gelmesindeki asıl olay ise Kral Aşoka’nın Budizm’i kabul etmesi 

olmuştur. 
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1. Aşoka ve Evrensel Kurtarıcı 

Çandragupta’nın torunu olan Aşoka’nın otuz yılı aşkın saltanat dönemi Hindistan tarihinde 

düzgün olarak belgelenmiş ilk dönemdir. Aşoka’nın kaya üzerine yazdırdığı fermanlar 

saltanatıyla ilgili önemli birer kaynaktır. (Kulke ve Rothermund, 2001) Aşoka’nın tahtta 

kaldığı tarihler tam olarak bilinmemekle birlikte genel kabule göre o, MÖ. 268’den 234’e 

kadar hüküm sürmüştür. (Akira, 1990) Aşoka, temelleri Çandragupta tarafından atılan 

imparatorluğu genişletip sağlamlaştırmıştır. 

Efsanevî unsurlar içeren biyografilere göre, Aşoka gençliğinde hiddetli ve sert bir yapıya 

sahipti ve pek çok insanın ölümünden sorumluydu. Sonrasında Budizm’e inandı ve 

yardımseverliği ilke edindi. Fermanlardan birinde Aşoka’nın saltanatının yedinci yılında 

Budizm’e geçtiği ve keşiş olmayan bir Budist olduğu yazılıdır. Saltanatının sekizinci yılında 

pek çok masum insanın ölümüne şahit olduğu büyük bir savaştan sonra, Kalinga’yı ele 

geçirmiştir. Esirler diğer bölgelere sürgün edilmiş, çocuklar ailelerinden ve kocalar da 

eşlerinden ayırılmıştır. Kral bu olaylardan büyük bir üzüntü duymuş, gerçek zaferin şiddet ve 

güçle değil, Budist öğretiler üzerine kurulu olduğunu, savaşın yanlış olduğunu anlayarak 

savaştan dönmüştür. Bir yıldan daha fazla, Budist sanghaya yakın yaşamış ve Budist 

kurallarını uygulamıştır. Saltanatının onuncu yılında sambodhiye ulaşmıştır. Sambodhi terimi 

aydınlanma anlamına gelir. Aşoka Buda’nın aydınlandığı Bodhgaya’ya seyahat etmiştir ve 

sonrasında Buda’nın yaşamıyla ilgili yerleri ziyaret etmeleri için insanları oralara 

göndermiştir. Bir fermana göre, saltanatının yirminci yılından sonra Buda’nın doğum yeri 

olan Lumbini’yi ziyaret etmiştir. Aşoka gayretli bir şekilde dinini uygulamış, yönettiği ve etki 

alanında olan yerlerde dharmayı yaymaya ve genişletmeye çabalamıştır. (Akira, 1990) 

Aşoka Buda’ya olan derin bağlılığına karşın diğer din mensuplarına karşı acımasızca ve sert 

davranmadı. Buda’ya olan bağlılığı onu dharmanın ateşli bir savunucusu ve yayıcısı yaptı. 

Baktria, Sogd ülkesi ve Seylan’a kadar misyonerler göndererek Budizm’i her yere yaydı. 

Rivayete göre Seylan, oğlu Mahinda tarafından Budistleştirildi. Fethettiği topraklara taş 

fermanlar diktirerek Buda’nın mesajını yaymaya ve yerleştirmeye uğraştı. (Akira, 1990) 

Aşoka’nın fermanları ilk olarak on dokuzuncu yüzyılda modern bilim adamları tarafından 

keşfedilmiştir. Bu keşifler son yıllarda da devam etmektedir. (Akira, 1990) Fethettiği 

topraklarda katı merkeziyetçi doğrudan bir yönetim uyguladığı da görülmektedir. (Kulke ve 

Rothermund, 2001) Aşoka, Maurya İmparatorluğu’nun Hindistan’ın neredeyse tamamına 

hükmeden evrensel hükümdarıydı ve Budizm’in evrensel bir din haline gelmesinde büyük 

katkıları olmuştur. Kalinga’da bulunan 13. Kaya Fermanında Aşoka’nın şu ifadeleri yer alır: 

“Herkes benim çocuğumdur. Kendi çocuklarıma, bu dünyada ve öteki dünyada eksiksiz bir 

refah ve mutluluk sağlayabilmeyi istiyorum ve bu arzuyu bütün insanlar için duyuyorum.” 

(Kulke ve Rothermund, 2001) O dinin birleştirdiği bir imparatorluk hayalini bu cümlelerle 

açığa vurmaktadır.  

Aşoka döneminde Budizm sapık bir Hindu mezhebi görünümünden kurtularak ayrı bir din 

haline gelmiştir. Aşoka’nın 84 bin adet stupa inşa ettirdiği rivayet edilmektedir. (Smith, 2010) 

Aşoka dönemi hem öğretinin gelişmesi hem de yayılması açısından önem arz etmektedir. 

Aşoka’nın ölümünden sonra Budizm Hint alt kıtasında gerilemek durumunda kalınca başka 

coğrafyalara taşınmak zorunda kalmıştır. 

Budizm’in gelişmesi, yayılması ve Maurya İmparatorluğunun devlet dini haline gelmesiyle 

Buda giderek artan şekilde bir beşerden çok doğaüstü varlığa dönüştürülme sürecine tabi 

tutulmaya başlanmıştır. (Nakamura, 2012) Başlangıçta Gautama’ya Buda deniyordu; çünkü o 

Hakikati kavramıştı ve Hakikati kavrayan herkesle eşit derecede budaydı. Bu yüzden Buda 

sıfatı onun doğaüstü güçlere sahip bir varlık olduğuna yönelik bir atıf taşımıyordu. Nitekim 

“buda” sıfatı Caynizm’de de yaygın olarak kullanılır, hatta Caynizm’in kurucusu olarak kabul 

edilen ve Gautama’yla çağdaş olduğu düşünülen Mahavira’ya da bu dönemde “buda” 

denildiği bilinmektedir. (Nakamura, 2012) Hatta Mahavira’nın tanrılaştırılmasıyla Buda’nın 
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tanrılaştırılması da benzerlik gösterir. Yazıya geçirilen ilk Budist sutraların en eski 

katmanlarında Gautama’nın sadece mükemmel bir insan olduğu geçer. Yine ilk dönem yazıya 

geçirilen kitaplardan biri olan Suttanipata’da geçen ifadeler Buda’yı dini bir lider veya 

düşünür olmanın yanı sıra bir beşer olarak gösterir. Suttanipata’da Buda’yla ilgili şu 

ifadelerin yer aldığı görülür: O “bütün tozları ve lekeleri temizlenmiş, meditasyona oturmuş, 

yapması gereken her şeyi tamamlamış, kirliliklerden arınmış ve bütün doğal olayların ötesine 

geçmişti.” (Nakamura, 2012) Burada açıkça görüldüğü gibi Sakyamuni tarihsel kişiliğiyle 

ideal insan varlığını temsil ediyordu. Zaman zaman sahip olduğu kabileden dolayı Sakyamuni 

denildiği, hatta Hinduizm’den alınan sıfatların da kullanıldığı görülmektedir. (Nakamura, 

2012) Örneğin; Hinduizm’e ait olan, “ışıldayan kişi” anlamına gelen Angirasa isminin 

şiirlerde sık sık Buda için kullanıldığına rastlanmaktadır. Buda’nın Samyutta-Nikaya’da yer 

alan bir şiirde şöyle övüldüğü görülmektedir: 

Tan vakti açar 

Mis kokulu kırmızı nilüfer 

Rayihası bitmemiş 

Gökleri aydınlatan güneş gibi 

Angirasa(Buda)’nın ışığını seyreder. (Nakamura, 2012) 

Bu durum Budizm’in değişimine kapı aralayan önemli bir özelliğini de göstermektedir. Bu 

özellik; Budizm’in de en az diğer Hint dinsel hareketleri kadar bağdaştırmacı olmasıdır. 

Nitekim Budizm’in, Budist olmayan değerleri sürekli özümseyip kendi içine kattığı 

görülmektedir. Bunun ilk örneklerini Buda’nın hayatında bulmak mümkündür. Buda, Hint 

mirasının büyük bölümünü kabul edip aynen devam ettirmiştir. Bunlar arasında karma ve 

samsara öğretisi, yoga teknikleri sayılabilir. Hatta Budist tarihi içerisinde Buda için kullanılan 

sıfatlara bakıldığında çoğunun Hintli dindarlar için kullanılan sıfatlarla aynı olduğu görülür. 

(Nakamura, 2012) Peki, başlangıçta tarihsel bir kişilik ve ideal insan olarak görülen Buda ne 

oldu da tanrısal bir varlığa dönüştü sorusu bu aşamada önem kazanmaktadır. Bu sorunun tek 

bir cevabı olduğunu düşünmek mümkün değildir. Çünkü diğer tarihsel olaylarda olduğu gibi 

bu durum üzerinde de etkili olabilecek pek çok ilişki yumağı olduğu görülmektedir. 

Aşoka’yla birlikte ortaya çıkan evrensel hükümdar anlayışıdır. Öncesinde daha çok belirli 

bölgelere hâkim olduğu düşünülen hükümdarlar veya küçük prenslikler söz konusuydu. Bu 

yüzden tanrılaştırma süreci muhakkak ki siyasi gelişmelerle de bağlantılıdır. Buda’nın 

evrensel kralın dini versiyonu olarak görülüp baş tacı edildiği anlaşılıyor. Çünkü Buda tüm 

insanlığın kurtarıcısıydı, Aşoka da “herkes benim çocuğumdur.” ifadesiyle tüm insanlığa 

hitap ediyordu. Tanrılaştırma büyüklük ulviliğe yapılan bir vurgudur sonuçta ve bu vurgunun 

ilk dönemden itibaren giderek arttığı görülür. Örneğin Dharmagupta-Vinaya Buda’yla sıradan 

bir arkadaşlık kurulamayacağını vurgular. (Nakamura, 2012) Sutralar giderek daha fazla 

Buda’yı tanrı olarak gösterir. “Bu dünyada ya da bundan sonrakinde ne kadar zenginlik, 

tanrısal âlemde hangi muhteşem mücevherler olursa olsun, hiçbiri Tathagata’mıza denk 

değildir. Bu muhteşem mücevher Buda’nın içindedir; bu hakikat ile mutluluk daim olsun.” 

(Nakamura, 2012) ifadeleri de başlangıçtaki ideal insanın ne kadar yüce bir varlığa 

dönüştüğünü gösterir. Bir başka sebep de, Budizm’in içinde doğduğu Hint kültürünün 

özelliklerini benimsemesidir. Budizm yayıldığı ve genişlediği coğrafyalardaki farklı unsurları 

içine almada oldukça başarılıydı. Zaten bu durum Budizm ile Hinduizm’in tarihinin birbirine 

paralel ilerlemesinden, Hinduizm’i etkileyen akımların Budizm’i de etkilemesinden 

anlaşılabilir. Hinduizm’in Budizm’e kattığı fikirler de olmuştur. Budizm’de kabul edilen 

geçmişin yedi budası kavramının çok eskilere dayandığı görülmektedir. Bu inancın geçmişi 

Rig Veda’ya kadar dayandırılabilir. (Nakamura, 2012) Başka bir örnek vermek gerekirse, 

zamanla Budizm’de Buda’nın sıradan bir insandan farklı fiziksel özelliklere sahip olduğu 

düşünülmeye başlanmıştır. Sonraları Buda’nın bedeninden sarı bir ışık yayıldığına 

inanılmıştır. Budist ikonografide Buda’nın yaratılışı ışıkla özdeşleştirilmiştir. Fakat ‘ruh’un 
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ışıkla ifadesinin Rig Veda’dan beri kullanıldığı görülmektedir. Yukarıda saydığımız sebepler 

dışında tanrılaştırma sürecini etkileyen başka unsurlar da mevcut olmalıdır. Budizm’in diğer 

iç dinamikleri de bu değişime kapı aralamış olabilir. Örneğin; Buda’nın tanrının varlığıyla 

ilgili net bir açıklamada bulunmaması; ne vardır ne yoktur demesi, hiçbir üstün varlığın 

olmadığı bir inancın pek çok üstün vasfa sahip tanrıların olduğu inançlar karşısında net bir 

tutum sergilemesine engel olmuştur. Buda daha hayattayken yazıya geçirilen ve korunan 

herhangi bir metin olmadığı için ilk anda dinin dogmatik unsurları oluşmamıştır. Bu durum da 

coğrafî ve tarihsel değişimlere daha çabuk uyum sağlayan bir yapıya sebep olmuş ve farklı 

görüşlerin öğretiye girişine kapı aralamıştır. Aynı zamanda Aşoka dönemini tanrısallaştırma 

için temel alacak olursak şöyle bir yorum da yapılabilir. Buda’nın ölümünün üzerinden 

tarihsel bir kişiliğin hayale dönüşebileceği kadar vakit geçmiştir. Çünkü en azından Buda’yı 

görmüş ve onunla vakit geçirmiş keşişler artık hayatta değildir ve bu durum dikkatleri tarihsel 

şahsiyetten uzaklaştırmış olmalıdır. Buda’nın yaşamının ve tarihsel varlığının üzerinden 

zaman geçtikçe insan olmasından ziyade ne kadar yüce ve ulu olduğu üzerine yapılan 

vurgular artar. Aynı zamanda insan doğasının önem verdiği şeyleri yüceltme eğilimi 

tanrısallaştırmaya katkı sağlamış olmalıdır. Bir şeyin önemini artırmak için onun ne kadar 

yüce olduğunu anlatırız. Budizm’de de Buda’nın ve getirdiği öğretinin(dharma) önemini 

artırmak için böyle bir yaklaşım sergilendiği düşünülebilir. Nitekim öğretinin gelişmesiyle 

birlikte ortaya konan üç beden inancında geçen dharma-kaya yani dharma bedeni, bir süre 

sonra Buda’nın dharmayla özdeşleştiğini gösterir. Elmas Sutra’da geçen şu ünlü dizelerde 

bunu açıkça göstermektedir: 

Buda’yı görmek demek 

Dharma-kaya’yı görmektir 

Dharma-kaya’yı gören gerçeği görür (Conze, 2005) 

Zaten daha ilk dönemlerden itibaren Buda’nın doğası hakkında tartışmalar mevcuttur. 

Ayrışmaların ortaya çıkmasında da bu tartışma etkili olmuştur. Fakat Buda’nın doğa 

üstünlüğüne vurgu yapan mezheplerin tarihsel süreçte daha başarılı olduğu görülmüştür. 

Kimisi daha etkin olsa da yukarıda saydığımız tüm sebeplerden ötürü Buda’ya olan inanç 

vurgusunun arttığı düşünülebilir. Buda inancındaki artan vurgu Tanrısallaştırmayı beraberinde 

getirmiştir. Samyutta-Nikaya’da şu ifadeler yer almaktadır: 

Buda’ya sığınanlar 

Kötü bir reenkarnasyona gitmezler, 

Bedensel şekillerini terk eder, 

Ve Tanrılar topluluğuna girerler. (Nakamura, 2012) 

Tarihsel Buda’nın tanrılaştırılmasının Aşoka dönemiyle başladığı görülür. Fakat bu 

süreç Buda’ya eklenen sıfatlarla ve yeni unsurlarla birlikte Budist tarihi boyunca varlık ve 

değişim göstermeye devam etmiştir.  

Aşoka Hindistan’da siyasî birliği sağladı ve Budizm’i devlet dini haline getirdi. Bu dönemde 

Budizm bir yandan güçlenirken diğer yandan da bir dizi değişikliklere maruz kaldı. Bu 

dönemde Budizm Seylan adasına kadar taşındı. Aşoka, İmparatorluk topraklarını en geniş 

sınırlarına ulaştırdı. Fakat Aşoka’nın ölümünden sonra Maurya İmparatorluğu hızlı bir şekilde 

geriledi ve sonunda MÖ.180 civarında Puşyamitra tarafından yıkıldı. Puşyamitra Sunga 

hanedanlığını kurdu, fakat hiçbir zaman kuzey Hint bölgesine hâkim olamadı. Ayrıca bu 

dönemde Yunan Krallarının bir halefi kuzey-batı Hindistan’ı işgal etti ve birkaç hanedanlık 

kurdu. Güney Hindistan’da Satavahana hanedanlığı Dekkan bölgesinde kuruldu ve MÖ 

200’den üçüncü asra kadar gücünü devam ettirdi. (Akira, 1990) 

Sunga hanedanlığı Puşyamitra tarafından kuruldu ve 112 yıl devam etti. Puşyamitra zorba bir 

kral olarak bilinir. Hinduizm’i açıkça destekleyip, Budizm’e zulmetmiştir. Hatta iktidarı ele 

geçirdikten sonra Aşoka’nın yerleştirdiği geleneği yıkmak için elinden geleni yaptı. (Kulke ve 

Rothermund, 2001) Fakat yine de tam anlamıyla bir karşı reform hareketi doğmadı. Çünkü 
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Puşyamitra’dan sonra başa geçen kralların çoğu Budizm’i destekledi. Hatta bu periyot 

boyunca Budizm’de önemli ilerlemeler bile görüldü. (Akira, 1990) Bharhut şehrinde 

Buda’nın hayat hikâyesini ve Catakalarda yer alan masalları konu edinen korkulukların çoğu 

bu zamanda oyuldu. Buda’nın hayatından bölümlerin yer aldığı oymalarda Buda figürü bir 

insan olarak tasvir edilmemiştir. Buda’yı temsilen elmas bir koltuk veya bodi ağacı 

kullanılmış, insanlar ve hayvanlar koltuğa saygı gösterirken tanımlanmıştır. Buda nirvanaya 

girdiği için, büyük çoğunluk tarafından artık insan olarak gösterilemeyeceğini düşünmüş ve 

Buda’yı temsil ettiği düşünülen başka nesnelere tazim göstermeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca, 

geçmişin yedi Budasının da bodi ağacında gösterildiği oymalar bulunmuştur. (Akira, 1990) 

Sunga hanedanlığının son kralı kendi veziri Vasudeva’nın kışkırtmalarıyla MÖ 73 

yılında bir köle kız tarafından öldürüldü. Vasudeva Kanva hanedanlığını kurdu, fakat 

hanedanlık çok uzun ömürlü olmadı. Kısa bir süre sonra Savatahana kralı tarafından yıkıldı. 

(Kulke ve Rothermund, 2001) 

2. Menander ve Helen Etkisi 

Büyük İskender’in Hindistan’ı işgaliyle birlikte başlayan Helen etkisini Hint tarihinde önemli 

bir gelişmedir. Helenleştirme, İskender’in fethettiği bütün topraklarda uyguladığı bir 

politikaydı. Bu politikayla Hindistan Yunan kültür ve medeniyetiyle ilk gerçek buluşmasını 

yaşadı. İskender Kuzey Hindistan’dan çabuk ayrıldı fakat burada Hint-Yunan 

İmparatorlukları hâkimiyetlerini sürdürmeye devam etti.  

Maurya İmparatorluğu’nun gücünün iyice azaldığı yani yaklaşık olarak MÖ 180’de, kuzeybatı 

Hint bölgesi yabancı devletler tarafından istila edilmeye başlandı. Hindistan’ın kuzeybatısına 

uzunca bir süre yabancı ordular tarafından hükmedildi. Yabancı istilacıların ilki Yunanlardı. 

Büyük İskender Hindistan’ın önemli bir kısmına hükmetmesine rağmen uzun süre varlık 

gösteremedi. İskender’den sonra Kuzey Hindistan’da önemli Hint-Yunan hükümdarları varlık 

gösterdi. Bunlardan en önemlisi Menander’di. O, Hindistan’ı kuşattı ve merkezî 

Hindistan’dan Afganistan’a kadar olan geniş bir alana yaklaşık olarak MÖ 160’dan 140’a 

kadar hükmetti. (Akira, 1990) Menander büyük bir hükümdar olarak görülmesinin yanı sıra 

Budist tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Menander, Budist tarihinde Milinda olarak bilinir. 

Onun Budist keşiş Nagasena ile tartışmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan 

Milindapanha veya Kral Milinda’nın Soruları metni, Menander’in sorduğu zekice sorular 

sebebiyle Budistler tarafından övülmüş ve kendi kutsal metinlerinde yer alan sözlerle eşit 

değerde bulunmuştur. Menander’in bu sorular sayesinde Budizm’i öğrendiği düşünülür. 

Ayrıca küllerinin, adına yapılacak anıtlarda kullanılmak üzere ülkenin çeşitli yerlerine 

dağıtıldığı bilinmektedir. Menander’in ölümünden sonra krallığı küçük krallıklara 

bölünmüştür. Hint-Yunan devletlerinin Hint tarihinde sonraki süreçte fazla etkisi olmamıştır. 

(Kulke ve Rothermund, 2001) 

Sakalar Baktria’daki Makedon güçlerine zarar verdi, ardından güneye taşınarak Hindistan’ı 

işgal etti. MÖ 100 civarında Maues ilk Saka kralı oldu. Kuzey Hindistan’ı hâkimiyeti altına 

aldı ve kendini ‘kralların kralı’ olarak isimlendirdi. Fakat Sakalar’da önceki devletlerle aynı 

sonu paylaştı; güçlü ve başarılı kralın ölümünden sonra küçük krallıklara bölündü. Saka 

hükümdarları da Budizm’i korumalarına rağmen Budist tarihine fazla bir katkıları olmamıştır. 

(Akira, 1990) Hindistan’da bu dönemde hâkimiyet kuran diğer önemli krallık İran kökenli 

Partlardır. Partlar başlangıçta Hazar Denizinin güneydoğusunda konumlandı. MÖ 3. asırda 

Part Krallığını kurdular. Yunan hâkimiyetinde bulunan bölgeye ilerleyerek Hindistan’ı işgal 

ettiler. Zaten Menander’in ölümünden sonra parçalara ayrılan krallık Part hâkimiyetine uzun 

süre direnemedi. Partlar Budizm’i kabul ettiler, hatta Budizm’in Çin’e taşınmasında önemli 

rol oynadılar. (Akira, 1990) 
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3. Kanişka ve Çoğulculuk  

Bundan sonraki tarihlerde Budist etki başka bir hanedanlık tarafından devam ettirildi. Bu 

hanedanlık Kuşhanlardır. Kuşhanlar orta Asya üzerinden Kuzey Afganistan’a, oradan da 

Hindistan’a vardılar. Kurdukları imparatorluk Kuzey Hindistan’ın tamamına hâkim oldu. 

Oradan da yayılmaya devam etti. Başlangıçta Budizm’e inanmamalarına rağmen sonradan 

Budizm’i benimsediler. (Smith, 2010) En parlak dönemlerini Kanişka zamanında yaşadılar ve 

Aşoka zamanından beri Güney Asya’daki en büyük hanedanlığı kurdular. Hanedanlık Partları, 

Yunanları, Sakaları ve Hinduları içine aldı. Üstelik Kuşhan Hanedanlığı Roma İmparatorluğu 

ile Hindistan ve Çin arasındaki ticaret yolu üzerindeki ana konumlardan birini ele geçirdi. Bu 

birliktelik yeni bir dinamizm oluşturdu ve Budizm’de yeniliklerin ortaya çıkmasını sağladı. 

(Akira, 1990) Hatta Kanişka’nın faaliyetleri Budistler tarafından o kadar önemli görüldü ki 

Kanişka’yı Aşoka ve Menander ile aynı değerde saydılar. (Kulke ve Rothermund, 2001) 

Budizm’de yeni bir hareket olan Mahayana mezhebinin de bu devlet zamanında ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Buna ilaveten Budist mimari ve oymacılık, Yunan ve Greko-Romen 

kültürünün etkisiyle canlanmış ve yeni formlar kazanmıştır. Bu zaman boyunca Budist 

oymacılığı ilerledi. Daha önce de Hindistan’da Yunan ve İran etkisi görülmesine rağmen, ilk 

kez Buda heykelleri Kuşhan Hanedanlığının ilk periyodunda, MS ilk asrın son yarısında 

merkezî Hindistan’da Mathura ve Gandhara’da ortaya çıkmıştır. Ayrıca MS 2. yüzyıl boyunca 

Budist heykelciliği büyük bir ilerleme göstermiştir. (Akira, 1990) Buda rölyeflerinde 

başlangıçta Buda’nın hayatı ve önceki yaşamları tasvir edilmiştir. Bu rölyefler Budist stupa ve 

mimari yapılarında süs olarak kullanılmıştır. Fakat bu ilk rölyeflerde Buda bir insan figürüyle 

sunulmamış bodi ağacı gibi sembollerle gösterilmiştir. Gandhara sanatının ortaya çıkışıyla 

birlikte söz konusu heykeller insan formunda gösterilmeye başlanmıştır. İlk başta yapılan 

Buda heykelleri diğer heykellerle aynı ölçüde ve ebatta iken, sonradan Buda heykellerinin 

diğerlerinden daha büyük yapılmaya başlandığı dikkat çeker. Bu durum Buda’nın ne kadar 

yüceltildiğinin ve tanrılaştırıldığının somut bir göstergesidir. Hatta son aşamada artık 

biyografik sahnelerin tamamen kaldırıldığı ve tek başına Buda heykellerinin yapıldığı görülür. 

Bağımsız Buda heykelleri bu aşamadan sonra tapınma objesi olarak sunulmuş ve sonuç olarak 

Buda’nın biyografilerini tanımlayan rölyeflerden farklı bir fonksiyona sahip olmuştur. Budist 

biyografi edebiyatı da bu gelişmelerde rol oynamıştır. İnsan şeklinde yapılan Buda 

portrelerindeki değişimde Yunan heykeltıraşların veya Budist doktrindeki kaçınılmaz 

ilerlemelerin etkisinin ne kadar olduğu cevapsız bir soru olarak kalmaktadır. (Akira, 1990) 

Çünkü bunu tespit etmek bir hayli güçtür. Fakat her ikisinin de bu gelişmede belirli bir etkiye 

sahip olduğu açıktır. Özellikle Kanişka döneminde Mahayana Budizmi’nin yükseldiği 

görülmüştür. Mahayana Budizmi’nin ortaya koyduğu mitolojik unsurlarla süslenmiş, 

Tanrılaştırılmış Buda anlayışının yansımaları sadece sanatta değil edebiyatta da görülmeye 

başlandı. MS ikinci asırda ilk kez tam bir Buda biyografisi yazıldı. (Lamotte, 1988) Bu 

çalışmanın Kral Kanişka’nın çağdaşı ve hatta öğretmeni olduğu rivayet edilen Asvagoşa 

tarafından yapıldığı görülmektedir. (Nakamura, 2012) Asvagoşa tarafından yazılan 

Budaçarita’da Buda’nın hayatı kadim Hint bilgeliğinin deyişleriyle de süslenerek 

anlatılmıştır. (Conze, 2005) Bu noktadan da hareketle şu hususu belirtmekte fayda var. 

Kanişka’nın Budizm’e inandığı bilinmesine rağmen, krallık yaptığı zaman dilimi 

Hindistan’da farklı kültür ve dinlerin yan yana geldiği bir dönem olarak görülmektedir. 

Kanişka’nın bastırdığı paraların üzerinde bulunan Hindu, Budist, Yunan, İran ve Sümer-Elam 

tanrılarına ait tasvirler bunu doğrulamaktadır. Hatta Kanişka’nın kişisel olarak Budizm’e 

olduğu kadar İran Mitra mezhebine de eğilim duyduğu görülmektedir. Kanişka’nın 

ölümünden kısa bir süre sonra yazılan bir kitabede kendisini Mitralarla bir tuttuğu 

belirtilmektedir. (Kulke ve Rothermund, 2001) Bu yüzden Kanişka döneminde Budizm’in 

Mahayana mezhebi ilerleme kaydetmiş; Buda Hindu, Yunan, İran tanrılarının bulunduğu 

konumda görülmüştür. Ayrıca Buda biyografilerinde işlenen motiflerde Hint mitolojileriyle 

397

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



süslenmiştir. Budaçarita’da incelendiğinde bu durum açıkça görülmektir. Buda’nın Lumbini 

Bahçesi’ndeki doğumu Budaçarita’da şöyle anlatılmaktadır: 

Şu uğurlu korulukta, doğumu bekleyen kraliçe, binlerce kadın hizmetlinin hayır 

duasıyla, yaprak örtüsüyle kaplanmış bir sedire gitti. 

O sırada Puşya Takımyıldızı apaçık görünüyordu. Kraliçenin sağ tarafından, onun 

dualarıyla arınmış bir oğul doğdu, ona hiçbir ağrı ve sıkıntı vermeden, dünya insanlarının 

mutluluğu için doğdu.  

Yavaş yavaş annesinin karnından parlayarak çıktı, gökten inerken ışıl ışıl parladığı 

gibi. Doğum kanalından doğmadı o. 

Birçok hayat boyunca deneyimini mükemmelleştirmiş olarak, kusursuz bir dikkat ve 

zihinsel dinginlikle, hiçbir yanılgısı olmadan doğdu. 

Güneşin dünyaya vuruşu ve parlayışı gibi, ihtişamla ve dirlikle parlıyordu çocuk. Öyle 

ışıl ışıl parlıyordu ki herkesin bakışını ay gibi üzerine çekti. (Nakamura, 2012) 

Metinde Buda’nın doğumunun her aşamasının ışık, aydınlık ve parlaklıkla özdeşleştiği 

görülür. Bu anlatım, İran mitolojisinde Ahura Mazda’nın ışıltılı hâlesine benzer. Ahura 

Mazda, Tanrısal Sonsuz Işıktan doğmuştur. (Korkmaz, 2010) Budaçarita’daki anlatıma göre 

Buda da annesinin karnından ışıldayarak çıktı. Üstelik İran mitolojisinde Büyük Işık Tanrısı 

olarak bilinen Mitra’nın Veda inanışında çok daha eski dönemlerden itibaren var olduğu 

görülür. Vedalarda Mitra, Tanrı Varuna’nın kardeşi olup, Güneşi sembolize eder. (Korkmaz, 

2010) Rig Veda’da da ruhun ışıkla özdeşliğine dair anlatımlar görülür. Gerek İran 

mitolojisinde gerek Hint mitolojisinde ışıktan yaratılma sembolizminin var olduğu 

görülmektedir. Bu sembolizmin Budist edebiyatına ve sanatına yansımalarının olduğu Buda 

anlayışındaki değişimden anlaşılabilir. Asvagoşa’nın Budaçarita’yı yazarken genellikle kabul 

gören Hinduizm düşüncelerini de dâhil ederek, böyle bir kültürel ortamda Buda biyografisi 

yazmasına dikkat edilmelidir. 

Gupta Hanedanlığının yaklaşık olarak MS 320’den 520’ye kadar Hindistan’ın kuzeyinde 

varlık gösterdiği düşünüldüğünde onların Hindistan tarihi üzerinde kalıcı etkiler yaptığı 

rahatlıkla söylenebilir. Kitabelerden anlaşıldığına göre ülkenin her bölgesinde Vişnu, Şiva 

gibi Hindu Tanrıları ve tanrıça Sakti adına kutsal yerler için yapılan bağışların Budizm ve 

Caynizm için de yapıldığı görülür. (Kulke ve Rothermund, 2001) Diğer dinlere karşı sert 

değil, hoşgörülü yaklaşıldığı anlaşılmaktadır. Gupta Hanedanlığı Avrupa’da da etkili olan 

Hun saldırılarına karşı kuzeyde uzun süre direnemeyerek yıkıldı. Hunlar Gupta Hanedanlığına 

karşı zafer elde etmesine rağmen uzun süre kuzey Hindistan’da varlık gösterememelerine 

rağmen bu hanedanlıktan geriye kalan ne varsa hepsini yakıp yıktılar. (Kulke ve Rothermund, 

2001) Guptalardan sonra hâkimiyeti eline geçiren Harşa dışında güçlü bir hanedanlık 

kurulamadı. MS 600-1200’e kadar küçük ve kısa ömürlü pek çok hanedanlık varlık 

göstermiştir. 12. yüzyılda Müslüman Türklerin kurdukları Delhi Sultanlığı, Hindistan 

tarihinde yeni bir döneme geçişi sağlamıştır. 

Sonuç 

Gautama Buda, kuzey Hindistan’da bir prens olarak dünyaya gelmesine rağmen, yönetimden 

uzak durmuş, saraydan uzaklaşarak inzivaya çekilmiş, bir keşiş olarak hayatını sürdürmüştür. 

Fakat hayattayken krallarla kurduğu yakın ilişki, destek görmesini sağlamıştır. Ayrıca 

ölümünden sonra Budist öğretiyi benimseyen üç büyük Kral hem Hint alt kıtasının siyasi 

tarihinde önemli bir rol oynamışlar hem de Hint Budizmi’nin yayılması ve gelişmesine katkı 

sağlamışlardır. Budizm Kral Aşoka döneminde Hint alt kıtasının tamamına yayılmış ve bir 

devlet dini haline gelmiştir. Ayrıca Aşoka’nın siyasette yürüttüğü evrensel kral politikası 

Budist inanca yansımış, Buda’nın doğaüstü özelliklerine dair iddialar bu dönemde güçlenmiş 

ve Gautama Buda evrensel kurtarıcı motifi olarak görülmüştür. Hint-Yunan Kral Menander 

dönemi ise Yunan etkisinin siyasette ve Hint Budizmi’nde görüldüğü bir dönem olmuştur. 

Menander’in akılcı soruları ve keşiş Nagasena’nın ona verdiği cevapların yer aldığı metin 
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önemli Pali kaynaklarından biri olarak değerlendirilmiştir. Bu dönem Buda ikonalarının 

yapıldığı bir dönem olmuştur. Kral Kanişka ise Budizm’i benimsemiş ve desteklemiştir. Fakat 

sadece Budizm’i değil, İran’da ortaya çıkmış olan Mitraizm’i de aynı şekilde benimsediğine 

dair rivayetler bulunmaktadır. Ayrıca bu dönemde Buda’nın Hint Tanrıları, Yunan, Sümer, 

İran tanrıları ile tasvir edildiği görülmektedir. Kanişka’nın çoğulcu politikasının Buda’nın 

Hint, Yunan, İran veya Sümer tanrıları gibi Tanrı olarak tasvir edilmesine neden olduğu 

söylenebilir. Böylece Hint Budizmi’ndeki Buda tasavvuru dönüşmüş ve değişmiştir.   
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ABSTRACT 

The work carried out is the preparation of zinc oxide (ZnO) thin films using zinc acetate 

dihydrate [Zn(C2H3O2)22H2O] as the basic precursor, and ZnO thin films co-doped with a 

fixed rate fluorine (3at.%) and different levels of cobalt (1.5-2.5-3.5-4.5-5.5 (at.%)). We used 

cobalt chloride (CoCl26H2O) and ammonium fluoride (NH4F) for the doping. The deposition 

was carried out by spray pyrolysis on ordinary glass substrates at a temperature of 380 °C and 

a pressure of 2×10
5
 Pa. In this work, we used several characterization techniques, including 

X-ray diffraction, measurement of optical transmittance by means of UV and visible ray 

spectrometry, and measurement of electrical conductivity by the four-probe method. We 

obtained thin films whose grains have a size ranging from 18.55 to 76.25 nm, the values of 

the density of the dislocations are between [29.06 and 1.72 × (10
14

 m
-2

)], and the crystal 

structure of ZnO is compact hexagonal, the main crystal parameter has a value between 

(5.1347 - 5.2023 Å]. The results showed that the thin films of pure ZnO and co-doped by two 

the elements of fluorine and cobalt, have a high transmittance between [70% - 80%] in the 

visible spectrum region and the near infrared region. As for the optical gap energy and Urbach 

energy, the values were recorded in the intervals [3.269 - 3.403 eV] and [0.124 - 0.309 eV], 

respectively. Finally, we noticed that the electrical conductivity varied with increasing 

concentrations of dopants. The highest value is 6.676 (μΩ.cm)
-1

 for the sample (3at.% fluorine 

- 4.5at.% cobalt). 

Keywords: ZnO Thin films, Co-doping, Spray-pyrolysis. 
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ABSTRACT 

The current study deals with the preparation and development of nanomaterials based on 

AgNPs to study their catalytic properties. To achieve this, the different contents of Ag
+
 were 

dispersed in MIL-53(Fe) using the classical method and then treated by chemical reduction to 

produce metal nanoparticles (AgNPs). The obtained nanocatalysts MIL-53(Fe)/AgNPs were 

characterized by various techniques such as XRD, FTIR, and UV–vis DR. All the prepared 

nanocatalysts were evaluated in catalytic reduction of methylene blue (MB) dye in the 

presence of NaBH4 as a reducing agent. 

The best catalytic activity was obtained by the MIL-53(Fe)/AgNPs(2%) nanocatalyst in which 

5 min was sufficient to reduce the MB dye.  

Hence, it is concluded through this work that the nature, size, and concentration of 

nanoparticles present in the MIL-53 matrix are the key parameters that can influence the 

catalytic properties of this AgNPs-loaded MIL-53(Fe) systems. 

Keywords: AgNPs; MIL-53(Fe); methylene blue; catalytic reduction. 
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ÖZET 

İmaj; bir kurumun, kuruluşun, topluluğun, kişinin, ürünün ya da hizmetin hedef kitlesi 

üzerinde bıraktığı izlenimlerdir. Bu hedef kitle bir kişi olabileceği gibi milyarlarca insan da 

olabilmektedir. Pozitif ya da negatif imaj, hedef kitle davranışında etkili olabilmektedir. Bu 

nedenle pozitif imajı sağlamaya yönelik yönetim çabaları önemlidir. Hedef kitle nezdindeki 

imaj iyi yönetilmezse, küçük sorunlar olaylara, olaylarsa krize dönüşerek iletişim sürecinde 

kaynak rolündeki kişi ya da organizasyonu zora sokabilmektedir. Hedef kitlenin sayıca az 

olduğu durumlarda bu kişilerle doğrudan, detaylı (derinlemesine) görüşülerek mevcut veya 

potansiyel sorunlar kişi ya da organizasyonlar tarafından belirlenebilirken hedef kitlenin 

sayıca milyonları hatta milyarları bulduğu durumlarda derinlemesine görüşme yöntemleri 

zamansal ve maddi açıdan pek de olası görülmemektedir. Örneğin, imaj kaybından ortaya 

çıkan ve acil müdahale gerektiren krizlerde zaman baskısı vardır ve erken müdahale gerekir.  

Sosyal medya mecraları, hedef kitlelerin kişi ya da organizasyonlarla ilgili görüşlerini 

paylaştıkları alanlardır. Hedef kitleyi oluşturan bireyler, görüşlerini bu mecralarda paylaşarak 

iz bırakırlar. Bu izler birleşerek devasa veri yığınlarına dönüşür. Yığın halindeki veri bir 

bütün olarak işlevsizdir. Ancak veri madenciliği ve beraberinde metin madenciliği tekniklerini 

kullanarak kişi ya da organizasyonlar, hedef kitle zihnindeki imajlarını 

belirleyebilmektedirler. Bu süreçte, yığın halindeki veri, metin madenciliği ile işlenerek 

duygu analizine uygun hale getirilir. Makine öğrenmesi, sözlük tabanlı ya da hibrit yaklaşım 

kullanılarak işlenmiş veriye duygu analizi uygulanır. Sonuçlar, hedef kitlenin duygusal 

eğilimini kategoriler (pozitif-negatif-nötr ya da neşe-hüzün-korku gibi) halinde 

gösterebilmektedir. Ayrıca duygu kategorilerini oluşturan paylaşımlar, kelime bulutu 

yöntemiyle görselleştirilerek ilgili duyguya neden olan genel etkenler de belirlenebilmektedir. 

Duygu analizi ve kelime bulutu yöntemleri, imaj yönetimi sürecinde yol gösterici 

olabilmektedirler. Ancak çeşitli sorunlar da söz konusudur. Analizi gerçekleştirilen veri yığını 

yalnızca imaj yönetimi sürecinde kullanılabilecek verileri içermeyebilir. Örneğin; bir 

markanın yeni ürettiği otomobille ilgili popülerleşen bir Twitter etiketinde (#hashtag) 

görünürlüğü fazla olduğu için kan arama içeriğindeki paylaşımla ya da yardım taleplerini 

içeren gönderiler de olabilir. Ayrıca sosyal medya mecraları, anonim hesaplarla 

kullanılabilmektedir. Bu durum, bilgisayar yazılımlarıyla bir kullanıcının binlerce hatta 

milyonlarca hesabı kontrol etmesinin ve belirli konuya yönelik veri içeriğini 

şekillendirmesinin önünü açabilmektedir.  Son olarak, sosyal medya mecralarının sahiplik 

yapısı, paylaşımların yayın sürecini belirleyebilmektedir. İlgili mecralar, yayın politikasına 

uygun olmayan paylaşımları silebilirken içerik sahiplerinin erişimini de engelleyebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İmaj yönetimi, veri madenciliği, duygu analizi 
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ABSTRACT 

Image; it is the impression that an institution, organization, community, person, product or 

service leaves on its target audience. This target audience can be one person or billions of 

people. Positive or negative image can be effective in target audience behavior. Therefore, 

management efforts to ensure a positive image are important. If the image before the target 

audience is not managed well, minor problems can turn into events and events can turn into 

crises, which can put the person or organization in the source role in the communication 

process into difficulty. In cases where the target audience is small in number, existing or 

potential problems can be determined by individuals or organizations by directly meeting with 

these people in detail, while in-depth interview methods are not considered very likely in 

terms of time and money in cases where the target audience reaches millions or even billions. 

For example, crises that arise from loss of image and require immediate intervention are time-

pressure and require early intervention. 

Social media channels are areas where target audiences share their opinions about individuals 

or organizations. Individuals who make up the target audience leave their mark by sharing 

their views on these channels. These traces coalesce into huge chunks of data. The bulk of the 

data as a whole is useless. However, by using data mining and text mining techniques, 

individuals or organizations can determine their images in the minds of the target audience. In 

this process, the bulk data is processed by text mining and made suitable for sentiment 

analysis. Sentiment analysis is applied to processed data using machine learning, dictionary-

based or hybrid approach. The results can show the emotional tendency of the target audience 

in categories (such as positive-negative-neutral or joy-sadness-fear). In addition, the posts that 

make up the emotion categories can be visualized with the word cloud method and the general 

factors that cause the related emotion can be determined. Sentiment analysis and word cloud 

methods can guide the image management process. However, there are also various problems. 

The analyzed data stack may not only contain data that can be used in the image management 

process. For example; A popular Twitter hashtag (#) about a brand's newly produced car has 

high visibility, so there may be posts with blood search content or requests for help. In 

addition, social media channels can be used with anonymous accounts. This situation may 

pave the way for a user to control thousands or even millions of accounts with computer 

software and to shape data content for a specific subject. Finally, the ownership structure of 

social media channels can determine the publication process of the shares. While the relevant 

channels can delete the posts that do not comply with the publication policy, they can also 

prevent the access of the content owners. 

Key Words: Image management, data mining, sentiment analysis 

 

GİRİŞ 

Tarihteki yeri insanın kendini çevresine beğendirme dürtüsüne kadar uzanan imaj, bir bireye, 

gruba, organizasyona, olaya ya da olguya yönelik insan zihnindeki çağrışımlar, tutumlar, 

hisler, çeşitli izlenimlere yönelik çeşitli çıkarımlardan ve değerlendirmelerden oluşan imgeler 

olarak tanımlanabilmektedir (Öneren, 2013).  İmaj, zihinde oluşan bir resimdir, statik değil 

dinamiktir. Zaman içerisinde değişebilir, olumlu olan bir imaj olumsuza, olumsuz imajlar ise 

olumluya evrilebilmektedir. İnsan sosyal bir varlıktır ve içinde yaşadığı toplumda kişi ya da 

organizasyonların çevresi üzerinde bir imajı vardır. Kişiye ya da organizasyona yönelik imaj 

oluşum sürecinde söz konusu kişi ya da organizasyonun belirli olaylara ya da olgulara karşı 
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davranışları önem arz etmektedir. Örneğin, çalışanlara kötü davranan kurumu yöneticiler, 

organizasyon imajını olumsuz etkileyebilmektedir.  

Olumsuz imajlar, kişileri yalnızlığa, organizasyonları ise krize sürükleyebilmektedir. İnsan 

sosyal bir varlıktır. Çevreyi anlamak istediği gibi kendisinin de anlaşılmasını ister. İmaj, 

dışsal çevrenin bir kişiyi nasıl anladığını belirlemektedir. Tabi ki bu süreçte kişinin çevresine 

yönelik tutum, düşünce ve davranışları çevre üzerindeki imajının belirlenmesine öncülük 

etmektedir. Örneğin, insanlara yardım eden ve bu eylemleri çevresi tarafından bilinen bir 

kişinin oluşturduğu imaj ile hırsızlığı kanıtlanmış bir suçlunun imajı aynı olmamaktadır. 

Benzer şekilde organizasyonların da iç ve dış hedef kitlesi üzerindeki imajını, davranışları ve 

yaklaşımları oluşturur. Örneğin, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle çevrenin gelişmesine katkı 

sağlayan bir organizasyon ile hedef kitlesini ve onların görüşlerini önemsemeyen 

organizasyonun imajı aynı olmamaktadır. Kısacası, imajın oluşma süreci için kişi ve 

organizasyonlar arasında derinlemesine farklılık olduğu söylenememektedir. Ancak farklı 

yaklaşımların kişi ve organizasyonlara yönelik imajın oluşumu sürecine etkisi, imajın 

çeşitlenmesini ve türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Kişi ya da organizasyonlar, paydaş desteğinin devamlılığı için imaj yönetimine önem 

vermektedirler. Paydaş zihninde pozitif imaj, oldukça zor oluşturulmasına rağmen kolayca 

bozulabilmekte ve negatife dönebilmektedir. Bu nedenle imaj yönetimi, bitmeyen döngüsel 

bir süreç olarak görülebilmektedir. İmaj yönetiminin her aşamasında paydaşlardan elde edilen 

veriler ışığında bilimsel araştırma ve teknikleri kullanılarak oluşturulan stratejilerden 

yararlanmak, sürecin başarıya ulaşma şansını artırabilmektedir. Web 2.0 teknolojisiyle gelişen 

sosyal medya mecraları, paydaşların kendi aralarında ve kaynak kişi ya da organizasyonla 

doğrudan etkileşime girebildiği, belirli konuları tartışabildiği ve tüm bu süreçlerde veri olarak 

kullanılabilecek belirli izleri bıraktığı alanlardır. Bu izler birleşerek büyük veri olarak 

adlandırılan veri yığınlarını oluşturmaktadır. Ancak veri yığınının tümü imaj yönetimi 

sürecinde kullanılamamaktadır. Çünkü yığın içerisinde alakasız/işe yaramayan verilerin 

bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle, veri madenciliği teknikleriyle yığın içerisinden 

imaj yönetimi sürecinde kullanılabilecek spesifik veriye ulaşılmaktadır. Ardından 

araştırmanın amacına ve konusuna göre çeşitli analizler yapılabilmektedir. İnsanların belirli 

bir kişiye, organizasyona ya da konuya yönelik duygusal eğilimlerinin belirlenebilmesi için 

duygu analizleri kullanılabilmektedir. İmaj yönetimi sürecinde duygu analizi kullanımı 

araştırma ve araştırmacılar için birçok avantaj sağlasa da çeşitli sorunlara da yol 

açabilmektedir. Bu çalışmada, imaj yönetimi sürecinde duygu analizi kullanımının olası 

faydaları ve sorunları betimsel bir yaklaşımla tartışılacaktır.  

İMAJ ÇEŞİTLERİ 

Kişi ya da organizasyonların hedef kitleleri üzerinde birden fazla imajı olabilmektedir. 

Örneğin bir kişi çevresi tarafından dürüst ve cömert olarak nitelenebilir. Benzer şekilde bir 

organizasyona, hedef kitlesi tarafından çevreye duyarlı ve çalışanlarına saygılı imajları 

atfedilebilir. Bu nedenle imajlar çeşitlidir: 

 Kurumsal İmaj: Bir organizasyonun genel olarak kamuoyunda oluşturduğu kanaat, 

bir firmanın çeşitli aktörlerinin ilgili firmaya yönelik görüşü, organizasyonun hedef 

kitlesi zihninde oluşturduğu resim ya da organizasyona ilişkin bir algılama olarak 

tanımlanabilir (Bakan, 2004). Kurumsal kimliğin akılda bıraktığı unsurlar imajın 

oluşumunda etkili olabilmektedir (Ak, 1997). Kurumsal kimliğin unsurları (logo, 

antetli kağıt, iç dekorasyon vb.) somutken imaj soyuttur. Bu nedenle kurumsal imajın 

anlaşılabilmesi kurumsal kimliğe göre zor olabilmektedir.  

  Kişisel İmaj: Vural (2002) , ‘başkalarının bir kişiye yönelik akıllarına gelen her şey o 

kişinin imajını oluşturur’ der. Kişisel imaj söz konusu olduğunda bir kişiyle ilgili imaj 

oluştururken ‘iyi’, ‘bilgili’, ‘düzenbaz’ vb. nitelemeler kullanılabilirken 

organizasyonla ilgili imaj oluştururken işletmenin çeşitli donanımları, olaylara karşı 
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tutumu, hedef kitlesiyle iletişim biçimi ve kurumsal kimlik unsurları etkili 

olabilmektedir. Kişisel imajı oluşturan faktörler, kişinin; duruşu, kıyafeti, iletişim 

tarzı, beden dili, söylentiler vb. olarak sıralanabilmektedir (Peker & Aytürk, 2000). 

 Mevcut İmaj: Kişi ya da organizasyonun o andaki (mevcut durumdaki) imajı olarak 

tanımlanabilir (Peltekoğlu, 2018). İmaj, dinamiktir ve zaman içerisinde değişim 

gösterebilir. Değişimler, kişi ya da organizasyonun eylemlerine göre 

gelişebilmektedir. Bu nedenle pozitif imaja sahip kişi ya da organizasyonlar rehavete 

kapılmamalıdır. 

 İstenen İmaj: Organizasyonun ya da kişinin erişmeye/ulaşmaya çalıştığı imajdır 

(Öneren, 2013). Organizasyonlar, hedef kitlelerin zihninde olumlu şekilde yer 

alabilmek için imaj çalışmalarına ağırlık vermektedirler. İstenen imaj, ideal 

olabilmektedir. Bu nedenle sürekli daha iyi imajın oluşturulabilmesi için çabalanması 

gerekir. 

Yukarda bahsi geçenler haricinde diğer imaj türleri; ayna imaj, şemsiye imaj, organizasyonun 

kendini algıladığı imaj, yabancı imaj, transfer imaj, pozitif-negatif imaj, marka imajı, ürün 

imajı ve mağaza imajı olarak sıralanabilir (Bakan, 2004).  Kişi ya da organizasyonlar, imaj 

türlerinden birini ya da birden fazlasını olumlu şekilde geliştirebilmek için çabalamaktadırlar. 

ORGANİZASYONLARDA İMAJ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 

Organizasyonlar da tıpkı insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler. İnsan, yaşamının devamlılığını 

kendi başına sağlayabilirken organizasyonlar, onu yaşatacak insanlara ihtiyaç duyarlar. 

Organizasyonları yaşatan insan grupları; çalışanlar, müşteriler, gönüllüler vb.’den oluşan 

paydaşlardır. Yaşam sürecinde her bir paydaş grubu, organizasyon için ayrı bir görevi 

üstlenir. Bu görevlerin başarıyla yerine getirilebilmesi için paydaşların motive olması 

gerekmektedir. Paydaş motivasyonunun sağlanabilmesi için zihinlerde organizasyona yönelik 

pozitif imaj oluşturulmalıdır. Çünkü insan duygusal bir varlıktır.  

İmaj yönetimi süreci, kişinin ya da organizasyonun yalnızca çevresi üzerindeki etkisini değil, 

kendisini de gözden geçirdiği bir süreci kapsar (Baykasoğlu ve diğerleri, 2004). 

Organizasyonun faaliyet alanlarındaki tutumları, davranışları ve etkinliği imaj yönetimi 

açısından kendisini sorguladığı evreye dahil olmaktadır. Bu süreçte organizasyonlar, faaliyet 

alanlarındaki mevcut kimlikleriyle ulaşmak istedikleri arasındaki farkı anlayarak imaj 

yönetimi sürecini yönlendirebilirler. Ayrıca organizasyonun kendini sorgulaması, imaj 

kaybına yol açabilecek olası sorunların önceden fark edilmesine olanak sağlayarak erken 

müdahale fırsatı sunar.  

Başarılı bir imaj yönetimi, organizasyonun paydaşları üzerindeki negatif duyguları azaltarak 

pozitifliği hâkim kılar. Pozitiflik beraberinde faaliyet onayını ve sürdürülebilirliği getirir. İmaj 

yönetimi süreci, araştırmaya dayalı planlı bir süreç dahilinde ele alınmalıdır. Öncelikle 

organizasyonlar kendi içerisinde imaj araştırmaları yapmalı, sonrasında paydaşlar üzerindeki 

mevcut imaj araştırılmalıdır. Sonuçlar, bilimselliği esas alan bir süreçte değerlendirilmelidir. 

Ancak imaj yönetimi süreci döngüseldir, bitmeyen bir süreçtir. Çünkü paydaş zihnindeki 

mevcut imajlar dinamiktir. Pozitif olan imajlar, bir anda negatife dönebilir. 

Özetle, organizasyonların devamlılığı için paydaş desteği önemlidir. Çünkü organizasyonları 

yaşatanlar, paydaşlardır. Pozitif imaja sahip paydaşlar, organizasyonların işletilmesi sürecinde 

motive olurlar. Bu motivasyon, beraberinde yüksek performanslı işletişi getirir. Örneğin, bir 

tüketici satın alıp çok memnun kaldığı bir ürünü – maddi olarak bir kazanç sağlamamasına 

rağmen – çevresine tanıtarak organizasyona yeni müşteriler getirebilir. Diğer bir örnekle, 

çalışanların mutluluğuna önem veren bir organizasyon krizle karşı karşıya kaldığında ilgili 

çalışanlardan destek görmesi muhtemeldir. 

ORGANİZASYONLARDA İMAJ NASIL YÖNETİLİR? 

İmaj yönetimi, sistematik ve planlı bir şekilde yürütülmesi gereken süreçtir. Paydaşların 

zihninde pozitif imajların oluşturulmasını amaç edinen organizasyonlar, imaj yönetimi 
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sürecini proaktif bir şekilde ele almalıdır. Etkili bir imaj yönetimi sürecine başlamadan önce 

dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır (Gürel, 1998):  

 Paydaş zihninde organizasyona yönelik oluşmuş, mevcut imajların olduğu 

unutulmamalıdır. 

 Pozitif imajın sağlanması amaçlanan hedef kitleler doğru şekilde belirlenmelidir. 

 İmaj oluşturma sürecinde, ne söyleneceğine ve nasıl söyleneceğine karar verilmelidir. 

Mesajlar, paydaşların anlayabileceği şekilde hazırlanmalı ve paydaşlara ulaşabilecek 

kanallar üzerinden gönderilmelidir. 

 Kurum imajı, bireysel (yönetici, çalışan vb.) yargılardan çok araştırma sonuçlarına 

göre değerlendirilmelidir.  

 İmaj yönetim sürecinde gönderilen mesajlarda bir bütünlük sağlanmalıdır. Birbiriyle 

çelişen mesajlar paydaşlarda negatif imajı destekleyebilir. 

Stratejik süreç; araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme adımlarından 

oluşmaktadır (Peltekoğlu, 2018). Benzer olarak imaj yönetimi süreci, organizasyonun kendini 

anlamasıyla başlar. Durum analizi olarak adlandırılabilecek bu süreçte, SWOT analiziyle 

güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlenerek amaçlanan imajın sağlanması 

konusunda organizasyonun kendi yeterliliği sorgulanır. Sonrasında organizasyonun iç ve dış 

hedef kitlesine yönelik araştırma yapılarak mevcut durum anlaşılmaya çalışılır. Araştırma 

sonuçları dikkate alınarak pozitif imaj oluşturmaya yönelik yapılacak uygulamalar planlanır. 

Bu uygulamalar, hedef kitlenin demografik özellikleri dikkate alınarak geliştirilir. Örneğin, 

internet kullanım oranı düşük, 75 yaş üzeri bireylere yönelik imaj çalışmalarının sosyal medya 

mecraları üzerinden gerçekleştirilmesi, yüksek ihtimalle başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İmaj 

yönetim sürecinde, uygulamalar gerçekleştirilirken planlama adımındaki aşamalar dikkate 

alınmalıdır. Çünkü planlama aşamasında pozitif imajı sağlayabilecek stratejiler geliştirilir. 

Uygulama adımında stratejiler hayata geçirilir. Bu stratejiler, uygulamaların başarıya 

ulaşabilmesi için bir yol haritasıdır. Paydaşlarda pozitif imajın oluşturulması veya 

desteklenmesi için gerçekleştirilen uygulamaların sonrasında değerlendirme evresi başlar. Bu 

aşamada, imaj yönetimi çabalarının amaçlanan sonucu sağlayıp sağlamadığı sorgulanır. 

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı değerlendirme adımı, bir sürecin sonu 

olduğu gibi aynı zamanda başka imaj çalışmalarının da başlangıcıdır. Çünkü değerlendirme 

adımından çıkacak sonuçlar, yeni çalışmalara ve araştırmalara ışık tutar.  

İMAJ YÖNETİMİ SÜRECİNDE BÜYÜK VERİ 

Web 2.0 teknolojisinden önce kişiler, gruplar ya da organizasyonlar, pozitif imajı oluşturacak 

veya destekleyecek reklam ya da tanıtım faaliyetlerini geleneksel medya araçları aracılığıyla 

kitlelere ulaştırmaktaydı. Geleneksel kitle iletişim araçlarıyla gönderilen mesajlarda 

kaynaktan (organizasyon, kişi vb.) hedefe (genel hedef kitle ya da spesifik gruplar) mesaj 

aktarımı tek yönlü bir süreç dahilinde ilerlemekteydi (Polat, 2018). Kaynaktan gelen mesajı 

alan hedef grupların geri bildirimde bulunması pek de olası değildi. Ancak web 2.0 teknolojisi 

temelinde oluşturulan sosyal medya mecraları, geleneksel medyada yer alan imaj 

çalışmalarındaki tek yönlü iletişim akışını değiştirerek hedef grupların da anlık olarak geri 

bildirimde bulunabildiği, etkileşime dayalı bir ortam oluşturdu. Bu ortamda gelişen iletişim 

süreçleri, hem imaj yönetimi uygulamalarını oluşturan kaynak ile hedef gruplar arasında 

karşılıklı etkileşimi oluştururken hem de söz konusu hedef grupları oluşturan bireylerin birbiri 

arasındaki bilgi alışverişini desteklemektedir. Yani, bir kişinin ya da organizasyonun pozitif 

imajı oluşturmak ya da desteklemek için gerçekleştirdiği uygulamaları, sosyal medya 

mecralarında hedef kitleyi oluşturan bireyler birbiri arasında tartışabilmektedir.   

İmaj yönetimi sürecinde sosyal medya mecralarında gerçekleşen tüm iletişim faaliyetleri 

(kaynaktan hedefe, hedeften kaynağa, hedefi oluşturanların birbirleriyle iletişimi vb.), birer 

veri olarak kaydolmaktadır. İletişim faaliyetinde bulunan kitle sayısal anlamda büyüdükçe 

ortaya çıkan veri de artarak büyük veriye dönüşmektedir. Kavramsal olarak büyük veri; 
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geleneksel veri tabanlarının depolama, yönetme ve kümeleme işlemlerinde yetersiz kaldığı, 

yeni teknolojik depolama yöntemleriyle veri kümelerini saklayan ve işleyen süreçlerin tarifi 

için kullanılmaktadır (Doğan & Arslantekin, 2016). 

Sosyal medya mecralarındaki iletişim faaliyetlerinden oluşan büyük veri, çeşitli API 

(Uygulama Programlama Arayüzü)’ler ve veri kazıma yöntemleriyle içinde bulunduğu veri 

ambarından alınabilmektedir.  Alınan devasa veri ilk etapta; anlamsız, dağınık ve kullanışsız 

bir görünümde olsa da veri madenciliği teknikleriyle yığın içerisinden amaca uygun spesifik 

verilere ulaşılabilmektedir. Bu veriler kullanılarak paydaşların zihinlerindeki kişi ya da 

organizasyona yönelik mevcut imajın belirlenebileceği duygu, sosyal ağ, tahminleme vb. 

analizler yapılabilmektedir.  

İMAJ YÖNETİMİNDE KULLANILABİLECEK DUYGU ANALİZİ TEKNİKLERİ 

Kişi ya da organizasyonların paydaşları, sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlarla 

birbirlerini etkileyerek bu ortamda iz bırakırlar. Bu izler, birleşerek büyük veriyi oluşturur. 

Kişi ya da organizasyonlar, paydaşların oluşturduğu büyük veriyi kullanarak imaj yönetimi 

sürecinde strateji geliştirebilmektedirler. Çünkü paydaşların belirli bir konuya yönelik; 

duygusal eğilimleri, ortak görüşleri, sorunları vb. konular büyük veri içerisinden elde 

edilebilecek bilgilerle belirlenebilmektedir. Bu süreçte kullanılacak tekniklerden biri de duygu 

analizidir. 

Duygu analizi ile insanların belirli bir konuya yönelik görüşleri, tutumları ve duyguları 

belirlenebilmektedir (Bing, 2010). Duygu analizi, üç ana türde sınıflanmaktadır. Bunlar; 

makine öğrenmesi yaklaşımı, sözlük tabanlı yaklaşım ve hibrit yaklaşımlardır (Behdenna ve 

diğerleri, 2018). Makine öğrenmesi yaklaşımında, destek vektör makinesi (SVM) ve Naïve 

Bayes (NB) sınıflandırıcısı gibi tekniklerle evren içerisinden kutuplaştırılan anahtar kelimeler, 

semboller, konuşma parçacıkları veya sözcük grupları belirlenir (Shelke ve diğerleri, 2012, s. 

31; Bhagat ve diğerleri, 2020, s. 105). Ardından, belirlenen ifade grupları, konuya yönelik 

pozisyonlarını işaret eden kategorilere (pozitif-negatif-nötr veya beğenme-beğenmeme vb.) 

göre etiketlenir ve mevcut evren etiketlenen gruplara göre analiz edilir (Zhang ve diğerleri, 

2007, s. 5-8). Sözlük tabanlı duygu analizi yaklaşımında ise duygu kategorileri belirlenmiş 

terimlerden oluşan sözlüklerden yararlanılmaktadır. Sözlük içerisindeki duygu terimleri, 

araştırma evreni içerisinde taranmakta, eşleşen terimler ise puanlanarak belirli kategorilere 

ayrılmaktadır (Taboada ve diğerleri, 2011). Sözlük tabanlı duygu analizi kullanılan 

araştırmalarda amaca ve yapıya göre bir veya birden fazla duygu sözlüğü 

kullanılabilmektedir. Hibrit tabanlı duygu analizi yaklaşımı, makine öğrenmesi yaklaşımı ve 

sözlük tabanlı yaklaşımın bir birleşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım, diğer iki 

yaklaşımın tekli kullanımındaki eksiklikleri gidererek daha net sonuçlar bulmayı 

amaçlamaktadır (Appel ve diğerleri, 2016, s. 111). Bir araştırmada, hangi tür duygu analizi 

tekniğinin kullanılacağı konuya ve araştırmacının konuya yaklaşımına bağlı olarak 

belirlenmektedir. 

İmaj yönetim sürecinde duygu analizi kullanılarak sayıca fazla olan paydaşların, kişi ya da 

organizasyona yönelik duygusal eğilimleri kategoriler dahilinde belirlenebilmektedir. 

Kullanılan duygu analizi tekniğine bağlı olarak bu kategoriler; pozitif, negatif ve nötr gibi 

daha genel ya da heyecan, güven, nefret vb. gibi daha özel olarak ayrılabilmektedir. Bu 

sayede, kişinin ya da organizasyonun gerçekleştirdiği bir faaliyete yönelik ya da doğrudan kişi 

ya da organizasyona yönelik paydaşların genel duygusal eğilimleri, oransal olarak 

belirlenerek paydaşlarda pozitif imajı geliştirmeye yönelik hazırlanan uygulamaların tüm 

süreçlerinde kullanılabilmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İmaj yönetimi sürecinde paydaşların kişi ya da organizasyona veya belirli bir konuya yönelik 

genel duygusal eğilimlerinin belirlenmesi, stratejilerin nasıl oluşturulacağı konusunda 

belirleyici olabilmektedir. Büyük veriden elde edilebilecek bilgilerin analiziyle yapılan bir 
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duygu analizi, geleneksel (yüz yüze) araştırmalara göre daha az maliyetlidir. Ayrıca büyük 

verinin kullanıldığı bu tür araştırmalar, API desteğine, veri büyüklüğüne, internet bağlantı 

hızına ve kullanılan bilgisayarın performansına bağlı olarak oldukça hızlı 

tamamlanabilmektedir. Geleneksel veri toplama tekniklerinde araştırmacının tek başına 

milyonlarca insana ulaşması ve onlarla görüşerek veri toplaması, onlarca yıl sürebilir. Ancak 

duygu analizi için yeni dijital yöntemler kullanılarak elde edilen büyük veriden bilgi alınması, 

donanım ve yazılımlara bağlı olarak birkaç saatte tamamlanabilmektedir. Yeni dijital veri 

toplama ve analiz tekniklerinin sağladığı zamansal ve mekânsal faydalar, araştırma 

sonuçlarının hızlı bir şekilde elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu hız, aynı veri 

üzerinde farklı duygu analiz yaklaşımlarının denenerek sonuçların güvenirliğini artırmak için 

de kullanılabilmektedir. Büyük veriden elde edilen spesifik bilgilere hem makine öğrenmesine 

dayalı duygu analiz hem de sözlük tabanlı duygu analiz uygulanarak sonuçların birbirini 

desteklemesi sağlanabilir. 

Her ne kadar sosyal medya mecralarından elde edilen büyük verinin kullanıldığı duygu analizi 

çalışmaları, imaj yönetimi sürecine birçok fayda sağlasa da çeşitli sorunlara da neden 

olabilmektedir. Öncelikle duygu analizleri, bilgisayar bilimlerinin istatistik yazılım dilleriyle 

(R programlama, Python vb.) yapılabilmektedir. Genellikle sosyal bilim alanında çalışan ve 

bu alanın yöntem ve tekniklerini kullanan araştırmacılar, bilgisayar bilimlerinin yazılım 

tekniklerinden yoksun olabilmektedir. Diğer bir sorun, verilere ulaşma sürecinde API 

desteğinden kaynaklanabilmektedir. Örneğin, Twitter, kullanıcı profillerinden geçmişe 

yönelik en fazla 3 bin civarı paylaşımın alınmasına API dahilinde izin vermektedir. Büyük 

verinin kullanıldığı duygu araştırmalarında milyonlarca ve hatta milyarlarca insandan elde 

edilen bilgilerden yararlanılmaktadır. Bu durum, - veriler herkese açık olsa da - veri 

kullanımıyla ilgili etik sorunlara yol açabilmektedir. Çünkü araştırma dahilindeki insan 

sayısının fazla olması, bu insanlara ulaşılarak her birinden izin alınmasını olanaksız 

kılmaktadır.  Başka bir sorun, sosyal medya mecralarındaki anonim hesaplardan 

kaynaklanabilmektedir. Yazılım desteği ile binlerce hatta yüz binlerce bot hesap tek bir kişi 

tarafından kullanarak imaj yönetimi sürecinde kullanılacak büyük veri manipüle 

edilebilmektedir. Bot hesaplar tarafından büyük verinin manipüle edilmesine benzer başka bir 

problem de sosyal medya mecralarındaki tartışma ortamına konuyla alakasız verilerin dahil 

olabilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Covid-19 ile ilgili Twitter konu etiketinde acil 

kan talebini içeren paylaşımlar da yer almaktadır. Son olarak sosyal medya mecralarının 

sahiplik yapısı, paylaşımların kalıcılığı ve birer veri olarak alınabilmesi konularında etkili 

olabilmektedir. Sosyal medya mecralarının yayın politikalarıyla paylaşımlar sınırlanarak 

ulaşılabilecek verinin yapısı şekillendirilebilmektedir. 

Sonuç olarak, araştırmacılar, imaj yönetimi sürecinde büyük verinin kullanıldığı duygu 

analizlerinde; veri manipülasyonu, anonim hesaplar ve API kısıtlılıkları gibi çeşitli engellerle 

karşı karşıya kalmaktadırlar.  Paydaş zihnindeki imajın kolayca değişebildiği günümüz 

dünyasında, kısıtlardan kaynaklanan sorunların minimize edildiği imaj çalışmalarında 

kullanılan duygu analizleri, maliyet, hız ve zaman açısından araştırmacılara oldukça avantaj 

sağlamaktadır. 
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ABSTRACT 

Endemic and near endemic taxa are good indicators of habitat quality and the evaluation of 

ecosystem health. Furthermore, they are key indicators for the elaboration of conservation 

policies and strategies for the protection of biodiversity in national or global scale. Using 

IUCN categories and criteria, we assessed the national conservation status of 24-endemic and 

near endemic plant taxa from Korça region in the south-eastern part of Albania. Only 8-taxa 

have been assessed before for the National Red List of 2012, whereas all the other taxa are 

assessed for the first time for the Albanian National Red List. The existing data collected 

during plant monitoring in the years 2019-2022 allow us to assess the conservation status 

using criteria B, C and D. One taxa is assessed as CR, eight taxa as EN, four taxa as VU, 

seven taxa as LC and four others as DD. Out of 24-assessed taxa only six of them, 

Acantholimon albanicum, Centaurea pindicola, C. shumkana, Dichoropoetalum stridii, 

Heliosperma pusillum subsp. chromodontum and Oxytropis dinarica subsp. weberi occur 

within the current territory of the protected areas of Albania, while three others, Centaurea 

candelabrum, Dianthus galicicae and Odontarrhena albiflora occurs outside the network of 

protected areas. The distribution range of 15-other taxa occurs partly within and outside of the 

protected areas of Albania. Eight taxa out of 24 assessed, eight taxa are Albanian endemics 

and 16-others are near endemics which have a limited distribution range even in the 

neighbouring territories of Greece and North Macedonia.  

Based on the reference list of threats of IUCN, the assessed endemic and near endemic taxa of 

Korça district are directly or indirectly threatened by climate change, overgrazing and natural 

biotic and abiotic processes (abiotic natural processes and reduced fecundity). 

Keywords: IUCN conservation status, endemic, near endemic, National Red List, Korça, 

Albania 

 

Introduction 

Plants, due to photosynthesis, are fundamental for our life because we provide our food, 

medicine and oxygen from them. In the conditions of rapid climate changes and global 

warming, the loss of biodiversity represent the most important challenge for researchers, 

policy-makers and conservation CSOs. According to WWF (2020) the number of species at 

risk is growing all the time and there are already over a million species in danger or at risk of 

disappearing. The number of documented terrestrial plant extinctions is twice as high as for 

mammals, birds and amphibians combined (Humphreys et al. 2019) and Mediterranean region 

is one of the most threatened within Europe in which at least 1,677 species out of 15,060 

assessed European species are threatened with extinction, according to IUCN 
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(iucnredlist.org/regions/europe). The loss of biodiversity due to climate change, human 

impacts and invasion of alien species makes it even more necessary to take conservative 

programmes and halt its loss.  

On the other hand, protection of habitat types and ecosystems provide good ecological 

conditions not only for their species but also fighting climate change (Romerias et al. 2016). 

From this point of view, the assessment and conservation of indicator species of natural 

habitats and ecosystems is the first step to stop the plant loss. According to Caujapé-Castells 

et al. (2010), assessing the conservation status of endemic plants…is a key challenge because 

of their restricted geographical distribution and high vulnerability to threats, mainly due to the 

loss or alteration of their habitats. The continuous monitoring of species population trends and 

processing of their conservation and management plans is also one of the most important 

actions for the preservation of species and habitats where they occur. In-situ preservation of 

endemic and subendemic species through the protected areas is the best way to provide their 

conservation. 

Albanian government is obligated by the low No. 9587, dt. 20.7.2006 (updated) to assess the 

conservation status of the indicator species and publish each five years the National Red List 

of protected Flora and Fauna. The first National Red List of Protected Flora and Fauna of 

Albania came out in 2007 and the second one in 2013. In the red list of 2013, there are 

assessed 411 plant species out of 3629 species that occurs in Albania. From 411 assessed 

species (Pacifici et al. 2018), 328 species have been categorised as threatened or 79 plant 

species have been assessed as CR, 121 species as EN and 128 others as VU. 

Regardless of this, due to the circumstances and the long 50-year isolation of the country, 

many new species have been discovered recently, some of which are flag species of the 

priority habitat types (HD 92/43/EEC) and need the specific action plans for conservation. 

Below we have presenting 24-plant taxa, assessed for the National Red list from the Korça 

region, most of which have been discovered in the last 10-years or have been unknown for the 

Albanian botanists. 

Material and methods 

Within a three-year period from 2019 to 2022, we carried out monthly fieldwork during the 

spring and summer in Korça region, focusing on the distribution and monitoring of endemic 

and subendemic plant species. The collected plants were identified using the books of 

Albanian flora and Flora Europaea (Barina et al., 2018; Pils, 2016; Shuka et al., 2021a; Tutin 

et al. 1964–1980). Additional data were provided from other papers published on the endemic 

and rare plants of the region (Mahmutaj et al. 2015, Miszczak et al. 2022, Shuka, 2009, Shuka 

& Jahollari 2007, Shuka & Tan 2013, Słomka et al. 2015, Wagenitz et al. 2018). 

Monitoring of the plant species were done based on methodology described by Shuka et al. 

(2021b) and habitat types have been evaluated following the Interpretation Manual of 

European union Habitats (NATURA 2000). The conservation status and threats of the 

endemic and subendemic species of Korça region was evaluated following the IUCN Red List 

Categories and Criteria guidelines (for further details see: 

http://www.iucnredlist.org/documents/ RedListGuidelines.pdf; IUCN Standards and Petitions 

Subcommittee, 2019). Calculation of extent of occurrence (EOO) and area of occupancy 

(AOO) was done using the GeoCAT software (Bachman et al. 2011). 

 

Study area 
The assessed plant taxa occur within the Korça region territory and few of them have some 

subpopulations out of this region. The region of Korça cover a territory of 3,711 km
2
 that 

extended from 500 m above sea level to 2520 m in the highest peak of Gramozi Mt. The 

average height above sea level is 850 m and in the middle of region is the Korça field, 

surrounded by mountain ranges. The mountains cover 58% of the all territory surface that lied 
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between two biogeographic regions, Mediterranean and Alpine. The valleys are under the 

influence of Mediterranean climate and at altitudes above 1200 m dominated the continental 

climate, particularly in the eastern part of the region. The region is characterised from cold 

winter and dried and worm summer and low mean annual precipitation, ca. 800-1000 mm per 

year. The great role in the climate of the region plays and three lakes, Ohrid and Makro and 

Lesser Prespa that bordering the territory with North Macedonia and Greece. (Kabo 1991, 

Shuka et al. 2008; 2021b). 

The region is distinguished for its diversity of geomorphology of substrate where ultramafic 

and limestone dominate and diversity of ecosystems too. Three big rivers have their sources in 

the mountainous part of the region, Drini River from the Dry Mt, Shkumbini River from 

Valamara Mts range and Osumi from Gramoz and Ostrovica Mts range, whereas the Devolli 

River, a branch of Shkumbini, go through the whole central part of it. Despite of the high 

numbers of higher plants, growing in the entire territory, the information regarding current 

status of endemic and subendemic species still remains incomplete and a comprehensive 

study with neighbouring parts of North Macedonia and Greece (Kabo 1991).  

Distribution and Rationale for the species assessment 

Order: Aspargales Family: Amaryllidaceae 

Allium albanicum S. Brullo, C. Brullo, S. Cambria, G. Giusso del Galdo, C. Salmeri.  

A. albanicum is a recently described species based on the previously known taxa referred as 

A. meteoricum. The species occur in the serpentine substrate along Devoll river, Renci area 

and Pashtriku Mt in the North Albania. The only known locality located in limestone is on the 

Dry mountain, not far from the type locality in Devolli river.  The EOO of species is 

estimated to be 8,026 km
2
 and AOO 20 km

2
. The localities that occurs in the south and 

northwest of Albania are impacted from the extended drought during the summer and autumn 

period, which corresponds with the flowering and fruiting phase. Other threats to the species 

are grazing during the reproductive period and exploring and producing minerals such as Cr 

and Fe-Ni. The species is part of national red list and have been assessed as EN A1b in (MoE 

2013) but four localities are out of current net of PA. Based on the species rarity an ex-situ 

conservation has begun in the National Botanical Gardens, and visitor center of Prespa NP. 

Based on the present data such as the total population size observed less than 2,500 mature 

individuals, a continuous decline in the EOO and AOO, the number of localities less than 10 

and considering the habitat quality and other threats it is listed as EN B1ab(i,iii) + 2b(ii,iv,v). 

Order: Apiales, Family: Apiaceae 

Dichoropoetalum stridii (Hartvig) Pimenov & Kljuykov. 

Dichoropoetalum stridii is a near endemic species with distribution range in the serpentine 

substrates of Valamara and Smolika Mts. It was found in serpentine pastures and scree at 

altitudes above 2000 m near the peak of Valamara Mt. The locality in Valamara Mt is 

characterised by the presence of shallow soils. Habitat Types: 62B0 * Serpentinophilous 

grasslands and scree. The EOO and AOO calculated with GeoCAT software (Bachman et al. 

2011) is 12 km
2
. The mature individuals that occur in the eastern scree of the Valamara Mt, 

monitored in 2007, 2015 and 2022 show an extreme fluctuation, respectively 1850, 1500 and 

2100 mature individuals (L. Shuka, pers. comm.) and its growing habitat is reduced by the 

impact of climate change, habitat quality and low reproduction fertility. Drought, the 

temperatures in the flowering period are extremely high. The species is part of a new PA, cat. 

IV. 

Considering the population size less than 2,100 mature individuals, a decline observation in 

EOO and AOO and fluctuation of the number of mature individuals, and habitat quality it is 

assessed as EN B1ab(iii) + 2b(iv). 

Order: Apiales, Family: Apiaceae 

412

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 
 

Siler zernyi subsp. ochridanum (Micevski) Niketić, F. Conti, D. Lakušić & Bartolucci. 

(=Laserpitium ochridanum Micevski).  

Siler zernyi subsp. ochridanum is stenondemic species of Galićica and Prespa National Parks. 

In Albania, the species was recorded in two localities, in subalpine and alpine pastures above 

tree line on calcareous grasslands of Dry and Ivani Mountains. According to Shuka et al., 

2013, the species inhabit the rocky pastures, densely covered by herbaceous species, 

especially Gramineae at altitudes from 1,600 m up to 1,850 m. In Dry Mt it was found in 

eastern slopes, above Gorica e Madhe village, closed to the border line with North Macedonia 

and in Ivani Mt, around its peak. The EOO is 19.712 km² and AOO is 20 km². The population 

size of the species in Albanian territory is less than 1000 mature individuals, and expected to 

decrease from the grazing, particularly in the Ivani Mt. Since the plant is edible from animals, 

it is threated from grazing in Ivani Mt. The global climate change is identified also as other 

threats to the species. Based on restricted area of distribution, population size and threats, it is 

assessed as EN B1ab(i,v) + 2ab(iii,v). 

Order: Asterales, Family: Asteraceae  

Centaurea galicicae Micevski. 

Centaurea galicicae is stenoendemic species, restricted in the limestone cliffs of Makro 

Prespa Lake, between Albanian, Greece and North Macedonian (Micevski 1985, Wagenitz et 

al. 2018). In North Macedonia it was found in the rocky slopes of Lake shore between 

villages Stenje and Konjsko on altitudes 850-880 m a.s.l. In Albania the species occur on the 

rocky cliffs above lake shore of Gollomboçi peninsula. It was recorded for the first time in 

July, 2013, in a subpopulation with less than 50 mature individuals (Shuka & Tan 2013). 

During the species monitoring in June 2021 in the know locality the species was not observed. 

A fire in 2017 is thought to be the cause of the burning of this subpopulation. However, more 

observations should be carried out in the area to see if the species is extinct for Albania or not, 

so it is assessed as DD.  

Order: Asterales, Family: Asteraceae  

Centaurea shumkana Kit Tan, Shuka & Wagenitz. 

Centaurea shumkana is an endemic species of Albania with very narrow distribution range in 

calcareous rocky cliffs above both Prespes Lakes (Wagenitz et al., 2018). In Albania it was 

found in two small scattered populations; in the Gollomboçi peninsula, Makro Prespa lake 

and in the rocky cliffs above Lesser Prespa. The extent of occurrence is ca. 8 km², whereas the 

area of occupancy in both localities is also 8 km². Centaurea shumkana is extremely rare 

species found only in two localities so far. It has a very small population size of fewer than 

120 mature individuals, monitored during June of 2021 from ca 150 mature individuals 

observed in 2016 (L. Shuka pers.com.). In species monitoring of the summer of 2021, in the 

type locality Gollomboçi peninsula, that represent and the largest subpopulation, the dried 

stems of the plants are observed too. The extended drought and high temperatures during the 

flowering and fruiting period is the main threats to the species due to premature drying of the 

capitules and non-ripening of the seeds. 

Order: Asterales, Family: Asteraceae  

Centaurea soskae Hayek. 

Centaurea soskae is endemic to the western Balkan Peninsula, with restricted distribution 

range in Trapezica (FYR Macedonia), Mali i Thatë (Dry Mountain), the rocky cliffs of 

Prespes Lakes in Albania and NW Greece (Košanin 1926, Shuka & Tan 2013, Wagenitz et al. 

2018). In Albania, it was found in three localities between 850 m and 1,200 m, on calcareous 

rocky slopes of western side of Dry Mt, above Shëngjergji village and on calcareous rocky 

cliffs of the Gollomboçi peninsula in the Makro and Lesser Prespes Lakes. The Albanian 

population of C. soskae in three localities of occurrence is calculated ca. 500 mature 

individuals. It is apparently stable in the rocky cliffs of Lesser Prespa, but severely 
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fragmentated along rocky cliffs of Makro Prespa Lake and western rocky slopes of Dry Mt. 

The EOO is 124.753 km
2
 and AOO is 20 km

2
. The major threat of the species is the climate 

change or the extreme higher temperatures during the summer and the fire. Since the 

population of the species in Albania is decline, the low number of localities and 

fragmentation, it is assessed as EN B1ab(iii,v) + 2ab(ii,iv).    

Order: Asterales, Family: Asteraceae  

Centaurea drenovensis Pils.  

C. drenovensis is an Albanian endemic described recently from the serpentine substrates of 

Morava Mt in the Korça region (Pils 2016). During filed trips it was observed further more in 

the south toward Sheleguri area. The population size in three localities of its distribution was 

calculated less than 4,000 mature individuals within the extent of occurrence
 
191 km

2
 and 

AOO of 24 km
2
. The southernmost locality of this species in Shelegur, occur within a 

protected area (PA), while two others occurs outside PA. The expansion of the oak and black 

pine forest in Qarri Pass and Shelegur are occupying the growing habitat of C. drenovensis 

and decline its EOO and AOO. Taking in consideration the number of localities, the 

population size, habitat quality as well as the EOO and AOO decline, the species is assessed 

as Endangered (EN B1ab(i,iv) + 2b(ii,iii,v)). 

Order: Brassicales, Family: Brassicaceae 

Odontarrhena albiflora (Meyer) Španiel, Al-Shehbaz, D. A. German & Marhold. 

O. albiflora is an Albanian endemic species, obligate to the western limestone cliffs of Dry 

mountain, above Shëngjergji village. According to Cecchi et al. (2018), this species is an 

extremely rare endemic only known from the type locality, western slopes of Dry Mt, from 

900 to 1300 m. Due to the difficult terrain to explore, during our field trips we cannot monitor 

the species population size and threats, so it was assessed as DD.  

Order: Brassicales, Family: Brassicaceae 

Odontarrhena moravensis (Meyer) L. Cecchi & Selvi. 

Odontarrhena moravensis is endemic to the serpentine massifs on the Korça region. The 

species was observed on ultramafic rocky ground and gravels in three localities: Morava Mt, 

serpentine areas between Voskopojë and Gjergjevicë villages and Devolli river near the 

Strelca village, at altitudes 800 to 1550 m (Meyer 2011, Cecchi et al. 2018). The population 

size was monitored only in Morava Mt and Voskopojë-Gjergjevicë localities, respectively 

with ca. 300 and 1,200 mature individuals. The calculated EOO is 142.4 km
2
and AOO is 16 

km
2
. Based on habitat quality, number of localities, only three, and population size, the 

species was assessed as EN B1ab(i,v) + 2ab(i,ii,iv). 

Order: Caryophyllales, Family: Caryophyllaceae 

Dianthus galicicae Micevski. 

Dianthus galicicae is a restricted endemic species of Galićica-Dry Mts range with limited 

range of distribution in both sides of the Albanian-North Macedonian border, respectively 

above villages Peshkëpi and Ljubanishta. The extent of occurrence and area of occupancy is 8 

km². Our survey, carried out during July of 2020 in Albania has counted ca. 1,200 mature 

individuals. The population size is decreased with ca. 200 mature individuals since the first 

monitoring of 2014 (Shuka et al., 2013), from the reduction and fragmentation of the habitat 

due to the expansion of the woody Hornbeam and Quercus spp. species towards the open 

stripped grasslands. The decline trend of the area of occupancy and population size, mainly 

due to reduction and fragmentation of the habitat, it is therefore assessed as Endangered (EN 

C1C2a(i,ii)). 

Order: Caryophyllales, Family: Caryophyllaceae 

Heliosperma pusillum subsp. chromodontum (Boissier & Reuter) Niketić & Stevanović. 

H. pusillum subsp. chromodontum is subendemic taxa with restricted distribution range in 

Olympus Mt (Greece), Makro Prespa Lake shore in North Macedonia and Albania as well as 
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in Llënga Canyon, Sopoti Mt, Shkalla e Drenit and near Biza also in Albania (Niketić & 

Stevanović 2007, Shuka et al. 2020, Miszczak et al. 2022). The preferable habitat of this taxa 

are limestone rock crevices in semi shadow caves or deep canyons. The extent of occurrence 

in Albania is 1,151.34 km
2 

and AOO is 20 km
2
. Despite of the area of occupancy, 20 km

2
, its 

occupation surface in each of the five localities of its occurrence in Albania is less than 100 

m
2
 and the number of mature individuals is less than 700. A reduction of the population size 

with 15% from last monitoring in 2014, is observed during 2021. In all its distribution range 

the taxa are endangered from the climate change and deviation of the water flow in rivers and 

canyons from the hydropower construction. Based on extent of occurrence in Albania 

ca.1,151.34 km
2
, the habitat of occurrence, small area of occupancy and small population size, 

it is assessed as Vulnerable C1C2a.  

Order: Fabales, Family: Fabaceae 

Chamaecytisus pseudojankae Pifkó & Barina. 

C. pseudojankae has been considered as Albanian endemic with very narrow distribution 

range in calcareous rocky pastures of Dry Mountain (Pifkó & Barina 2016) and Ivani 

Mountain (L. Shuka pers. com.). Recently, the species is recorded also in the adjacent parts of 

Prespa NP in Greece around the Vrontero village, closed to Ivani Mt (Bergmeier et al. 2020). 

In Albania the species is restricted along the ridge of Dry Mt and rocky pastures of eastern 

and western slopes of it. In Ivani Mt and Greece the species occur at the edges of Oak or 

Oriental Hornbeam woods. Since the species is recently described, it is not assessed for the 

red lists in both countries. The extent of occurrence is ca. 58.637 km² and area of occupancy 

is 40 km² in both localities of Dry and Ivani mountains. The current population size of C. 

pseudojankae in its distribution range is calculated ca. 1,500 mature individuals. The species 

is impacted by the fires and climate change. During species monitoring at the end of July, 

2020, mature plants of the western slopes of Dry and Ivani Mts were with dried legumes and 

dried unmatured seeds. Based on the population size, severe fragmentation of its habitat and 

the impact of fires in the western slopes of Dry Mt as well as in the low rate of reproductivity 

due to global warming, the species is assessed as EN B1 2ab(i,iii,v) + 2ab(ii,iv). 

Order: Fabales, Family: Fabaceae 

Oxytropis dinarica (Murb.) Wettst. subsp. weberi Chrtek & Chrtková. 

Oxytropis dinarica (Murb.) Wettst. subsp. weberi Chrtek & Chrtková is a near endemic taxa 

with very restricted distribution range in southeast Albania and northwest of North Macedonia 

(Chrtek & Chrtkova 1983, Shuka & Tan 2013). The monitoring of the species in Dry and 

Valamara Mt was carried out during July of 2020 and 2022. It was observed and monitored in 

the rocky pastures of the alpine region of Valamara, Dry Mt and Korab Mt, between 1,800 

and 2,400 m. The extent of occurrence of Albanian subpopulations is ca. 1820.5 km² and the 

area of occupancy is 28 km² and the population size was calculated ca. 4,000 mature 

individuals. During observation of the taxon in both mountains have been recorded massive 

damage from grazing by the ships because it is edible. Taking in consideration the small 

AOO, 20 km² and since three subpopulations of this taxon are far from each other’s and the 

projection of taxon declines with more than 10% in the future from grazing, it is assessed as 

VU C1C2a. 

Order: Fabales, Family: Fabaceae 

Oxytropis purpurea (Baldacci) Markgraf. 

Oxytropis purpurea is subendemic species with restricted distribution range in Albania and 

Greece (Shuka & Malo 2010). In Albania it was found only on limestone rocky grasslands at 

altitudes 1700–1900 m, in two localities Dry Mt and Sinuer (Çermenikë). The extent of 

occurrence of the species is 38.6 km
2 

and area of occupancy is 12 km
2
. The observed 

population size in Dry Mt was between 1,200 and 1,500 mature individuals, whereas half of it 

occurs outside of the border of Prespa NP. No information exists on the second subpopulation 
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of Sinuer Mt, but its population size should be smaller than in Dry Mt, calculated from the 

habitat quality. The species has been assessed as EN A1b in the National Red list of 2013. 

During species monitoring on June, 2022 on Prespa NP (Dry Mt) about 25 % of mature 

individuals have been eaten by animals. Based on the small EOO, AOO, number of localities 

and threats the species is assessed as Endangered (EN B1ab(i,iii) + 2ab(ii,iv,v). 

Order: Malpighiales, Family: Hypericacea  

Hypericum haplophylloides Halácsy & Bald. subsp. devollense F.K. Meyer.  

H. haplophylloides subsp. devollense is one of two taxons of the H. haplophylloides, endemic 

to the south of Albania (Shuka & Jahollari 2007, Malo & Shuka 2009, Meyer 2011, Meço 

2019). It is a serpentine obligate with distribution range in the middle part of Devolli River 

(Kokol and Gjergjevica valley) and Qarrishtë branch of Shkumbini River, altogether three 

localities. The EOO of the taxon is 370 km
2
 and its EOO is12 km

2
. Populations size is 

monitored only in Gjergjevica valley, ca. 60 Mature individuals and unknown for two other 

locations, so the taxon is listed as DD. 

Order: Liliales, Family: Iridaceae 

Crocus cvijicii Kosanin. 

Cvijici’s Saffron is a stenoendemic of Dry and Galićica Mts range, located respectively in 

south-eastern Albania and southwestern parts of North Macedonia. It was found in dry 

subalpine and alpine calcareous pastures of Dry Mt in Albania, and several localities in 

Galićica Mt in North Macedonia (Shuka et al. 2009). The extent of occurrence in Albania is 

18.1 km
2
 and area of occupancy is 32 km². Other records from northeaster Greece and 

mountains of Gramoz, Ostrovicë and Valamara in Albania (Shuka et al. 2018) belongs to a 

different species (Pers. com. L. Shuka). Based on the previous known distribution 

(Ranđelovic et al. 2007), the species have been assessed for the Red List of IUCN as LC. In 

Albania, the population size in 2015 was estimated ca. ca. 11,000 mature individuals (L. 

Shuka pers. comm. 2015, Shuka et al. 2021) in the population of Dry Mt. The monitoring of 

species in Dry Mt during the end of May, 2021 turns out to be less than 10,000 mature 

individuals. Population of C. cvijicii in Albania have been observed to be decline at lower 

altitudes but stable at altitudes above 1,850 m as result of global worming and reduction of the 

snow. The population of C. cvicii in Albania is fragmented in the upper part of Dry Mt, on 

altitudes between 1,700 m and 2,100 m. Considering the restricted distribution range and 

small EOO and AOO, the population size less 10,000 mature individuals and its decline as 

result of climate change, the species is assessed as Vulnerable VU C1C2a. 

Order: Caryophyllales, Family: Plumbaginaceae 

Acantholimon albanicum Schawarz & F.K. Meyer. 

According to Damo and Icka (2020) and Meyer (2011), A. albanicum is a serpentine obligate 

species, endemic to the Korça region. In its type locality, Morava Mt, between Village 

Boboshticë and Bigëll, it was found on ultramafic rocky ground and gravels in a very 

restricted surface. In this locality, it was companied from only few other species and the 

ground surface were very eroded. No data have been given for the population size and 

distribution of the species in the assessment of the year 2013 as endangered (EN A1b). 

However, during our monitoring at the end of July 2022, the population size were less than 

100 mature individuals. The extent of occurrence and area of occupancy of the species is 8 

km
2
. Since we haven’t data on population size and ecology for the second locality and 

considering the small EOO, AOO, number of localities and habitat quality, it is assessed as 

Endangered B1ab(i,iii) + 2ab(ii,iv,v). 

The monitoring and observation of the population size, distribution and ecology of the 

following species Centaurea candelabrum Hayek & Košanin, C. drenovensis Pils, C. 

pindicola Griseb., C. vlachorum Hartvig, Campanula hawkinsiana Hausskn. & Heldr., 

Cerastium smolikanum Hartvig and Sempervivum ciliosum Craib.  (Shuka & Jahollari 2007, 
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Shuka & Malo 2010, Shuka & Tan 2009, 2013, Mahmutaj et al. 2015), show that they have 

larger EOO, AOO, population size and more than five localities (Table1). Four of them, 

Centaurea candelabrum, C. vlachorum, Campanula hawkinsiana and Cerastium smolikanum 

can be found also outside of Korça region and their distribution range extends towards the 

serpentine massifs of the North of Albania. These species have been listed as Least Concern 

(LC) as they are widespread with big population, of 4,000 mature individuals in Albania, and 

could be much larger, considering the distribution range also in Greece and Kosova. 

Out of 24-assessed taxa only six of them, Acantholimon albanicum, Centaurea pindicola, C. 

shumkana, Dichoropoetalum stridii, Heliosperma pusillum subsp. chromodontum and 

Oxytropis dinarica subsp. weberi occur within the protected areas of the country, while three 

others, Centaurea candelabrum, Dianthus galicicae and Odontarrhena albiflora occurs 

outside the network of protected areas. The distribution range of 15-other taxa occurs partly 

within and outside of the protected areas of Albania.  

The major threats to all assessed species are the low quality of growing habitat mostly in 

serpentine, climate change particularly the high temperatures of the summer and overgrazing 

and the fires during the summer and autumn period.   
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BİBERİYE BİTKİSİNİN (Rosmarinus officinalis L.) ENDOFİTLERİ, BUNLARIN 

BİTKİNİN YAŞAMINA KATKILARI VE BU İLİŞKİNİ POTANSİYEL KULLANIM 

ALANLARI 

 

 

ÖZET 

Akdeniz bölgesi kökenli Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae familyasına ait aromatik bir 

bitkidir. Çok yıllık olup kışın yapraklarını dökmemektedir. Biberiye genellikle 50 – 100 cm 

yükseklikte ve çalı görünümündedir Yapraklı ve çiçekli dallarından başlıca bileşeni borneol 

olan bir uçucu yağ elde edilir. Taze çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile elde edilen 

Biberiye yağı aroma terapinin önemli uçucu yağlarından birisidir. Uçucu yağın antibakteriyal, 

antiviral, aromatik, stimülan ve spazmolitik etkileri vardır. Biberiye bitkisi muhtemelen 

içerdiği diterpenlerden dolayı orta derecede antimikrobiyal ve antiviral aktivite gösterir.  

Günümüzde sentetik katkı maddeleri kullanılmadan, daha çok doğal koruyucuların 

kullanıldığı gıdaların tüketilmesine ilgi var. Bu bağlamda, biberiye gibi bazı bitkiler doğal 

özleri, biyoaktif özelliklerinden dolayı incelenmiştir. Biberiye özlerinin hepatoprotektif, 

antifungal, insektisit, antioksidan ve antibakteriyel gibi biyolojik biyoaktiviteler gösterdiği 

çeşitli araştırmalar tarafından bildirmiştir. Bu bitkiden elde edilen drogların çeşitli alanlarda 

kullanımı söz konusudur. 

Bitkiler, kanıtlanmış faydaları nedeniyle bilimsel topluluğun dikkatini çeken rizosferik ve 

endofitik mikroorganizmalar da dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalarla karmaşık bir 

ilişki geliştirir. Bu mikroorganizmalar, konukçu bitkinin doğal sakinleridir ve ayrıca endojen 

bir şekilde gelişebilirler. Bu, herhangi bir görünür hastalık semptomu olmaksızın yaşam 

döngülerinin en azından bir kısmı boyunca bitki dokularını kolonize eden endofitik 

mikroorganizmalar için geçerlidir. Endofit topluluğunun bakterileri ve fungusları çeşitli olup 

bitki dokularında sistemik olarak dağılabilir Bu mikroorganizmalar, bitki büyümesini ve bitki 

patojenlerine karşı savunmayı geliştirir, bu da stres toleransını daha da artırır ve ilgili 

biyoaktif bileşiklerin sentezini veya gelişimini destekleyebilir. Son yıllarda Biberiye bitkisinin 

endofitleri ile ilgili bir çok çalışma yapılmış ve bunların bitkinin genel sağlığına ve ürettikleri 

bir takım metabolitleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Biberiye bitkisinin 

söz konusu endofitlerle birlikte oluşturdukları potansiyeller ve bunların kullanım alanlarından 

bahsedilecektir. 

Anahtar kelimeler: Biberiye, Rosmarinus officinalis, Endofitik Mikroorganizma, Biyoaktif 

Bileşenler 
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ABSTRACT 

Rosmarinus officinalis L. originating from the Mediterranean region is an aromatic plant 

belonging to the Lamiaceae family. It is a perennial and does not shed its leaves in winter. 

Rosemary is generally 50-100 cm high and has a bush-like appearance. An essential oil is 

obtained from its leafy and flowering branches, the main component of which is borneol. 

Rosemary oil, obtained by steam distillation from fresh flowering branches, is one of the 

important essential oils of aroma therapy. The essential oil has antibacterial, antiviral, 

aromatic, stimulant and spasmolytic effects. Rosemary plant shows moderate antimicrobial 

and antiviral activity, probably due to the diterpenes it contains.  

Today, there is an interest in consuming foods that use more natural preservatives without the 

use of synthetic additives. In this context, natural extracts of some plants such as rosemary 

have been studied for their bioactive properties. Various studies have reported that rosemary 

extracts exhibit biological bioactivities such as hepatoprotective, antifungal, insecticide, 

antioxidant and antibacterial. The drugs obtained from this plant are used in various fields.  

Plants develop a complex relationship with a variety of microorganisms, including 

rhizospheric and endophytic microorganisms, which have attracted the attention of the 

scientific community for their proven benefits. These microorganisms are natural inhabitants 

of the host plant and can also grow endogenously. This is true for endophytic microorganisms 

that colonize plant tissues for at least part of their life cycle without any visible symptoms of 

disease. Bacteria and fungi of the endophyte community are diverse and can be systemically 

distributed in plant tissues. These microorganisms enhance plant growth and defense against 

plant pathogens, further increasing stress tolerance and may promote the synthesis or 

development of relevant bioactive compounds. In recent years, many studies have been done 

on the endophytes of the rosemary plant and their effects on the general health of the plant 

and some of the metabolites they produce have been evaluated. In this study, the potentials of 

the Rosemary plant together with the mentioned endophytes and their usage areas will be 

mentioned. 

Key words: Rosemary, Rosmarinus officinalis, Endophytic Microorganism, Bioactice 

compounds 

 

 

1.GİRİŞ 

Tıbbi bitkiler dünya çapında yerli halklar tarafından kullanılmış ve tedavide önemli bir rol 

oynamıştır. Daha yakın zamanlarda, modern ilaçların çoğu, etnofarmakolojik 

kullanımlarına/uygulamalarına dayalı olarak tıbbi bitkilerin izole edilmiş bileşiklerinden 

geliştirilmiştir (Andrade ve ark. 2018). Dolayısıyla bu etkileri olan bitkileri ve aktif 

bileşiklerini belirlemek metabolik sendromların tedavisinde iyi bir seçim olabilir ((Vahdati 

Hassani ve ark. 2016).  

Tıbbi bitki familyalarından olan ve 180 Cins, 3500 tür ile dünya genelinde yayılış gösteren 

Lamiaceae familyasının dağılım merkezi Akdeniz bölgesidir. Lamiaceae, biyoaktif uçucu 

yağları ile bilinir. Bu familyanın üyeleri, antibakteriyel, antiviral, antioksidan ve 

antiinflamatuar özelliklere sahip rosmarinik asit gibi bol miktarda fenolik asit içeren bitki 

türlerini içerir. 

 

 

 

ENDOPHYTES OF ROSEMARY PLANT (Rosmarinus officinalis L.), THEIR 

CONTRIBUTION TO PLANT LIFE AND POTENTIAL USES OF THIS 

RELATIONSHIP 
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2.Rosmarinus officinalis BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 

Lamiaceae familyasından Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) önemli bir tıbbi ve aromatik 

bitki türüdür (Tablo 1). Ülkemizde farklı isimlerle de (Kuşdili, Hasalbal ve Akpüren) 

adlandırılan Biberiye 50-100 cm yükseklikte, çalı görünüşte, kışın yaprağını dökmeyen, 

çiçekleri soluk mavi renkli çok yıllık bir bitkidir. 

 

Tablo 1: Biberiye (R.officinalis) bitkisinin bilimsel sınıflandırması 

Kingdom Plantae 

Subkingdom Tracheobionta 

Super Divizyo Spermatophyta 

Divizyo Magnoliophyta 

Sınıf Magnoliopsida 

Alt sınıf Asteridae 

Takım Lamiales 

Familya Lamiaceae 

Genus Rosmarinus L. 

Tür Rosmarinus officinalis L. 

 

Biberiye bitkisi bileşenleri yönünden iyi çalışılmış bir bitkidir (Şekil 1). R. officinalis L., 

antioksidan, antikanser, hepatoprotektif, antidiyabetik, antispazmodik, antiseptik ve sedatif 

özellikler gibi çok sayıda farmakolojik etki göstermiştir. R. officinalis L. baş ağrısı, dolaşım 

bozuklukları ve iltihabın yanı sıra fiziksel ve zihinsel yorgunluğun tedavisi için umut verici 

bir bitkisel ilaç olarak tesbit edilmiştir (Alvi ark. 2019). Yapılan çalışmalara dayanarak, R. 

officinalis L., REO (Rosmary essential oil)  ve bunların biyo-aktif sekonder metabolitlerinin 

çeşitli nörolojik bozukluklara karşı terapötik etkinliğinin, farklı biyokimyasal ve moleküler 

mekanizmaların, yani antioksidan potansiyelin modülasyonundan kaynaklandığı sonucuna 

varılmıştır (Alvi ark. 2019).  

 

Şekil 1: R. officinalis L. ve REO'da bulunan başlıca fitokimyasal türleri (Alvi ark. 2019) 

 

422

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

Son yıllarda, pbm'lerin [bitki kaynaklı ilaç] geliştirilmesine büyük çaba harcanmış ve bunları 

anti-enflamatuar, analjezik, antioksidan, antitümör, anti-enfeksiyöz, CNS ve endokrin sistem 

aktiviteleri dahil olmak üzere birçok patolojik durumda doğal ilaçlar olarak önerilmiştir. 

Fitoterapi, yeni, daha güvenli ve etkili pbm'lerin yanı sıra yeni ilaçların keşfedilmesine önemli 

bir katkı sağlar, farmasötik kimyanın çaresizce aradığı şeyi doğanın büyük miktarlarda 

olduğunu bilir (Andrade ve ark 2018). 

3. ENDOFİTLER 

Endofitler, hastalık semptomlarına neden olmadan bitki dokularında yaşayan 

mikroorganizmalardır. Bitki mikrobiyomlarının önemli bileşenleridir. Endofitler, bitki 

dokularını kolonize eden diğer çekirdek mikrobiyal gruplarla etkileşime girerek önemli 

katkılarda bulunan organizmalardır (Porras-Alvaro ve Bayman 2011).   

 
 

Şekil 2: Endofitler ve Etkileri (Andrea Porras-Alfaro 2009) 

 

3.1. R. officinalis ve Endofitleri 

Yaptığımız literatür incelemeleri R. officinalis’in endofitleri konusunda çok fazla çalışma 

olmadığını göstermektedir. Bu konudaki sınırlı çalışmalardan biri, Salmonowicz ver ark 

(2016) ) dır, Bu çalışmada, Polonya’da yetişen biberiye dahil  13 bitki türünün gövdelerinden 

toplam 181 endofitik bakteri izole edilmiş ve elde edilen izolatlar antifungal aktiviteleri 

açısından taranmış ve elli üç izolatın mantar gelişimini engellediği tesbit edilmiştir. 

Abdulhadi ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada, Rosmarinus officinalis'in köklerinden 

endofitik mantarlar izole edilerek gram-pozitif (Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis) ve 

gram-negatif (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) bakterilere 

karşı antimikrobiyal aktivite açısından taranmıştır. İzole edilerek moleküler karakterizasyonu 

yapılan Trichoderma harzianum'un etil asetatlı ham ekstraktı, P. aeruginosa, S. aureus, K. 

pneumonia, B. subtilis ve E. coli'ye karşı önemli antimikrobiyal aktivite göstermiştir. Sharma 

ve ark (2021) ise, kuzey-batı himalayalar'da yetişen tıbbi bitki R. officinalis‘den çok işlevli 

bitki büyümesini teşvik edici (PGP) özelliklere sahip kök endofitik bakterileri izole edilerek 

bunlardan bazılarının bitkinin fiziksel büyüme parametrelerini aşılanmamış kontrol e göre 

önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.  

4. ENDOFİTİK İLİŞKİLERİN POTANSİYEL KULLANIMI ve SONUÇ 

R. officinalis L.'in endofitleri ve bunların bitkiyle olan etkileşimleri konusunda yeterli çalışma 

olmadığı görülmektedir.  
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Diğer bitkilerle yapılan çalışmalar farklı tıbbi kullanımları olan bir çok metabolitin ya bitki ya 

endofit ya da her iki partnerin etkisi sonucunda üretildiğini gösteren sonuçlar vermektedir. 

Endofitler mini fabrikalar gibi hareket edebilir ve genellikle yeni bileşikler üretebilir. 

Endofitlerle yapılan çalışmalar yeni droglar elde etmek açısından endofitlerin büyük bir 

potansiyeli olduğunu göstermektedir. 

Bu bağlamdaki çalışmalar R. officinalis de oldukça yetersiz seviyededir.  

Dolayısıyla söz konusu organizmalar izole edilerek hem bitkinin daha sağlıklı gelişimi hem 

de yeni droglar (Ör kanser ilaçları, yeni anatibiyotikler) tesbit edilerek bunların geliştirilmesi 

sağlanabilir. 
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ÖZET 

Dünyada kayısıya olan talep son yıllarda giderek artmaktadır. Kayısı fidanı üretiminde anaç 

olarak genellikle çöğür anaçlar kullanılmaktadır. Bu anlamda kayısı çöğürlerine organik ve 

inorganik maddeler uygulamak ve bu maddelerin kayısı çöğürlerinin fiziksel gelişimlerini ve 

kimyasal değişimlerini incelemek önem arz etmektedir. Malatya kayısı ağacı varlığı TÜİK 

verilerine göre yaklaşık sekiz milyon adettir. Kayısı yetiştiriciliğinin bu denli önde olduğu bir 

ilde kayısı fidanı üretimi de önemli bir sektör oluşturmaktadır. Solucan gübresinin yüksek 

oranda organik madde içerdiği ve bazı bitki türlerinin gelişimini artırdığı tespit edilmiştir. 

Organik maddenin sürdürülebilir tarım ve toprak verimliliği yönünden önemi büyüktür. Son 

yıllarda dünyada günden güne artan organik tarım olgusu, çevreye daha az kimyasal atıklar 

bırakarak tarım yapma isteğini artırmıştır. Meyvecilikte solucan gübresi kullanılması organik 

tarım içerisinde bir kapı açmıştır. Bu kapsamda solucan gübresinin, toprak yapısını 

düzenleyici etkisi ve uygulama yapıldığı bitkilere besin elementleri sağlama özelliğinden 

faydalanılarak kurulacak yeni bahçeler için kaliteli fidan elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Kayısı Araştırma Enstitüsü’ne ait fidan üretim alanında yapılan bu çalışmada bir yaşındaki 

kayısı çöğürlerine solucan gübresi uygulamasının çöğürün büyüme ve gelişme üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada solucan gübrenin iki farklı formunu 

ayrı ayrı ve birlikte uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, en yüksek çöğür boyu (151.62 

cm); en yüksek kök yaş ağırlığı (76.95 g); en yüksek kök kuru ağırlığı (54.43 g) sıvı solucan 

gübresi uygulamasından elde edilirken en yüksek çöğür çapı (12.1 cm); en yüksek gövde yaş 

ağırlığı (181.74); en yüksek gövde kuru ağırlığı (89.24); en yüksek kazık kök uzunluğu (45.45 

cm); en yüksek yan köklerde dallanma sayısı (27.08 adet); en yüksek kök çapı (22.09 mm); en 

yüksek saçak kök uzunluğu (53.86 cm) ile katı ve sıvı gübrenin birlikte uygulamasında tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda çöğürlerin fidan gelişim parametreleri açısından uygulamalar 

arasında istatistikî olarak önemli farklılıkların olduğu ve genel olarak sıvı ve katı solucan 

gübresinin birlikte uygulamanın fidan gelişimine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Çöğür, solucan gübresi, 
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EFFECT OF VERMICOMPOST ON APRICOT SAPLING PRODUCTION 

 

 

ABSTRACT 

The demand for apricots in the world has been increasing in recent years. In the production of 

apricot saplings, seedling rootstocks are generally used as rootstock. In this sense, it is 

important to apply organic and inorganic substances to apricot seedlings and to examine the 

physical development and chemical changes of these substances. According to TUIK data, 

Malatya apricot trees are approximately eight million. In a province where apricot cultivation 

is so prominent, apricot sapling production also constitutes an important sector. It has been 

determined that vermicompost contains a high percentage of organic matter and increases the 

growth of some plant species. Organic matter has a great importance in terms of sustainable 

agriculture and soil fertility. The phenomenon of organic agriculture, which has been 

increasing day by day in the world in recent years, has increased the desire to do agriculture 

by leaving less chemical wastes to the environment. The use of vermicompost in fruit growing 

has opened a door in organic agriculture. In this context, it is aimed to obtain quality seedlings 

for new orchards to be established by making use of the regulating effect of vermicompost 

and its ability to provide nutrients to the plants on which it is applied. 

In this study, which was carried out in the seedling production area of the Apricot Research 

Institute, it was aimed to determine the effects of vermicompost application on one-year-old 

apricot seedlings on growth and development of seedlings. In the study, two different forms 

of vermicompost were applied separately and together. According to the results of the study, 

the highest seedling length (151.62 cm); highest root fresh weight (76.95 g); the highest root 

dry weight (54.43 g) was obtained from the liquid vermicompost application, while the 

highest seedling diameter (12.1 cm); highest stem fresh weight (181.74); highest stem dry 

weight (89.24); highest taproot length (45.45 cm); the number of branches in the highest 

lateral roots (27.08 pieces); highest seedling diameter (22.09 mm); highest fibrous root length 

(53.86 cm) was found in the application of solid and liquid fertilizers together. As a result of 

the study, it was determined that there were statistically significant differences between the 

applications in terms of seedling growth parameters and in general, the application of liquid 

and solid vermicompost together had positive effects on sapling growth. 

Keywords: Apricot, seedling, vermicompost, 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMALI YOUTUBE VİDEOLARI: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

ENDİŞESİNİ GİDERMEYE YÖNELİK NİTELİK VE GÜVENİRLİĞİ 

 

 

 

ÖZET 

AMAÇ: İklim değişikliği temalı YouTube videolarının iklim değişikliği endişesini gidermeye 

yönelik nitelik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Kesitsel tanımlayıcı bir araştırmadır. Kalitenin değerlendirilmesi için Global 

Kalite Ölçeği ve güvenirlik için Modifiye DISCERN Ölçeği kullanılmıştır. 25-31 Ekim 2022 

tarihleri arasında YouTube’da “iklim değişikliği” anahtar kelimesiyle iki araştırmacı 

tarafından videolar aranmıştır. Toplam 60 videonun kaynakları, içerikleri, süresi, izlenme 

sayısı, beğeniler ve yorumlar kaydedilmiştir. Veriler SPSS 20 paket programında analiz 

edilmiştir. 

BULGULAR: Süresi 4 dakikanın altında olan ve araştırma amacı kapsamında olmayan 

videolar işlem dışı tutulmuş, 27 video değerlendirmeye alınmıştır. 27 videonun sadece 1’i 

(%3,7) üniversite, 1’i (%3,7) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2’si (%7.4) TEDx adlı bağımsız 

organizasyon tarafından yüklenmiştir. 9’u (%33.3) öğretmenlerin bireysel hazırladıkları 

videolardır. 27 videonun görüntülenme sayısı minimum 647, maksimum 3.727.770, medyanı 

8.737’dir. Videoların beğenme sayıları 6 ila 153.000 aralığında değişmekte olup, medyanı 

245’tir. Video yorum sayıları ise 0 ila 14.000 aralığında değişmekte olup, medyanı 10’dur. 

Her iki araştırmacının Modifiye DISCERN Ölçeği ve Global Kalite Ölçeği puanlarına göre 

videoların orta düzey güvenirliğe ve kaliteye sahip olduğu söylenebilir. Genel olarak video 

içeriklerinde iklim değişikliği konusunda açıklamalarda bulunulurken, iklim değişikliği 

sonucu yaşanan strese bağlı olarak ortaya çıkabilecek yaygın semptomlar özellikle duygusal 

tepkiler, farklı duygusal tepkiler gösterebilecek risk grupları ve iklim değişikliği sonucu 

yaşanan stres ile baş etme yolları hakkında açıklamalarda bulunulmamıştır. 

SONUÇ: YouTube kullanıcıları için sağlık profesyonelleri iklim değişikliği endişesini 

gidermeye yönelik yüksek kaliteli ve güvenilir video içerikleri oluşturmalıdır. Özellikle 

toplum ruh sağlığı açısından hemşirelerin, iklim değişikliği endişesiyle baş etme yolları 

hakkında içerikler hazırlaması önerilmektedir. İzleyicilerin iklim değişikliği endişelerini 

gidermek için kaliteli ve güvenilir bilgi edinebilmeleri adına sağlık profesyonelleri tarafından 

hazırlanan videoları izlemeleri önerilir. 

Anahtar Kelimler: YouTube video,iklim değişikliği endişesi, ruh sağlığı 

 

 

 

ABSTRACT 

AIM: The aimed is to evaluate evaluate the quality and reliability of climate change themed 

YouTube videos to relieve climate change anxiety. 
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YOUTUBE VIDEOS on THE THEME of CLIMATE CHANGE: THE QUALITY and 
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ANXIETY 
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METHOD: Keywords were climate change and searched in YouTube by two researchers 

between 25-31 October 2022 in this cross-sectional study. For assessment of quality, the 

Global Quality Scale and for reliability the Modified DISCERN reliability tool were used. Of 

60 videos’ sources, contents, duration, view number, likes, and comments were recorded. The 

data were analyzed in the SPSS 20 package program. 

RESULTS: Videos that are not within the scope of the study and whose duration is less than 

4 minutes were excluded from the process and 27 videos were evaluated. While 1 (3,7%) of 

27 videos were uploaded by a university, 1 video (3,7%) were uploaded by General 

Directorate of Secondary Education. 2 videos (7.4%) were uploaded by an independent 

organization called TEDx. 9 videos (33.3%) are prepared by teachers individually. The 

number of views ranges from 647 to 3.727.770, with a median of 8.737; the number of likes 

of the videos ranges from 6 to 153.000, with a median of 245; the number of comment of the 

videos ranges from 0 to 14.000, with a median of 10. According to the Modified DISCERN 

Scale and Global Quality Scale scores of both researchers, it can be said that the videos are 

moderately reliable and quality. In general, no explanation was given regarding to relieve 

climate change anxiety. 

CONLUSION: For YouTube users, health professionals should create high quality and 

reliable videos content to relieving climate change anxiety. Especially in terms of community 

mental health, it is recommended that nurses prepare content about ways to cope with the 

anxiety of climate change. It is recommended that viewers prefer videos prepared by health 

professionals. 

Keywords: YouTube video,climate change anxiety, mental health 

 

 

GİRİŞ 

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli raporu günümüzde sıcak hava dalgaları, şiddetli 

yağış, kuraklıklar gibi aşırı hava olayları ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkinin daha da 

belirgin hale geldiğini ortaya koymuştur (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 

2022). İklim değişikliğine bağlı çevresel ve sosyal etkilere ek olarak iklim değişikliğinin 

insanların psikolojik durumları üzerine etkileri bulunmaktadır (Williams, 2020). Ancak 

literatürde iklim değişikliği ile ilgili araştırma makalelerinin çok azı iklim değişikliğinin 

insanların ruh sağlığı üzerine etkilerini araştırmaktadır (Williams, 2020; Clayton ve Karazsia, 

2020; Comtesse ve ark. 2021). İklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri stres, korku, 

çaresizlik, anksiyete, kontrol duygusunun yitirilmesi, uyku problemleri, depresyon, travma 

sonrası stres bozuklukları, madde kullanımı ve intihar girişimi gibi çok farklı biçimlerde 

ortaya çıkabiliyor (Cianconi ve ark., 2020; Aras ve Demirci, 2020).  

Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada Amerikalıların 

%67’sinin iklim değişikliği konusunda orta veya çok derecede endişeli olduğu, %55’inin ise 

iklim değişikliğinin kendi ruh sağlıkları üzerindeki etkilerinden endişelendiğini saptamıştır 

(Connors, 2021). Avrupa’da gerçekleştirilen bir araştırmada ise katılımcıların %30’unun iklim 

değişikliğinden yüksek veya çok yüksek derecede endişelendiklerini ve durumun kişilerde 

korku, öfke, suçluluk gibi duygulara yol açtığı saptanmıştır (Comtesse ve ark. 2021). 

Anksiyete duygusunu tanımlayan kavram eko-anksiyete’dir (eco-anxiety). Ruhsal 

Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda henüz spesifik bir durum olarak 

belirtilmese de 2017’de APA tarafından oluşturulan bir rapor “eko-anksiyete” terimine yer 

vererek iklim değişiklinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsetmiş ve eko-anksiyeteyi 

iklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek sonucunda kişilerin kendileri, çocukları ve 

gelecek nesiller için endişelenmelerine yol açan bir stres kaynağı olarak tanımlamıştır 

(Clayton ve ark., 2017). 
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2006-2020 yılları arasında “iklim değişikliği” ve “ruh sağlığı” ile ilgili yapılan internet 

aramalarının ve internet sitesi trafiklerinin birbirleriyle anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu 

saptanmıştır (Williams, 2020). Bu bağlamda iklimle bağlantılı yanlış bilgilerin özellikle 

YouTube gibi sosyal medya platformlarından yayılmasını engellemek ve paylaşılan haberlerin 

doğruluğunun teyit edilmesi oldukça önemlidir. Alınabilecek önlemler arasında YouTube 

bilgi kaynaklarının iklim değişikliğinin psikolojik etkilerine yer verilerek, kaliteli ve güvenir 

olarak sağlık çalışanları tarafından hazırlanması yer alabilir. YouTube iklim değişikliğinin 

psikolojik etkileri hususunda bilgi vermede sağlık çalışanlarının topluma ulaşmasını 

kolaylaştıracaktır. Günümüzde YouTube gibi sosyal medya platformları geniş kitlelere 

ücretsiz ulaşabilen tıbbi bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bağımsız kullanıcıların eklediği 

videoların sağlık profesyonellerinin eklediğine göre daha düşük kalitede olması YouTube’da 

tıbbi bilgi içeren videoların kaynağının önemini ortaya koymaktadır (Karabaş ve Doğru, 

2022). Ancak kullanıcıların da YouTube’da tıbbi bilgi kaynağı ya da iklim değişikliği ile ilgili 

hazırlanan içeriklerin üniversiteler, akademisyenler, uzmanlar vb. tarafından hazırlanan 

güvenilir ve kaliteli videoları öncelikli kaynak olarak tercih etmesi gereklidir (Pihkala, 2020c; 

Williams, 2020; Karabaş ve Doğru, 2022).  

Bunun için bu çalışma ile iklim değişikliği temalı YouTube videolarının iklim değişikliği 

endişesini gidermeye yönelik nitelik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır. 25-31 Ekim 2022 tarihleri arasında YouTube 

platformu (http://www.youtube.com) arama ve izleme geçmişi silindikten sonra, YouTube 

arama çubuğuna “İklim Değişikliği” yazılarak tarama sonucunda sıralanan ilk 60 video 

değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Literatürde kullanıcıların %90’dan fazlasının internet 

arama motorlarında aradıkları verilerin arama sonucu için ilk 3 sayfayı değerlendirdikleri 

belirtilmektedir. Bu nedenle çalışmada ilk 3 sayfada yer alan 60 video değerlendirilmiştir 

(Kaçıkcı ve Yıldırım, 2021; Özcan ve Atar, 2022). Videoların değerlendirmeye alınmama 

konusunda dışlama kriterleri şu şekildeydi; Türkçe dışında farklı dillerdeki videolar, dört 

dakikadan kısa videolar, bazıları veya tamamı birden fazla yayınlanmış videolar ve konuyla 

alakasız videolar değerlendirmeye alınmayarak yayınlanan videolardan yayınlanma tarihi 

önce olan video değerlendirilmiştir. Çalışmada videolar iki araştırmacı tarafından izlenmiş ve 

değerlendirilmiştir. 

Videonun yüklenme tarihi, süresi, görüntülenme sayısı, beğenme sayısı, videoyu yükleyen 

(1.Sağlık kuruluşu, 2.İlaç firması, 3. Web sitesi, 4. TV kanalı, 5.Sağlık profesyoneli), yorum 

sayısı kaydedilmiştir. Videonun içeriği güvenirlik açısından Modifiye DISCERN Ölçeği ve 

kalitesi açısından Global Kalite Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Modifiye DISCERN Ölçeği, 

video içeriğinde yer alan bilgilerin güvenirliğini ve bütünlüğünü değerlendirmeyi 

sağlamaktadır. Ölçek, sağlık konusunda görsel medyadaki bilginin kalitesinin 

değerlendirmesini sağlamak amacıyla 5 sorudan oluşur. Ölçekte videoda yer alan bilginin 

güvenilirliği 1 ile 5 arasında puanlanmaktadır. Videoların kalitesi için kullanılan Global 

Kalite Ölçeğinde puanlama 1 ila 5 arasında değişmektedir. Ölçekte 1-2 puan düşük kaliteli, 3 

puan orta kaliteli, 4-5 puan ise yüksek kaliteli video içeriğini ifade etmektedir (Kaçıkcı ve 

Yıldırım, 2021; Özcan ve Atar, 2022; Karabaş ve Doğru, 2022). 

İklim değişikliği hakkında bilgilerin verildiği video kaynaklarında iklim değişikliği sonucu 

yaşanan strese bağlı olarak ortaya çıkabilecek yaygın semptomlar özellikle duygusal 

tepkilerine, farklı duygusal tepkiler gösterebilecek risk gruplarına ve iklim değişikliği sonucu 

yaşanan stres ile baş etme yollarına ilişkin bilgiler verilip verilmediğinin belirlenmesi 

amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan 3 sorunun değerlendirmesi 1 puan açıklanmadı, 

2 puan az açıkladı, 3 puan kısmen açıkladı, 4 puan çoğunlukla açıkladı, 5 puan tamamen 

açıkladı şeklinde yapılmıştır. 
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Veriler SPSS 20 paket programında analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları sayı, 

medyan, range, minimum, maximum ve yüzdelikler olarak ifade edilmiştir. 

 

Araştırmanın Etik Yönü 

YouTube’dan elde edilen veriler uygun tanımlama sağlanarak temin edilebilir olduğu için 

araştırmacılar tarafından çalışmada kullanılan tüm veriler kamuya ait olması nedeniyle etik 

kurul onayı gerekmemiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmada YouTube platformunda Türkçe yayınlanan toplam 60 video değerlendirilmiştir. 

Bu videolardan süresi 4 dakikanın altında olan ve araştırma amacı kapsamında olmayan 33 

video işlem dışı tutulmuş ve toplamda 27 video değerlendirmeye alınmıştır. 27 videonun 1’i 

(%3,7) üniversite tarafından, 4 (%14.8) tanesi çeşitli gazeteler tarafından yüklenirken, 9’u 

(%33.3) öğretmenlerin bireysel hazırladıkları videolardır. 2 (%7.4) video TEDx adlı bağımsız 

organizasyon tarafından yüklenmiştir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir 

(%3,7) video da bulunmaktadır. Geriye kalan 10 (%37) video bireysel YouTube kanalları 

tarafından yüklenmiştir. 27 videonun minimum görüntülenme sayısı 647, maksimum 

görüntülenme sayısı 3.727.770, medyanı 8.737’dir. Videoların beğenme sayıları 6 ila 153.000 

aralığında değişmekte olup, medyanı 245’tir. Video yorum sayıları ise 0 ila 14.000 aralığında 

değişmekte olup, medyanı 10’dur. 

Modifiye DISCERN Ölçeği toplam puanlarına ait her iki araştırmacının medyan değeri 3 

olarak saptanmıştır. Bulgulara göre bu videoların orta düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir 

(Tablo 1). Birinci araştırmacının Global Kalite Ölçeği’ne ait puanın medyan değeri 4, 

ikincinin medyan değeri 3 olarak saptanmıştır. Buna göre videoların kalitesinin orta düzey 

olduğu söylenebilir (Tablo 2).  

 
Tablo 1. Modifiye DISCERN Ölçeği  

 1. Araştırmacı 2. Araştırmacı 

Medyan 3 3 

Range 2 4 

Minimum 1 0 

Maximum 3 4 

Yüzdelikler 
25 3 2 

50 3 3 

75 3 3 

 

Tablo 2. Global Kalite Ölçeği 

 

 1. Araştırmacı 2. Araştırmacı 

Medyan 4 3 

Range 2 3 

Minimum 2 1 

Maximum 4 4 

Yüzdelikler 
25 3 2 

50 4 3 

75 4 3 

 

Video içeriklerinde iklim değişikliği konusunda açıklamalarda bulunulurken iklim değişikliği 

sonucu yaşanan strese bağlı olarak ortaya çıkabilecek yaygın semptomlar özellikle duygusal 

tepkiler, farklı duygusal tepkiler gösterebilecek risk grupları ve ikim değişikliği sonucu 

yaşanan stres ile baş etme yolları hakkında açıklamaların medyan değeri açıklanmadı olarak 

belirlenmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. İkim Değişikliği Sonucu Yaşanan Strese İle İlgili Açıklamalar 

 1. Araştırmacı 2. Araştırmacı 
İkim 

değişikliği 

sonucu 

yaşanan 

strese bağlı 

olarak ortaya 

çıkabilecek 

yaygın 

semptomlar/d

uygusal 

tepkiler 

Farklı 

duygusal 

tepkiler 

gösterebilece

k risk 

grupları 

İkim 

değişikliği 

sonucu 

yaşanan stres 

ile baş etme 

yolları 

İkim 

değişikliği 

sonucu 

yaşanan 

strese bağlı 

olarak ortaya 

çıkabilecek 

yaygın 

semptomlar/d

uygusal 

tepkiler 

Farklı 

duygusal 

tepkiler 

gösterebilece

k risk 

grupları 

İkim 

değişikliği 

sonucu 

yaşanan stres 

ile baş etme 

yolları 

 Medyan açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

Range açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

Minimum açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

Maximum açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

Yüzdelikler 

25 açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

50 açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

75 açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı açıklanmadı 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma amacı doğrultusunda değerlendirilen 27 videonun orta düzeyde güvenilir ve kaliteli 

oldukları anlaşılmıştır. Ancak içerikleri hazırlayanlardan hiçbiri sağlık profesyoneli değildir. 

Genel olarak video içeriklerinde iklim değişikliği konusunda açıklamalarda bulunulurken 

iklim değişikliği sonucu yaşanan strese bağlı olarak ortaya çıkabilecek yaygın semptomlar 

özellikle duygusal tepkiler, farklı duygusal tepkiler gösterebilecek risk grupları ve ikim 

değişikliği sonucu yaşanan stres ile baş etme yolları hakkında açıklamalarda bulunulmamıştır. 

Oysa literatürde iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerine etkileri hakkında birçok çalışma yer 

almaktadır. İklim değişikliğinin psikolojik etkilerini ifade etmek ve çevresel değişikliğin uzun 

vadeli duygusal sonuçlarını tanımlamak için ekolojik yas, solastalji, iklim değişikliği korkusu 

ve eko-anksiyete gibi kavramlar kullanılmaktadır (Ojala ve ark., 2021). Değişen iklim 

koşullarının travma sonrası stres bozukluğuna, depresyona, kedere, suçluluk hissine, madde 

kullanımına neden olduğu ve intihar düşüncesini artırdığı ortaya konulmuştur (Cianconi ve 

ark., 2020; Aras ve Demirci, 2020). Bunun için sağlık profesyonelleri YouTube platformunda 

iklim değişikliği konusunda video içerikleri oluştururken özellikle iklim değişikliğinin 

duygusal sonuçlarından bahsetmeye özen göstermelidir. Ayrıca farklı duygusal tepkiler 

gösterebilecek risk grupları ve iklim değişikliği sonucu yaşanan stres ile baş etme yolları 

hakkında da açıklamalarda bulunmalıdır. Ne yazık ki literatürde sağlık kurumlarının ve sağlık 

profesyonellerinin bu konuya değindiği Türkçe ya da farklı dillerdeki video içeriklerinden 

bahseden herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu durum çalışmamızın da özgünlüğünü 

ortaya koymaktadır. 

İklim değişikliği konusunda bilgi edinmeye çalışma ile ruh sağlığı arasında bir ilişki olduğu 

(Williams, 2020) ve iklim değişikliğiyle bağlantılı sürekli olumsuz bilgiler paylaşılmasının 

çaresizlik hissine neden olduğu belirtilmektedir (Pihkala, 2020a). Çünkü iklim değişikliğinin 

olumsuz duygulara yol açmasının ardındaki nedenlerden biri de bireylerin iklim değişikliği 

karşısında hissettikleri bireysel sorumluluk hissi ve çabaların yeterli olmayacağı düşüncesidir 

(Grolleau ve ark., 2022). Bu durum kişilerde anksiyete, tükenmişlik ve profesyonel olarak 
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işini yapmaya devam etmede motivasyon kaybına da neden olabilir (Hoggett ve Randall, 

2018; Ray, 2020; Pihkala, 2020b). İnsanları eylemsizlikten çıkarmak için uzmanlar, gerçekler 

korkutucu olsa da iklimle ilgili gerçek bilgileri insanlarla paylaşmak gerektiğini ancak bunu 

yaparken kişilerin umutsuzluğa kapılmaması adına bu konuda nasıl harekete geçebileceklerine 

dair fikir vermenin kritik olduğunu vurgulamaktadır (Pihkala, 2020c).  

Sonuç olarak iklim değişikliği ile ilgili hazırlanan ve sanal ortamda Türkçe yayınlanan 

bilgilendirici videoların, iklim değişikliği endişesini arttırıcı değil daha çok giderici, kaliteli, 

hedef kitlenin beklentisini karşılayacak, doğru ve kesin bilgiler içerebilmesi açısından 

hemşireler ve akademik kurumlar tarafından hazırlanmasının daha yararlı olacağını 

düşünmekteyiz. Bu nedenle sağlık profesyonellerine özellikle araştırmacı hemşirelere iklim 

değişikliği endişesi oluşturmayan ya da iklim değişikliği endişesini gidermeye yönelik yüksek 

kaliteli ve güvenilir video içeriklerinin oluşturulması hususunda görevler düşmektedir. 

Özellikle toplum ruh sağlığı açısından hemşirelerin, iklim değişikliği endişesiyle baş etme 

yolları hakkında içerikler hazırlaması önerilmektedir. Ek olarak izleyicilerin iklim değişikliği 

endişesi yaşamamaları ve iklim değişikliği endişelerini gidermeleri için kaliteli ve güvenilir 

bilgi edinebilmeleri adına sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanan videoları izlemeleri 

önerilir. 
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ABSTRACT 

Covid-19 quickly changed the context in which children lived, who for many reasons are at 

increased risk of abuse, neglect and exploitation. 

These emerging scenarios created needs and situations that determined the demand for safer 

methods of providing services to children in need of protection. 

During the emergency, it was found that the determination of service delivery methodologies, 

whether case management "face to face" or "at a distance", often depend on the child's 

environment, which takes into account the level of Covid-19 risk in the family and in the area 

and the severity of each case. 

In this view, Case Management for the protection of children is part of the essential services 

that cannot be stopped suddenly, but that requires adaptation to the emergency, to the new 

situation, taking into consideration the principle of the best interest of the child.The purpose 

of this study is to review the Case Management process of children in need of protection, 

referring to the legal basis, the response of services in the context of the emergency, the 

measures taken by the local government in the targeted municipalities to respond to children 

in need of protection ,to provide recommendations for adapting case management 

interventions for children at risk and modeling an effective local referral mechanism between 

health, education and protective services in the situation of the Covid-19 pandemic, as a 

preparation for emergency situations in general .The objectives of this study are to 

understand importance of continuity of Case Management by adapting actions for each of the 

steps of case management (CM), in order to continue to support more vulnerable and to 

respond to new cases created during the emergency. 

To model an effective local referral mechanism, between health services and protective 

services, "how to better protect children at risk during emergency situations, a document 

which should clarify the role of the main actors during CM in emergency situations and the 

importance of cooperation and coordination between them. 

To provide recommendations for adapting case management interventions for children at risk 

in the situation of the Covid-19 pandemic, as a preparation for emergency situations in 

general 

Key words: case management, mechanism, children, covid-19, process, local referral 

mechanisms  
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FASULYE [Phaseolus vulgaris Linnaeus (Fabales: Fabaceae)] BİTKİSİNE 

UYGULANAN İKİ FARKLI EKSTRAKTIN Tetranychus urticae Koch, 1836 

(Acari: Tetranychidae) ERGİNLERİ ÜZERİNDEKİ ATRAKTANT VE REPELLENT 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

 

ÖZET 

Bu çalışma; Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Büyükçömlekçi köyünde, 2021 yılında, 4 Nisan - 

5 Temmuz tarihleri arasında yürütülmüştür. Tarımda kullanılan kimyasal mücadele, tarımsal 

zararlılara karşı günümüzde en sık başvurulan mücadele yöntemidir. Ancak, bu yöntemin son 

yıllarda canlı-çevre sağlığı ve faydalı mikroorganizmalar üzerindeki ciddi olumsuz etkileri, 

bunun yanı sıra hastalık, zararlı ve yabancıot etmenlerinin kimyasal mücadelede kullanılan 

tarımsal ilaçlara karşı direnç geliştirmeleri gibi çoğu sebepler, araştırmacıları entegre 

mücadele düzeni içerisinde farklı alternatifler geliştirmeye itmiştir. Önemli tarımsal bir zararlı 

olan, iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae, Koch 1836 (Acari: Tetranychidae)), 

polifag bir zararlıdır. Yüksek üreme gücü , pestisitlere karşı hızlı direnç geliştirebilmesi gibi 

sebeplerle, bu zararlıya karşı yoğun bir pestisit kullanımı yapılmaktadır. Bu çalışmada, 

alternatif bir mücadele yöntemi olarak, T. urticae üzerinde pestisitlerin yerine nane ve limon 

gibi bitkisel ekstraktların etkinliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Nane ve limon uçucu 

yağlarından hazırlanan iki farklı ekstraktın tohum ve yaprak uygulaması olmak üzere farklı 

şekillerde fasulye bitkisine uygulanması aracılığıyla, T. urticae erginleri üzerinde ortaya çıkan 

çeşitli atraktant ve repellent etkiler arazi koşullarında araştırılmak istenmiştir. Bu  amaçla, 

nane ve limon uçucu yağları ve bunların ekstraktları kullanılmış olup; deneme, 4 tekerrürlü, 5 

karakterli olarak, tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Buna göre, yapılan akar 

sayımları sonucunda (gözle kontrol), bütün uygulamalar içinde, T. urticae üzerinde, sadece 

limon ekstraktı içerikli tohum uygulaması, kontrol uygulamasına göre, %47.12 oranında, 

önemli derecede daha repellent etki göstermiştir. Limon ekstraktı içerikli yaprak 

uygulamasının ise kontrol uygulamasına göre, % 22.3 oranında daha fazla akar bireyini 

çektiği tespit edilmiş olup, bu uygulamanın bireyler üzerinde daha atraktant etki gösterdiği 

saptanmıştır. Ayrıca, nane içerikli tohum ve nane içerikli yaprak uygulamaları, kontrol 

uygulamasına göre, sırasıyla % 19.35 ve % 0.40 oranında, akar ergin bireyleri üzerinde daha 

repellent etki göstermiştir. Sonuç olarak, T. urticae’nin bitkisel uçucu yağlara karşı duyarlı 

olduğu ve limon içerikli tohum uygulamasının bireyler üzerinde daha repellent etki gösterdiği 

tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

This study was carried out in Büyükçömlekçi village of Karaköprü district of Şanlıurfa 

province from 4 April to 5 July in 2021. Chemical control used in agriculture is the most 

frequently used control method against agricultural pests. However, many reasons such as the 

serious negative effects of this method on living-environmental health and beneficial 

microorganisms in recent years, as well as the resistance of diseases, pests and weeds to 

pesticides used in chemical control, have led researchers to develop different alternatives in 

an integrated control method. Two-spotted red spider (Tetranychus urticae, Koch 1836 

(Acari: Tetranychidae)) is a polyphagous pest and an important agricultural pest. Due to its 

high reproductive potential and rapid development of resistance to pesticides, which 

pesticides are used intensively against  this pest. In this study, it was aimed to demonstrate the 

effectiveness of herbal extracts such as peppermint and lemon instead of pesticides on T. 

urticae as an alternative control method. Various attractant and repellent effects on T. urticae 

adults were investigated in field conditions by applying two different extracts prepared from 

peppermint and lemon essential oils to bean plant in different ways as seed and leaf 

application. For this purpose, essential oils of peppermint and lemon and their extracts were 

used and the trial was established according to the Random Blocks trial design as 4 

repetitions, 5 characters. Accordingly, as a result of mite counted (visual control), seed 

application containing only lemon extract determined a  significantly more repellent effect on 

T. urticae at the rate of 47.12% compared to control application in all applications. Leaf 

application containing lemon extract was found to attract 22.3% more mite individuals than 

the control application, and it was determined that this application had a more attractive effect 

on individuals. In addition, peppermint seed and peppermint leaf applications determined a 

more repellent effect on mite adults by 19.35% and 0.40%, respectively, compared to the 

control application. As a result, it has been determined that T. urticae is susceptible to 

essential oils and the application of seeds containing lemon has a more repellent effect on the 

mite. 

KEY WORDS: Attractant-repellent, Tetranychus urticae, peppermint and lemon essential 

oils 

 

INVESTIGATION OF THE ATRACTANT AND REPELLANT EFFECTS OF THE 

TWO DIFFERENT EXTRACTS APPLIED TO BEAN [Phaseolus vulgaris Linnaeus 

(Fabales: Fabaceae) PLANT ON THE ADULT Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari: 

Tetranychidae) 
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ÖZET  

Su okuryazarlığı suyun çevresel sistemlerde nasıl hareket ettiğini, suyun diğer maddeler ile 

nasıl etkileşim sağladığını, suyun potansiyelinin ve enerjisinin anlaşılması için genel bir bilinç 

oluşturmak üzerine ortaya atılmış bir fikirdir. Bu çalışmada ise bu doğrultuda suyun farklı bir 

yönü olan (suyun içinde bulunan) hidrojen enerjisi ile ilişkisi ele alınmıştır. Bu sayede Su 

okuryazarlığı üzerinde çalışma yapan araştırmacıların hidrojen enerjisi yönüyle de suyun 

önemini anlamaları teşvik edilmeye çalışılmıştır. Hidrojen dünyada en fazla bulunan ve 

önemli enerji potansiyeline sahip bir elementtir. Hidrojen çeşitli yollar ile elde edilebilir. 

Hidrojen genellikle fosil yakıtlardan ve doğalgazdan elde edilir. Ama günümüzde artan 

çevresel kaygılardan dolayı artık sudan hidrojen üretilmesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 

doğrultuda tatlı ve tuzlu su kaynaklarından suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilebilir. 

Hidrojenin yenilenebilir enerji kaynakları ile elde edilebilmesi günümüzde trend olan bir 

konudur. Bu elde edilme yöntemine yeşil hidrojen denilir. Bu elde edilen hidrojen birçok 

sektörde kullanılabilir. Hidrojen benzine göre 4-5 kat daha fazla enerjiyi bünyesinde 

bulundurur. Yaklaşık 4.5 litre benzin, 1 litre hidrojenle eşdeğer enerjiye sahiptir. Yaklaşık 10-

20 kg arasında sudan 1 kg hidrojen elde edilebilir.  Bu çalışmada Malatya İli lokasyonunda 

bulunan ve önemli güneş enerjisi potansiyeline sahip Yazıhan ilçesinde Boztepe barajından 

hidrojen elde edilmesi ele alınmıştır. Bu bağlamda Boztepe barajı yakınına 2 MW ‘lık bir 

güneş santralinin modellendiği düşünülmüştür. Sonrasında bu enerji ile Boztepe barajından 

suyun elektrolizi ile hidrojen üretilmesi hedeflenmiştir. Burada kullanılan elektroliz 

teknolojisi verileri IRENA 2020 raporundan alınmıştır. Bu rapora göre yaklaşık 1 kg hidrojen 

üretimi için 60 KWH enerji gerekmektedir. Bu doğrultuda saatlik bazda güneş santrali tam 

kapasite çalışırsa 33.3 kg hidrojen elde edilebilir. Buda yaklaşık 150 kg benzin ile eş değerdir. 

Bu yönü ile su okuryazarlığında bu tip çalışmalar yapılarak, ülkemizin yeşil hidrojen üretimi 

çalışmalarına katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Su okuryazarlığı, yeşil hidrojen, güneş enerjisi 

 

 

 

ABSTRACT  

Water literacy is the idea put forward for creating a general awareness to understand how 

water moves in environmental systems, how water interacts with other substances, and to 

understand the potential and energy of water. In this study, in this direction, the relationship 

of water with hydrogen energy, which has a different aspect (in water), is discussed. In this 

way, it was tried to encourage researchers working on water literacy to understand the 
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importance of water in terms of hydrogen energy. Hydrogen is the most abundant element in 

the world and has significant energy potential. Hydrogen can be obtained in a variety of ways. 

Hydrogen is usually obtained from fossil fuels and natural gas. But nowadays, due to 

increasing environmental concerns, the production of hydrogen from water has become 

widespread.  In this direction, hydrogen can be obtained from fresh and salt water sources by 

electrolysis of water. The ability to obtain hydrogen with renewable energy sources is a 

trending issue today. This method of obtaining is called green hydrogen. This hydrogen can 

be used in many industries. Hydrogen contains 4-5 times more energy than gasoline. 

Approximately 4.5 liters of gasoline has the equivalent energy of 1 liter of hydrogen. 1 kg of 

hydrogen can be obtained from approximately 10-20 kg of water. In this study, the production 

of hydrogen from Boztepe dam in Yazıhan district, which is located in Malatya Province and 

has significant solar energy potential, is discussed. In this context, it is thought that a 2 MW 

solar power plant is modeled near the Boztepe dam. Afterwards, it was aimed to produce 

hydrogen by electrolysis of water from Boztepe dam with this energy. The electrolysis 

technology data used here are taken from the IRENA 2020 report. According to this report, 60 

KWH of energy is required to produce approximately 1 kg of hydrogen. In this direction, if 

the solar power plant operates at full capacity on an hourly basis, 33.3 kg of hydrogen can be 

obtained. This is equivalent to approximately 150 kg of gasoline. With this aspect, such 

studies can be carried out in water literacy and contribute to the green hydrogen production of 

our country. 

Keywords: Water literacy, green hydrogen, solar energy 
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ÖZET 

Biyobelirteç,  normal ve patojenik biyolojik süreçlerin veya terapötik bir işleme verilen 

farmakolojik tepkilerin bir göstergesi olarak objektif ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir 

özelliktir. Oksidatif stres,  oksidanlar ve antioksidanlar arasında oksidanlar lehine bir 

dengesizlikdir. Bu durumda redoks sinyalinin bozulmasına, fizyolojik fonksiyonlara ve geri 

dönüşü olmayan kimyasal değişikliklere yol açabilir. Bu olumsuz değişiklikler günümüzde 

birçok akut ve kronik hastalığın, normal yaşlanma sürecinin belirgin bir özelliği olarak kabul 

edilmektedir.  Aerobik solunum, yüksek metabolik enerji kaynağıyla birlikte toksik yan 

ürünleri de yanında getirmektedir. Normal hücresel metabolizma sırasında oluşan reaktif 

türlerin etkisizleştirilmesi için hücresel sistemler, muazzam çeşitlilikte antioksidanlar 

geliştirmişlerdir.  Buna rağmen antioksidan savunma sistemlerinin çeşitli sebeplerle açığa 

çıkan reaktif türlerin zararlı etkilerini bastıramadığı durumlarda hücresel stres meydana gelir.  

Oksidatif hücresel stres; hücresel sistemlerde redox dengesizliğine yol açarak birçok biyolojik 

moleküle zarar verir. Oluşan oksidatif hasar pek çok hastalığın patogeneziyle 

ilişkilendirilmektedir. Hücresel stresin neden olduğu hasarın araştırılması, ilişkili oldukları 

hastalıkların anlaşılması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu 

nedenle hücresel stres biyobelirteçleri, hem ilişkili hastalıkların erken teşhisinde ve 

ilerleyişinin öngörülmesinde hem de terapotik yaklaşımların geliştirilmesinde merak 

uyandırmaktadır. Oksidatif stres biyobelirteçler reaktif türleri, bunların reaksiyon ürünlerini 

ve antioksidan enzimler gibi çok çeşitli etmenleri içermektedir. Bir biyobelirteç öncelikle 

hastalığın erken teşhisine olanak sağlamalıdır. Oksidatif hasarın ideal biyobelirteçleri 

hastalığın teşhisini ve seyrini erkenden öngördüğü ve tedavinin etkinliğini değerlendirme 

imkanı verdiği için kullanışlı olmaktadır. Oksidatif stresin biyobelirteçlerinin ölçümü;  

oksidatif hasara aracılık eden patofizyolojik mekanizmaların aydınlatılmasına yardımcı 

olabilmesinin yanında hastalığın sonucunun tahmin edilmesine ve hastalığın çok erken 

evrelerinde en uygun tedavinin seçilmesine de izin verebilmektedir. 

Bu derlemede; Hücresel stres ve buna neden olan reaktif türlerin neden olduğu hasar ve 

bunlara karşı savaşan antioksidan savunma sistemleri (hücresel stresin biyobelirteçleri olan) 

arasındaki ilişki tartışılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Hücresel Stres, Oksidatif Stres, Biyobelirteç 
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ABSTRACT 

A biomarker is a property that can be objectively measured and evaluated as an indicator of 

normal and pathogenic biological processes or pharmacological responses to a therapeutic 

procedure. Oxidative stress is an imbalance between oxidants and antioxidants in favor of 

oxidants. This can lead to disruption of the redox signal, physiological functions, and 

irreversible chemical changes. A biomarker of oxidative stress is defined as a biological 

molecule whose chemical structure has been modified by reactive oxygen species and can be 

used to reliably assess the oxidative stress state.  These adverse changes are now recognized 

as a prominent feature of many acute and chronic diseases and the normal aging process. 

Aerobic respiration brings toxic by-products along with a high metabolic energy source. To 

neutralize the reactive species formed during normal cellular metabolism, cellular systems 

have developed an enormous variety of antioxidants. Despite this, cellular stress occurs when 

antioxidant defense systems cannot suppress the harmful effects of reactive species released 

for various reasons. Oxidative cellular stress; It damages many biological molecules by 

causing a redox imbalance in cellular systems.  This oxidative damage is also associated with 

the pathogenesis of many diseases. Investigating the damage caused by cellular stress is 

important in terms of understanding the diseases they are associated with and developing new 

treatment methods. Therefore, cellular stress biomarkers arouse interest both in the early 

diagnosis and prediction of the progression of related diseases and in the development of 

therapeutic approaches. Oxidative stress biomarkers include reactive species, their reaction 

products, and a wide variety of factors such as antioxidant enzymes. A biomarker should first 

allow for early diagnosis of the disease. Ideal biomarkers of oxidative damage are useful 

because they predict the diagnosis and course of the disease early and allow to evaluate the 

efficacy of treatment. Measurement of biomarkers of oxidative stress; In addition to helping 

to elucidate the pathophysiological mechanisms that mediate oxidative damage, it can also 

allow the prediction of the outcome of the disease and the selection of the most appropriate 

treatment in the very early stages of the disease. 

In this review; The relationship between cellular stress and the damage caused by reactive 

species that cause it and the antioxidant defense systems that fight against them (which are 

also biomarkers of cellular stress) are discussed. 

Key Words: Cellular Stress, Oxidative Stress, Biomarker 
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ÖZET  
Amaç: Anatomi; tıp eğitiminin temelini oluşturan bilimlerden birisidir. Türkiye’de Sağlık ile 

ilgili eğitim veren tüm bölümlerde anatomi dersi verilmektedir. Anatomi alanındaki 

çalışmaları dünya genelinde değerlendirdiğimizde; genelde deney hayvanı, morfometrik, 

retrospektif ve radyolojik çalışmaları kapsamaktadır. Son dönemlerde anatomi eğitim ile ilgili 

teknolojik çalışmaların sayısı da artmıştır. Bu sistematik derlemede, 2021 yılında Türkiye’de 

anatomi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Sistematik derleme, konu ile ilgili araştırma makaleleri incelenerek hazırlanmıştır. 

Google Scholar veri tabanındaki Türkçe makaleler taranmış, taramada ‘anatomi’ anahtar 

kelimesi kullanılmıştır. Anatomi bilimine özgü, Türkiye’de yapılan, Türkçe yayınlar 

çalışmaya alınmıştır. Özet, editöre mektup, derleme, sistematik derleme, tez çalışmaları, ders 

kitapları ve kongre bildirileri kapsam dışı bırakılmıştır. Son aşamada başlık veya özete uygun 

olmayan çalışmalar haricinde, dahil etme kriterlerini karşılayan tam metin çalışmalar 

incelenerek 14 çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir. 

Bulgular: Arama motorunda konu ile alakalı 14 çalışma tespit edildi. Bunlardan 7 tanesi 

(%50) morfometrik çalışma, 6 tanesi (%42.9) anket çalışması, 1 tanesi (%7.1) retrospektif 

çalışma olduğu görüldü. Morfometri çalışmaların hepsi kuru kemik üzerinde yapılan 

ölçümleri içermekteydi. Anket çalışmalarının hepsi anatomi eğitimi ile ilgiliydi. Bu 

çalışmaların 5’i öğrenciler üzerinde 1 tanesi mezun hekimler üzerinde yapılmıştı. 

Sonuç: Bu sistematik derlemeye dahil edilen makalelerin genelde kuru kemik üzerinden 

yapılan ölçüm çalışmaları yada anatomi eğitimi ile ilgili öğrencilerden alınan geri bildirim ile 

ilgili çalışmalar olduğu görülmüştür. Araştırmacılar başka dillerde yayın yapması olasıdır, 

fakat ana dilde yazılan farklı araştırma yöntemleri ile yapılan çalışmalara literatürün ihtiyacı 

olduğunun düşünmekteyiz. Çalışmamız, anatomistlerin hangi konulara daha çok yönlendikleri 

konusunda da yol göstermektedir. Yayınların sayıdan çok kalitesi, takip edilirliği önemlidir. 

Anatomi biliminin gelişmesine katkı sağlayacak, multidisipliner, bilimsel olarak önemli ve 

daha çok atıf alacak çalışmaların artmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, araştırma, temel tıp bilimleri 

 

 

 

ABSTRACT  
Purpose: Anatomy; It is one of the sciences that forms the basis of medical education. 

Anatomy lessons are given in all departments that provide education on health in Turkey. 

When we evaluate the studies in the field of anatomy worldwide; It generally includes 
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experimental animal, morphometric, retrospective and radiological studies. Recently, the 

number of technological studies on anatomy education has also increased. In this systematic 

review, it is aimed to examine the studies on anatomy in Turkey in 2021. 

Method: The systematic review was prepared by examining the research articles related to the 

subject. Turkish articles in the Google Scholar database were scanned and the keyword 

'anatomy' was used in the search. Turkish publications specific to the science of anatomy, 

made in Turkey, were included in the study. Abstracts, letters to the editor, compilations, 

systematic reviews, thesis studies, textbooks and congress papers are excluded. At the last 

stage, full-text studies that met the inclusion criteria, except for studies that did not comply 

with the title or abstract, were examined and 14 studies were included in the systematic 

review. 

Results: 14 studies related to the subject were found in the search engine. Of these, 7 (50%) 

were morphometric studies, 6 (42.9%) survey studies, and 1 (7.1%) retrospective study. All of 

the morphometry studies included measurements on dry bone. The survey studies were all 

related to anatomy education. Five of these studies were conducted on students and one on 

graduate physicians. 

Conclusion: It was seen that the articles included in this systematic review were generally 

studies on measurement studies on dry bone or feedback from students on anatomy education. 

Researchers are likely to publish in other languages, but we think that the literature needs 

studies with different research methods written in the mother tongue. Our study also provides 

guidance on which subjects anatomists are more oriented towards. The quality and follow-up 

of the publications are more important than the number. We think that it will be beneficial to 

increase the number of multidisciplinary, scientifically important and more cited studies that 

will contribute to the development of the science of anatomy 

Keywords: Anatomy, research, basic medical sciences 

 

 

GİRİŞ 

Anatomi; tıp eğitiminin temelini oluşturan bilimlerden birisidir (Gul & Boman, 2006 ). 

Türkiye’de Sağlık ile ilgili eğitim veren tüm bölümlerde anatomi dersi verilmektedir. Tıp 

fakültelerinde 1. Sınıfın ikinci döneminde başlayan anatomi dersi 2.sınıfın sonuna kadar 

sürmektedir. Sağlık bilimleri fakültelerinin bazı bölümlerinde 1 dönem, bazı bölümlerinde ise 

2 dönem şeklinde ders verilmektedir. Dersler teorik ve pratik eğitim olarak ikiye ayrılmıştır. 

Teorik dersler amfi ortamında verilmektedir. Pratik dersler ise laboratuvar ortamında kadavra 

ve maketler üzerinden anlatılmaktadır. 

Anatomi biliminin keşfinden günümüze kadar yüzlerce yıl geçmesine rağmen, önemi 

azalmamış, daha da artmıştır. Cerrahi bilimler ve radyoloji alanındaki gelişmeler, insan 

vücudunun yapı ve fonksiyonu hakkında daha çok bilgi edinme gerekliliğini arttırmıştır 

(Tellioğlu ve ark, 2015). İnsan vücudunun morfolojik yapısı iyi bilmek, varyasyonları ve 

anatomik yapıların klinik anlamlarını ortaya koymak özellikle cerrahi gibi bilimler için çok 

önemlidir (All ve ark, 1997). 

Anatomi alanındaki çalışmaları dünya genelinde değerlendirdiğimizde; genelde deney 

hayvanı, morfometrik, retrospektif ve radyolojik çalışmaları kapsamaktadır. Son dönemlerde 

anatomi eğitim ile ilgili teknolojik çalışmaların sayısı da artmıştır. Ulaşabildiğimiz literatürde, 

anatomi çalışmalarının kapsamını değerlendiren bir makaleye denk gelmedik. Bu sebeple 

amacımız 2021 yılında anatomi alanında Türkiye de yapılan çalışmaları derlemektir. 

MATERYAL METOD 

Araştırmada Google Scholar elektronik veri tabanı kullanıldı. Anatomi ile ilgili makaleler 

incelendi.  ‘anatomi’ anahtar kelimeler kullanılarak, bu alanda bilgi içeren araştırma 

çalışmaları analiz edildi. Araştırma sistematik derleme türünde hazırlandı. 
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Araştırmada Ekleme Ve Hariç Tutma Ölçütleri  

Araştırma başlangıcında tüm atıf başlıkları ve özetler tarandı.  Potansiyel olarak uygun 

görülen makaleler tam metin olarak alındı. Anatomi bilimine özgü, Türkiye’de yapılan Türkçe 

yayınlar çalışmaya alındı. Özet, editöre mektup, derleme, sistematik derleme, tez çalışmaları, 

ders kitapları ve kongre bildirileri kapsam dışı bırakıldı.  

Veri Analizi 

Çalışmaların değerlendirilmesi ve sentezlenmesinde PRISMA yönergelerine uyulmuştur 

(Page ve ark, 2021). İlk aşamada, tekrarlanan ve tam metnine ulaşılamayan çalışmalar, ikinci 

aşamada tam metin dili Türkçe olmayan çalışmalar araştırma dışına çıkarılmıştır. Son 

aşamada başlık veya özete uygun olmayan çalışmalar haricinde, dahil etme kriterlerini 

karşılayan tam metin çalışmalar incelenerek 14 çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir. 

BULGULAR 

Arama motorunda konu ile alakalı 14 çalışma tespit edildi. Bunlardan 7 tanesi (%50) 

morfometrik çalışma, 6 tanesi (%42.9) anket çalışması, 1 tanesi (%7.1) retrospektif çalışma 

olduğu görüldü. Morfometrik çalışmaların hepsi kuru kemik üzerinde yapılan ölçümleri 

içermekteydi. İçeriği incelendiğinde hepsi klinik bilimler ile ilişkilendirilmişti. Anket 

çalışmalarının hepsi anatomi eğitimi ile ilgiliydi. Anket çalışmasının 5’i öğrenciler üzerinde 1 

tanesi mezun hekimler üzerinde yapılmıştı (Tablo 1). 

 
Tablo 1. 2021 yılında anatomi ile ilgili yapılan çalışmalar 

Yayın ismi  Konu 

1.Anadolu Popülasyonunda Talus ile 

Calcaneus’un Morfometrik Özellikleri ve Ortak 

Eklem Yüzlerinin tiplendirilmesi 

Morfometrik çalışma 

2.Clavicula Morfometrisi Morfometrik çalışma 

3.Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin çevrim içi 

anatomi eğitimi 

Anket çalışması 

4.Foramen Infraorbitale’nin Üç Boyutlu 

Rekonstrüksiyon Yöntemi 

BT tekniği ile yapılan retrospektif çalışma 

5.Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Anatomi 

dersi hakkındaki düşünceleri 

Anket çalışması 

6.Humerus’un Morfometrik Olarak 

Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi 

Morfometrik çalışma 

7.Klinisyenlerin Gözüyle Anatomi Eğitimi 

Anket Çalışması 

Anket çalışması 

8.Nöroanatomi Dersi İçin Bir Mobil Uygulama 

Önerisi 

Anket çalışması 

9.Os sacrum’un facies dorsalis’inin morfolojik 

incelenmesi 

Morfometrik çalışma 

10.Öğrencilerin Anatomi Dersine İlişkin 

Tutumlarının 

Anket çalışması 

11.Proksimal Femur ve Acetabulum Yapısının 

Morfometrik Olarak Araştırılması ve Klinik 

Morfometrik çalışma 

12.Proksimal ulna’nın anatomik mimarisi Morfometrik çalışma 

13.Suprameatal (Macewen) Üçgenin 

Morfometrik ve Topoğrafik Olarak 

Morfometrik çalışma 

14.Uzaktan Eğitim ile Verilen Anatomi Dersinin 

Değerlendirilmesi 

Anket çalışması 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Dünya genelindeki yayınlara baktığımızda teknoloji ve anatomiyi birleştiren birçok yayın 

vardır (Zhao ve ark, 2020; Iwanaga ve ark 2021). Bu çalışma ile ilgili gördüğümüz en önemli 

şey; ülkemizde yayın çeşitliliğinin az olması ve çoğunun anket, morfometrik kuru kemik 

çalışmasına dayanmasıydı. Araştırmacıların başka dillerde yayın yapması olasıdır fakat ana 

dille yapılan çalışmaların çeşitliliğinin ve sayısının artması ulusal bilimin hızlı gelişmesine 

katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Temel tıp bilimleri içinde geniş yer tutan anatomi, tıp eğitiminin temel derslerinden biridir. 

İnsan vücudunu oluşturan yapıların normal şeklini, yapısını, pozisyonunu, fonksiyonlarını ve 

birbirleri arasındaki ilişkiyi makroskobik düzeyde inceleyen en eski temel tıp dalıdır 

(Mansouri ve ark, 2020). Tıp bilimi ile ilgilenen tüm meslek gruplarının anatomi bilgisinin 

yeterli olması şarttır. Makalelerin içeriğine bakıldığında; çoğu sadece anatomi bilimi ile 

ilişkili olup farklı bilim dalları ile beraber yapılan çalışmalar değildir. Günümüzde 

multidisipliner klinik çalışmalar yapılmakta ve klinik bilimlerin ilerlemesine sebep 

olmaktadır. Örnek verilecek olursa; canlı insan üzerinde ölçüm almayı sağlayan görüntüleme 

tekniklerinin kullanımı kuru kemik ölçümlerine göre daha gerçekçi sonuçlar vererek, cerrahi 

bilimler için önemli ipuçları ortaya koymaktadır. 

Her ne kadar anatomi eğitimi konusunda çalışma sayısı yeterli olsa da bunlar genelde anket 

çalışmasıdır. Dünya genelin de de anatomi eğitimi ile ilgili yapılan çalışma sayısı azdır 

(Walsh ve ark, 2013) ve temel tıp bilimleri eğitimi ile ilgili ciddi eleştiriler mevcuttur. Bu 

sebeple anatomi eğitiminde farklı yöntemlerin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Türkiye’de SCI ve SCI-E kapsamına giren, tıp ve özellikle anatomi alanında çok fazla dergi 

olmadığı için, yapılan çalışmalar genellikle diğer ülkelerdeki dergilerde yayınlanmaktadır. 

Ülkemizdeki tıp alanındaki dergilerinde bir an evvel dünyada kabul gören SCI ve SCI-E gibi 

indeksler kapsamına alınması için gereken çabayı göstermesi ve tıp alanında daha fazla 

derginin yayınlanmasına ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Aynı zamanda bu dergilerin hem 

anadilde hem de İngilizce olarak makaleleri yayınlaması ulusal alanda bilimin gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak; ülkemizdeki anatomistlerin, 2021 yılında yaptıkları ulusal bilimsel yayınları 

tarayarak, verileri ortaya çıkardığımız bu çalışma ile bir farkındalık oluşturabileceğimizi 

düşünüyoruz. Çalışma, anatomistlerin hangi konulara daha çok yönlendikleri ile ilgilide yol 

göstermektedir. Yayınların sayıdan çok kalitesi, takip edilirliği önemlidir. Yapılacak 

çalışmaların, anatomi biliminin gelişmesine katkı sağlayacak, multidisipliner, bilimsel olarak 

önemli ve daha çok atıf alacak çalışmalar olmasının önemli olduğunu belirtmek de fayda 

görüyoruz. 
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ABSTRACT  

Garlic (Allium Sativum) is one of the oldest cultivated plants. Today, besides its use as food, it 

is also used for medicinal purposes due to its various bioactive compounds. There are sulfur 

compounds, essential oils, enzymes, hormones, carbohydrates, minerals, amino acids, 

vitamins, phenolic compounds, flavonoids and trace elements at minor level in the 

composition of garlic. With this rich content, garlic has become a widely produced plant, a 

beneficial nutrient for various diseases and physiological conditions and a popular treatment 

in phytotherapy. Numerous studies in recent years show that garlic has antioxidant, 

cardiovascular protective, anticancer, anti-inflammatory, immunomodulatory, antidiabetic, 

antiobesity and antibacterial properties. These components of garlic vary according to the soil 

structure and characteristics of the regions where the plant grows, and the differences in 

factors such as climate. In other words, the change in geographical conditions also changes 

the active substance composition of garlic. In our study, it was aimed to analyze the 

antioxidant activity, total phenolic substance determination and total flavonoid level of the 

samples collected from the provinces that have the largest share in garlic production in 

Turkey. 6 samples from Kastamonu, Gaziantep, Kahramanmaraş, Aksaray, Balıkesir, Tokat, 

Hatay, Kayseri regions were studied with a total of 48 samples. According to the results 

obtained, the total amount of phenolic substance in Turkey was determined as 38.36±14.20 

(mgQE/g), the total flavonoid levels were determined as 14.42±5.19 (mgGAE/g) and the 

radical scavenging efficiency was determined as 56.14±15.51 (% inhibition). Also there was a 

significant difference in the comparison we made between regions. The fact that the 

antioxidant activity values of the garlics used in the study differ from each other, which 

proves that the garlic is affected by climatic conditions such as humidity, temperature, soil 

structure and environmental characteristics of the region where it is grown. Revealing the 

antioxidant levels of garlic samples from different provinces provides information in terms of 

questioning the place of Turkish garlic in the field of phytotherapy. 

Keywords: Allium sativum, Antioksidant, Phytotherapy 
 

This study constitutes a part of the thesis with project number PYO.VET.1904.22.013. 

  

 

INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF GARLIC (ALLIUM 

SATIVUM L.) VARIETIES OF DIFFERENT ECOPHYSIOLOGICAL GROUPS 

GROWN IN TURKEY 

 

 

Graduate Student Esra KOÇAK 

Ondokuz Mayıs University 

ORCID. 0000-0001-7016-2265 

Prof. Dr. Cevat NİSBET 

Ondokuz Mayıs University 

ORCID. 0000-0002-7042-4605 

 

 

446

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

 

TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN FARKLI EKOFİZYOLOJİK GRUPLARA AİT 

SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM L.) ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN 

AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

 

ÖZET  

Sarımsak (Allium Sativum) kültürü yapılan en eski bitkilerden biridir. Günümüzde gıda olarak 

kullanımının yanı sıra içerdiği çeşitli biyoaktif bileşikleri nedeniyle tıbbi amaçla da 

kullanılmaktadır. Sarımsağın bileşiminde yer alan kükürtlü bileşikler, uçucu yağlar, enzimler, 

hormonlar, karbonhidratlar, mineraller, aminoasitler, A, B1, B2, B3 ve C gibi vitaminler, 

fenolik bileşikler, flavonoidler ve minör düzeyde iz elementler, sarımsağı dünya çapında 

yaygın olarak üretilen bitki ve uzun zamandır çeşitli hastalıklar ve fizyolojik durumlar için 

faydalı bir besin ve fitoterapide popüler bir tedavi bir haline getirmiştir. Son yıllarda yapılan 

çok sayıda çalışma sarımsağın antioksidan, kardiyovasküler koruyucu, antikanser, 

antiinflamatuar, immünomodülatör, antidiyabetik, antiobezite ve antibakteriyel özelliklere 

sahip olduğunu göstermektedir. Sarımsağın içerdiği bu bileşenler, bitkinin yetiştiği bölgelerin 

toprak yapısı ve özellikleri, iklim gibi faktörlerin farklılığına bağlı olarak değişkenlik 

göstermektedir. Diğer bir deyişle coğrafi koşulların değişmesi sarımsağın aktif madde 

kompozisyonunu da değiştirmektedir. Yaptığımız araştırmada Türkiye’nin sarımsak 

üretiminde en büyük paya sahip illerinden toplanan örneklerin antioksidan aktivitesi, total 

fenolik madde tayini ve total flavonoid düzeyi analizi hedeflenmiştir. Kastamonu, Gaziantep, 

Kahramanmaraş, Aksaray, Balıkesir, Tokat, Hatay, Kayseri bölgelerinden 6 örnek, toplam 48 

numune ile çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye ortalamasının toplam fenolik 

madde miktarı 38,36±14,20 (mgQE/g), toplam flavonoid düzeyleri 14,42±5,19 (mgGAE/gr) 

ve radikal süpürücü etkinliği ise 56,14±15,51 (% inhibisyon) olarak belirlenmiştir. Diğer 

taraftan bölgeler arasında yaptığımız kıyaslamada anlamlı farklılık çıkmıştır. Çalışmada 

kullanılan sarımsakların antioksidan aktivite değerlerinin birbirinden farklılık göstermesi 

sarımsağın yetiştiği bölgenin nem ve sıcaklık gibi iklim koşullarından, toprak yapısından ve 

çevre özelliklerinden etkilendiğinin kanıtlar niteliktedir. Farklı illere ait sarımsak örneklerinin 

antioksidan düzeylerinin ortaya konulması Türk sarımsağının fitoterapi alanında yerinin 

sorgulanması açısından bilgiler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Allium sativum, Antioksidan, Fitoterapi. 

 

Bu çalışma PYO.VET.1904.22.013 proje numaralı tez çalışmasının bir kısmını 

oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 

In recent years, it has become widespread to subject the products of trees and plants such as 

leaves, branches, bark, fruits, which are among the non-domestic plant wastes, to different 

studies. In this study, walnut seed husks obtained from walnuts in Posof district of Ardahan 

province of Turkey were extracted for phytochemical components and antioxidant capacity. 

Eight novel compounds isolated from Walnut Seed-Coat (WSC) were identified for the first 

time using the GC-MS system. The β-sitosterol ratio, which is the highest compound detected 

in the dry powder of WSC from the calibration curve, was calculated as 61.071%. Moreover, 

the antioxidant effects of WSC have not been previously reported. Antioxidant properties of 

WSC, Fe
3+

, Cu
2+

 and Fe
3+

-2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) reducing agent, 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazil (DPPH) scavenger , 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

(ABTS) was measured using scavenging activities. These results showed that WSC has an 

effective reducing effect and radical scavenging activity when compared with standard 

antioxidants. In addition, butylated hydroxytoluene (BHT), butylated hydroxyanisole (BHA), 

α-tocopherol and Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) were 

used as standard antioxidants. 

The results showed that WSC could be used by the pharmaceutical industry as a potential 

source of natural antioxidants or as a conceivable food supplement. 

Keywords: Juglans regia; Walnut seed coat; Antioxidant activity; Reducing ability; Radical 

scavenging 

 

 

CEVİZ (Juglans regia L.) TOHUM KABUĞU: FİTOKİMYASAL İÇERİĞİ VE 

ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ 

 

ÖZET 

Son yıllarda sık kullanılmayan bitki atıkları arasında yer alan yaprak, dal, ağaç kabuğu, 

meyve gibi ağaç ve bitki ürünlerinin farklı çalışmalara tabi tutulması yaygınlaşmıştır. Bu 

çalışmada, Türkiye'nin Ardahan ili Posof ilçesindeki cevizlerden elde edilen ceviz tohum 

kabukları fitokimyasal bileşenleri ve antioksidan kapasitelerinin belirlenebilmesi için 

ekstrakte edilmiştir. GC-MS sistemi kullanılarak, ilk kez ceviz tohum kabukları (CTK)’ndan 

sekiz yeni bileşik izole edilerek tanımlanmıştır. Kalibrasyon eğrisinden CTK'nın kuru tozunda 

saptanan en yüksek bileşik olan β-sitosterol oranı %61.071 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, 

CTK'nın antioksidan etkileri daha önce bildirilmemiştir. CTK’nın antioksidan özellikleri, 

Fe
3+

, Cu
2+

 ve Fe
3+

-2,4,6-tripiridil-s-triazin (TPTZ) indirgeyici ajan, 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 

(DPPH) ve 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit) (ABTS) süpürme aktiviteleri 

 

WALNUT (Juglans regia L.) SEED-COAT: PHYTOCHEMICAL CONTENTS AND 

ANTIOXIDANT ACTIVITIES 
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kullanılarak ölçüldü. Bu sonuçlar, standart antioksidanlarla karşılaştırıldığında CTK'nın etkili 

bir indirgeme etkisine ve radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

standart antioksidanlar olarak bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), bütillenmiş hidroksianisol 

(BHA), α-tokoferol ve Trolox (6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksilik asit) 

kullanılmıştır. 

Sonuçlar, CTK'nın farmasötik endüstrisi tarafından potansiyel bir doğal antioksidan kaynağı 

veya akla gelebilecek bir gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Juglans regia; Ceviz tohumu kabuğu; Antioksidan aktivite; Azaltma 

yeteneği; radikal süpürücü 

449

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



1 
Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire, Université Oran1 Ahmed Ben Bella, 

B.P 1524, El-Menaouer 31000, Oran, Algeria 
2
 Centre Universitaire ElCherif Bouchoucha -Aflou-, B.P 306, Aflou, Laghouat, Algeria. 

3
 Laboratoire de Chimie des Matériaux L.C.M, Université Oran1 Ahmed Ben Bella, 

El‑Mnaouer, BP 1524, 31000 Oran, Algeria 
4
 Faculté des Sciences et Technologies, Université de Ahmed ZABANA -Relizane-, 

48000 Relizane, Algeria 

 

ABSTRACT 

The present work concerns the preparation of new materials based on alginic acid (AA) and 

diols in a facile and efficient process by improving the adsorption properties of Zn(II) and 

Ni(II) metal ions on the modified AA. The materials were analysed by zeta potential, 

thermogravimetric analysis (TGA), derivative thermogravimetry (DTG), in addition to the 

Fourier Transform InfraRed spectroscopy (FTIR), scanning electron microscope (SEM) and 

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) before and after the adsorption behaviour was 

conducted. The results show that the esterification of AA with diols of different lengths 

significantly improves its adsorption efficiency of Zn(II) and Ni(II) with Qmax up to 200 

mg/g and 185.185 mg/g respectively. Equilibrium and kinetic studies showed that the 

Langmuir and Freundlich adsorption isotherm models fit the experimental data well, and 

followed a pseudo-first order kinetic model and the particle diffusion model with correlation 

coefficients R2 ≈ 1. 

Keywords: Alginic acid, Esterification, Polyethylene glycol, Isotherm, Adsorption 

 

ADSORPTION OF Ni(II) and Zn(II) HEAVY METAL IONS BY NEW ALGINIC 

ACID-ESTER DERIVATIVES POLYMERS 

 

 

Farouk Zaoui
1,2,*

 

Mohammed Aymen Zorgani
1
 

Mohammed Hachemaoui
3,4

 

Bouhadjar Boukoussa
3
 

450

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

PLEVRAL YERLEŞİMLİ HİDATİK KİST OLGULARI 
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ÖZET 

Giriş ve amaç: Kist hidatik, köpek, kedi gibi hayvanların ince bağırsaklarında yaşayan 

Echinococcus (özellikle e. granulosus) türü larva formlarının iç organlarda kist oluşumuna 

neden olduğu paraziter bir hastalıktır. %50-70 karaciğer, %20-30 akciğerde 

izlenmektedir.  İntratorasik ekstrapulmoner tutulum yerleri ise mediyasten, plevra, perikard ve 

göğüs duvarıdır. Kliniğimizde plevral yerleşimli kist hidatik vakaları incelemeye alınmıştır. 

Yöntem ve bulgular:  Kliniğimizde Haziran 2016- Ekim 2022 tarihleri arasında opere edilen 

34 kist hidatik vakasından dördünün plevral yerleşimli olduğu tespit edilmiştir. Hastaların 

üçünde preoperatif kist hidatik tanısı konulamamıştır. Hastalar, ampiyem?, akciğer absesi? 

malignite? ön tanılarıyla takip edildi. Preoperatif ortalama bir hafta antibiyoterapi ve 

tüp/kateter torakostomi ile takip edildikten sonra klinik ve laboratuvar izlemlerinde anlamlı 

düzelme olmaması üzerine opere edilmiştir. Exploratif torakotomi neticesinde rüptüre plevral 

kist hidatik ile karşılaşılmıştır. Plevral boşlukda farklı lokulasyonlarda püy vasfında, sarı 

renkli jelatinöz yapıda birikimler temizlenmiştir. İki vakada akciğer parankiminde periferik 

yerleşmiş kistin rüptüre olduğu ve kist içeriğinin intraplevral boşlukta yayıldığı görülmüştür. 

Parankimdeki kavite onarılarak kapitonaj uygulanmıştır.  Bir vakada ise parankimde herhangi 

bir kavite ya da visseral plavrada bütünlük kaybı gözlenmemesine rağmen intraplevral 

boşlukta rüptüre germinatif membranlar bulunmuştur. Vakalarda kalınlaşmış visseral ve 

paryetal plevra soyularak dekortikasyon yapılmıştır. İntraplevral alan %3 NaCl (serum sale) 

ve %1 seyreltik iyot solüsyonu ile yıkanmıştır. Rüptüre olmamış bir vaka ise preoperatif 

radyolojik olarak kist hidatik tanısı ile opere edilmiştir. Rüptüre edilmeden kist, paryetal 

plevradan çıkarılmıştır. Postoperatif  albendazol tedavisi başlanarak üç ay takip edilmişlerdir. 

Tartışma ve sonuç:     Kist hidatik hastalığının çok farklı lokalizasyonlarda görülmesi ve 

rüptüre olması halinde klinik ve radyolojik olarak birçok hastalığı taklit edebileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Hijyenin bozuk olduğu toplumlarda daha sık görülse de hijyen 

durumundan bağımsız şekilde görülebildiği de unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akciğer, hidatik kist, plevra, ampiyem 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction and purpose: Hydatid cyst is a parasitic disease in which larval forms of 

Echinococcus (especially E. granulosus) living in the small intestines of animals such as dogs 

and cats cause cyst formation in the internal organs. It is observed in 50-70% liver and 20-

30% lung. Intrathoracic extrapulmonary involvement sites are mediastinum, pleura, 

pericardium and chest wall. Hydatid cysts with pleural localization were evaluated in our 

clinic. 

Fatih GÜRLER  

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Kayseri, Türkiye 

 

CASES OF HYDATIC CYST WITH PLEVRAL PLACEMENT 
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Methods and findings: Four of 34 hydatid cysts operated in our clinic between June 2016 

and October 2022 were found to be pleural localized. Preoperative diagnosis of hydatid cyst 

could not be established in three of the patients. Patients, empyema?, lung abscess? 

malignancy? followed up with preliminary diagnoses. After an average of one week of 

preoperative follow-up with antibiotherapy and tube/catheter thoracostomy, the operation was 

performed when there was no significant improvement in clinical and laboratory follow-ups. 

A ruptured pleural hydatid cyst was encountered as a result of explorative thoracotomy. In the 

pleural cavity, pus-like, yellow-colored gelatinous accumulations in different locations were 

cleared. In two cases, it was observed that the cyst located peripherally in the lung 

parenchyma was ruptured and the contents of the cyst spread in the intrapleural space. The 

cavity in the parenchyma was repaired and quilting was applied. In one case, ruptured 

germinative membranes were found in the intrapleural space, although no cavities in the 

parenchyma or loss of integrity in the visceral pleura were observed. Decortication was 

performed by peeling the thickened visceral and parietal pleura in the cases. The intrapleural 

area was washed with 3% NaCl (serum sale) and 1% dilute iodine solution. An unruptured 

case was operated with a preoperative radiological diagnosis of hydatid cyst. The cyst was 

removed from the parietal pleura without rupture. Postoperative albendazole treatment was 

started and they were followed for three months. 

Discussion and conclusion: It should be considered that hydatid cyst disease can imitate 

many diseases clinically and radiologically if it is seen in very different localizations and 

ruptures. It should not be forgotten that although it is more common in societies with poor 

hygiene, it can be seen independently of the hygiene status. 

Keywords: Lung, hydatid cyst, pleura, empyema 
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ÖZET 
Asitretin (ACT), lipofilik zayıf  bir asit olan suda az çözünen ve yağ dokusunda  az biriken  A 

vitamini analoğudur. Aynı zamanda anti-inflamatuar ve anti-proliferatif etkili non-

immünosupresifdir. Metotreksat, (MTX), bir timidilat sentetaz ve dihidrofolat redüktaz 

inhibitörü olan bir folik asit analoğudur. Günümüzde de MTX,  kanser tedavilerinin yanında 

mikozis fungoides, dermatomiyozit, pitriyazis rubra pilaris, egzama, sarkoidoz gibi 

hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir anti-folat antimetabolit bir ajandır. Son yıllarda da  

MTX, ACT ile kombinasyon halinde tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, ACT 

ve MTX tarafından üretilen serbest radikallerin neden olduğu hasarın giderilmesinde güçlü bir 

antioksidan olup oksidatif hasarı onarma da önemli rol oynayan ALA’nın ince barsak 

dokusundaki polifenol oksidaz(PO) enzim aktivitesi üzerine etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. PO, aktif bölgelerinde bakır içeren, fenolik bileşiklerin moleküler oksijen ile 

oksidasyonunu katalizleyen ve oksidoredüktaz sınıfı üyesi bir enzimdir. Kontrol grubu (K), 

ALA grubu, ACT+MTX grubu ve ACT+MTX+ALA grubu olarak çalışma grupları 

oluşturulmuştur. 24 saat aç bırakılmış olan ratlara yapılan enjeksiyon işlemleri her sabah aynı 

saatte gerçekleştirilmiştir. ACT, MTX ve ALA % 0.9’luk NaCl’de çözülmüştür. ACT 

(20mg/kg/gün), MTX (20mg/kg/hafta), ALA (50mg/kg/gün) ve bunların kombinasyonları da 

vücut ağırlığı düzeyinde intraperitonal enjeksiyon ile ratlara verilmiştir. Ratlar, enjeksiyondan 

sonraki 7. günde servikal dislokasyon ile sakrifiye edilmiş ve kalp perfüzyonundan sonra ince 

bağırsak çıkarılmıştır.  PO (1.10.3.1)  enzim aktivitesi, ratlardan alınan ince bağırsak doku 

örneklerinde, Hung ve Boucias (1996) yöntemi ile belirlenmiştir. K grubu ile 

karşılaştırıldığında, ACT+MTX grubunda %20 inhibisyon, ALA grubunda ise %15 

aktivasyon gözlendi. ACT+MTX grubuna ALA eklendiğinde ise; K gubu ile 

karşılaştırıldığında %10 aktivasyon gözlenirken ACT+ MTX grubu ile de karşılaştırıldığında  

%58 aktivasyon gözlenmiştir. ALA tek başına verildiğinde antioksidan özelliği öne çıkarak 

ince bağırsak dokusunda PO aktivitesini inhibe etmiştir. ACT+MTX kombinasyonu ile 

birlikte verildiğinde ise PO aktivitesini arttırıcı etki göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: İnce bağırsak, Asitretin, Metotreksat, Polifenol Oksidaz 
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ABSTRACT 

Acitretin (ACT) is an analogue of vitamin A, which is a lipophilic weak acid, slightly soluble 

in water and less accumulating in adipose tissue. It is also non-immunosuppressive with anti-

inflammatory and anti-proliferative effects. Methotrexate (MTX) is a folic acid analogue that 

is an inhibitor of thymidylate synthetase and dihydrofolate reductase. Today, MTX is an anti-

folate antimetabolite agent used in the treatment of diseases such as mycosis fungoides, 

dermatomyositis, pityriasis rubra pilaris, eczema, sarcoidosis, as well as cancer treatments. In 

recent years, MTX has been used in combination with ACT in treatment In this study; It is 

aimed to investigate the effect of ALA, which is a powerful antioxidant in the elimination of 

cellular damage caused by free radicals produced by ACT and MTX, and plays an important 

role in repairing oxidative damage, on the polyphenol oxidase (PO) enzyme activity in the 

small intestine tissue. PO is an enzyme that contains copper in its active sites, catalyzes the 

oxidation of phenolic compounds with molecular oxygen and is a member of the 

oxidoreductase class. Study groups were formed as control group (K), ALA group, 

ACT+MTX group and ACT+MTX+ALA group.Injections made to rats that were fasted for 

24 hours were performed at the same time each morning. ACT, MTX and ALA were 

dissolved in 0.9% NaCl. ACT (20mg/kg/day), MTX (20mg/kg/week), ALA (50mg/kg/day) 

and their combinations were also given to the rats by intraperitoneal injection at body weight 

level. Rats were sacrificed by cervical dislocation on the 7th day after injection and the small 

intestine was removed after cardiac perfusion. PO (1.10.3.1) enzyme activity was determined 

by Hung and Boucias (1996) method in small intestine tissue samples taken from rats. 

Compared with the K group, in the ACT+MTX group was observed 20% inhibition while in 

the ALA group was observed 15% activation. When ALA is added to the ACT+MTX group; 

While 10% activation was observed when compared with the K group, 58% activation was 

observed when compared with the ACT+ MTX group.  When ALA was given alone, it 

inhibited PO activity in the small intestine tissue, with its antioxidant property prominent. 

However, when given with the combination of ACT+MTX, it showed an increasing effect on 

PO activity. 

Keywords: Small İntestine, Acitretin, Methotrexate, Polyphenol Oxidase 

 

ALFA-LIPOLIC ACIDS ON POLYPHENOL OXIDASE ACTIVITY OF SMALL 

INTESTINE TISSUE OF RATS TREATED WITH ACITRETIN - METHOTREXATE 

COMBINATION 
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ÖZET 

Çalışmamızda Antarktika bölgesinden temin edilen kodlu tatlı göl suyu ve A03 (Horse Shoe 

Adası), A05 (Bryde Adası) ve A07 (King George Adası) kodlu tuzlu buzul suyu 

örneklerinden öncelikle mikroorganizmaların izole edilmesi, ardından morfolojik, 

biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonunun yapılarak biyoteknolojik açıdan 

kullanılabilme potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız sonucunda 22 

adet bakteri ve 1 adet fungus olmak üzere toplamda 23 mikroorganizma izole edilmiştir. 

İzolatlarımız ekseriyetle psikrotolerant olarak değerlendirilmiş olup bazıları pigment 

oluşturmaktadır. Üniversal BactF/AIIR ve ITS1/ITS4 primerleri ile gerçekleştirilen 16S/18S 

rRNA sekans sonuçlarına göre 10 adet izolat Psychrobacter sp. (%98-99), 3’ er izolat 

Pedobacter sp. (%92-98), ve Flavobacterium sp. (%92-99), 1’ er izolat Pseudomonas sp. (97-

98), Pseudoalteromonas sp. (%99), Planococcus sp. (%100), Chryseobacterium sp. (%99), ve 

Aspergillus sp. (%98) ile yüksek oranda nükleotit benzerliği göstermiştir. İzolatların proteaz, 

lipaz, amilaz, selülaz, esteraz, peroksidaz, kütinaz ve lakkaz enzim aktivite sonuçlarına göre 

Pedobacter sp. ile benzerlik gösteren bakterilerin enzim aktivitesinin daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. İzolatlar bitki gelişimini teşvik edici (PGPR) özellikleri bakımından 

değerlendirildiklerinde Chryseobacterium sp., Planococcus sp. ve Psychrobacter sp. ile 

benzerlik gösteren suşların indol asetik asit (IAA) üretim potansiyeline sahip oldukları, 

Pseudomonas sp. ve Planococcus sp.’ye benzer olanlarda ise siderefor üretimi tespit 

edilmiştir. İzolatların polihidroksibütirat (PHB) üretim potansiyeli araştırılmış ve en yüksek 

PHB üretim potansiyeli Pseudoalteromonas sp.’te kaydedilmiştir. Sonuç olarak, Antartika 

tatlı ve tuzlu sularından elde edilen izolatların farklı seviyelerde biyoteknolojik potansiyele 

sahip oldukları kanaatine varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Antarktika, Mikroorganizma, Karakterizasyon 
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ABSTRACT 

In our study, we first aimed to isolate microorganisms from fresh lake water coded asY11 

(Galindez Island) and salty glacial water samples coded as A03 (Horse Shoe Island), A05 

(Bryde Island) and A07 (King George Island) obtained from the Antarctic region, and then 

aimed to characterize these microorganisms at morphological, biochemical and molecular 

level and to evaluate their biotechnological potentials. As a result of our study, a total of 23 

microorganisms including 22 bacteria and 1 fungus, were isolated. Our isolates have generally 

been evaluated as psychrotolerant, and some of them form pigments.According to the 

16S/18S rRNA sequence results performed with the universal BactF/AIIR and ITS1/ITS4 

primers, 10 isolates with  Psychrobacter sp. (98-99%), 3 isolates with Pedobacter sp. (92-

98%), 3 isolates with Flavobacterium sp. (92-99%), 1 isolate with Pseudomonas sp. (97-98), 

1 isolate with Pseudoalteromonas sp. (99%), 1 isolate with Planococcus sp. (100%), 1 isolate 

with Chryseobacterium sp. (99%), and 1 isolate with Aspergillus sp. (98%) showed high 

nucleotide similarity. According to the protease, lipase, amylase, cellulase, esterase, 

peroxidase, cutinase and laccase enzyme activity results of the isolates, it was determined that 

the enzyme activity of bacteria similar to Pedobacter sp. was higher. When the isolates were 

evaluated in terms of their plant growth promoting (PGPR) properties, strains similar to 

Chryseobacterium sp., Planococcus sp. and Psychrobacter sp. were found to have indole 

acetic acid (IAA) production potential, while those similar to Pseudomonas sp. and 

Planococcus sp. produced siderephores. The polyhydroxybutyrate (PHB) production potential 

of the isolates was investigated and the highest production potential was recorded in 

Pseudoalteromonas sp.. As a result, it was concluded that the isolates obtained from Antarctic 

fresh and salt waters have different levels of biotechnological potential. 

Keywords: Antactica, Microorganism, Characterization 

 

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF PSYCHROPHILE AND 

PSYCROTOLERANT MICROORGANISMS FROM POLAR FRESH WATER AND 

SEA WATER SAMPLES 
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ÖZET  

Binek araçlarda süspansiyon sistemi parçalarından olan salıncaklar yanal ve dikey yükleri 

güvenli bir şekilde kontrol ederek konforlu bir sürüş sağlamaktadır. Salıncaklar, döküm, 

dövme ile üretilen yığın malzemeden olabileceği gibi çelik sacdan üretilen tipleri de vardır. 

Sac salıncaklar, ekonomiklik ve üzerine gelen yüklere göre yekpare tek parça ya da iki ya da 

daha fazla şekillendirilmiş sac parçaların kaynaklı birleştirme ile birleştirilerek üretilirler. 

Literatürde sac salıncakların özelliklerin incelenmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

Ancak bu çalışmalar, geleneksel üretim yöntemleri ile sınırlı kalmıştır. Takviye sacı içeren 

sac salıncakların performanslarının incelenmesi üzerine herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada sac salıncaklarda tam kaynak destek sacları ile nokta kaynak 

destek saclı iki farklı destek sac kaynağının salıncağın ömür tayini üzerindeki etkileri 

incelenecektir. Bu karşılaştırmalar sonlu elemanlar yöntemi ile yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik, Sac Malzeme, Kaynak, Salıncak 

 

ABSTRACT  

Wishbones, which is one of the suspension system parts in passenger cars, is to provide a 

comfortable ride by safely controlling the lateral and vertical loads. Wishbones can be made 

of bulk material produced by casting, forging, and also there are types made of steel sheet. 

Sheet metal wishbones are produced as a single piece or by combining two or more shaped 

sheet metal parts by welding, depending on the economy and the loads on them. There are 

studies in the literature to examine the properties of sheet metal wishbones. However, these 

studies were limited to traditional production methods. There are no studies on the 

performance of sheet wishbones containing reinforcement sheet. In this study, the effects of 

two different support sheet metal welds with full weld support sheet metals and point weld 

support sheet metal on the determination of the life of the wishbones will be examined. These 

comparisons will be made with the finite element method. 

Keywords: Dynamic, Sheet Metal Material, Welding, Wishbone 

 

 

1. INTRODUCTION 

In the suspension system, the wishbone is the connecting element that ensures that the wheel 

hits the road, that the wheel stays in the appropriate position, and that the wheel moves up 

and down safely (Rutci, 2015; Tuyan and Demirer, 2020).  

Wishbones can be manufactured with 4 different methods as aluminum casting as casting 

technology, aluminum and steel forging as forging technology and sheet molding (Tuyan and 
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Demirer, 2020). If the loads on the wishbone under the vehicle are low and the cost is 

important, a single piece of shaped steel sheet is produced. Operations such as welding and 

machining are not applied. If the load on the wishbone under the vehicle is high, production 

is made from more than one shaped sheet metal welded to each other. Steel sheet materials 

can be produced in steel classes such as QSTE 380, EN 10149-2:2013, EN 10111:2008 

(Heissing, 2011; Tuyan and Demirer, 2020). Sheet wishbone production stages in general; 

The production steps are listed as template cutting, shaping process, intermediate processes, 

welding, cataphoresis coating and assembly of parts such as bushings and ball joints (Tuyan 

and Demirer, 2020).  

 
Picture 1. Single Piece Sheet Wishbone 

 
Picture 2. Welded Sheet Wishbone 

 

Damages on the sheet wishbones may occur due to production or due to fatigue. In case of 

wrinkles, wrinkling, deformation and free metal damage caused by production, large bumps 

and fluctuations or elastic and plastic deformation occur in the wishbones. These 

deformations lead to stresses and different stresses may occur on the inner and outer 

surfaces. And there are changes in the piece size as well. Fracture occurs by giving more 

force to the material than its limits due to the forces given during sheet shaping. Afterwards, 

regional thinning occurs in the sheet material. This thinned area is called the necked area. 

Necked areas cause structural weakening. Since the wishbone attached to the vehicle it is 

exposed to complex loads, it may cause fatigue fracture due to the changes in the part size 

and the regressions or the necked region. Damages in the sheet wishbones can occur during 

and after the production, therefore, the manufacturing processes of the sheet wishbones in 

the industry should be examined and the errors seen should be resolved (Rutci and Eren, 

2018; Yıldız, 2006). 
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Dynamic tests or finite element analysis method is used for wishbone life determination. 

Dynamic testing is the event that the wishbone is subjected to the test until it fatigues under 

the determined hertz and load. For dynamic tests, strain gauges are connected to the 

wishbone and road data is collected and determined while the wishbone is operating under 

the vehicle. The life of the wishbone is determined by dynamic test according to the 

incoming loads. In the finite element analysis method, the stress points of the wishbone 

should be transferred to the analysis. If there is welding on the wishbone, welding modeling 

of the wishbone should be done in the program, welding material and part material should be 

determined in the program. Then, the stress distribution of the wishbone is examined with 

fatigue analysis (Tuyan and Demirer, 2020; Yıldız, 2006). 

Currently, the production of sheet metal wishbones is carried out either as a single piece of 

shaped sheet metal or by welded of two shaped sheet metal parts. In recent years, steel 

wishbones have been produced by welding with reinforcement sheets in order to reduce 

weight without sacrificing strength and to be more economical. In this production method, 

full welding process is applied. However, full welding also causes a weight and cost in the 

sheet wishbone. In this study, it was investigated by producing support plates by welding 

with spot welding instead of full welding, which are more economical and without reducing 

the strength. 

 
Picture 3. Sheet Wishbone With Support Sheet 

2. MATERIAL AND METHOD 

In the study, it is aimed to produce the wishbone by method welding (spot welding - 

intermittent short welding seam) instead of full welding application. In this study, there is 3 

main titles as design, analysis with the finite element method and  production. The part 

geometry was created using the Solidworks program for the design. While designing existing 

parts, part geometry was scanned with scanning devices and transferred to Solidworks 

programs. Wishbone geometry was extracted according to the transferred scan data. The 

designed wishbone parts were assembled in the Solidworks program, and the welding model 

was drawn with the 3B drawing command to pass through the parts to be welded. 
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Picture 4. Whole Body Design 

 
Picture 5. Upper Support Sheet All Welding Geometry 

 
Picture 6. Bottom Support Sheet All Welding Geometry 
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Picture 7. Bottom Support Sheet Half Weld Geometry 

 

 
Picture 8. Upper Support Sheet Half Weld Geometry 

 

 

The wishbone geometry created for analysis is transferred to the Ansys program. The 

contacts of the assembled wishbone part are determined to the program. 

It is fixed from the wishbone bushing holes, as it is in the under-vehicle connection. For 

static loading, the load is applied to the wishbone from the joint. The load is calculated based 

on the mass weight of the vehicle and the  load is applied to the part with an angle of 35°. 

The load is applied at the angle (calculated according to the static test result data) that would 

expose the reinforcement sheet to the most stress. 
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Picture 9. Load Distribution 

 

While meshing, the largest length is taken between the weld and support sheet regions and 

the optimum mesh size is chosed that would not affect the analysis values. For this, static 

loading is performed and the distribution of the load on the weld and geometry is examined. 

The contact areas are also meshed and stress deposits created by the load were removed at 

the connection points.   

 

 
Picture 10. Bottom Support Sheet Mesh 

 
Picture 11. Upper Support Sheet Mesh 

5000N 35° 

Fixed 

Fixed 

462

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

While interpreting the fatigue life in the test environment, it is expected to exceed or 

approach the threshold value of 1,000,000 cycles based on the Wöhler Minor theorem. The 

first initiated load is increased after the specified cycle. According to this approach, after 

every 300,000 cycles, the load is increased %10 of the initial load and fatigue life is 

examined in Ansys. The test  is started with 5000 N load. In the fatigue analysis, if the life of 

the part exceeds a minimum of 300,000 cycles, the load is increased and fatigue life 

examined again in analysis. It is thought that the part breaks at a load of less than 300,000 

cycles in its fatigue life. 

Both samples are produced. 

 

 
Picture 12. Half Welded Support Sheet 

 
Picture 13. Fully Welded Support Sheet 

 

3. RESULT AND DISCUSSION 

Static tests were carried out to see the stresses caused by the applied load and angle on the 

support plates. Static tests were carried out at 5000 N. According to the test results, the stress 

on the upper support plate area came to an average of 27 MPa in the support sheet wishbone 
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made with full welding, the average stress on the lower support plate area was 62 MPa. The 

stress is evenly distributed over the piece, as the weld is made exactly throughout the piece. 

It has been observed that the stress distribution is higher at the welding end and starting 

points and bending points in the support sheets.  

 

 

 
Picture 14. Fully Welded Bottom Support Sheet Strees (Equivalent Von Mises Stress) 

 

 

 
Picture 15. Fully Welded Upper Support Sheet Strees (Equivalent Von Mises Stress) 

 

 

In the support sheet wishbone made with half weld, the stress on the upper support plate area 

is 31 MPa on average, the stress on the lower support plate area is 68 MPa on average. In the 

half weld, it has been observed that stress is distributed in the welded parts and the stress 

increase in the bended areas.  
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Picture 16. Half Welded Bottom Support Sheet Stress (Equivalent Von Mises Stress) 

 

 

 
Picture 17. Half Welded Upper Support Sheet Stress (Equivalent Von Mises Stress) 

 

According to the fatigue analysis, half weld is break at 1669630 cycles on 7500N load in the 

6th step. 
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Picture 18. Half-Welded Support Sheet Wishbone Fatigue Life Distribution 

 

Full weld is broken in 1646660 cycles at 7500N load in Step 6. 

 

 

 
Picture 19. Full-Welded Support Sheet Wishbone Fatigue Life Distribution 
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Picture 20. Stress Caused by Fatigue 

 

There is 22970 cycle difference between full weld and half weld. Fracture was observed in 

the same place in both welded parts. The reason for this fracture is that there is no support in 

the sheet part where the ball joint connection is made at the angle of the load on the support 

plate and it is twisted shaped. 

 

4. CONCLUSION 

According to the fatigue analysis made in Ansys program, half weld can be used instead of 

full weld. In this way; There will be a reduction in work time by using half welding instead 

of full welding. In this way, CO2 emissions will also be reduced and environmental 

protection will be contributed. The results obtained from here will contribute to the next 

studies with performance tests. 
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ABSTRACT  
Detabuization is getting an intense focus while shaping and fostering coherentconnections 

between viewers and listeners in mass media. Obviously outrageous, provocative behavior 

aims to manifest a strategy of hyperexpressiveness. It is involved in radio and TV 

communication in order to attract attention, demonstrate freedom of expression, enhance the 

emotional degree of the media text. The article unfolds typology of communicative taboo in 

the media.  Includes two classes: verbal and nonverbal; processes of tabooization and 

detabuization. Verbal taboos are divided into communicative, thematic and linguistic. They 

are regulated by fixed prescriptions or a system of norms developed in society for the 

implementation of the communicative process. In the entertainment radio discourse, 

detabuization is associated with prohibitions / permissions on communicative behavior that 

violates the principles of politeness, appropriateness, the use of taboo language associated 

with certain topics (eroticism, physiological needs). The author reveals the dominant 

strategies of detabuisation in the media and their linguistic means.  

Key words: media, television, radio, taboo, detabuisation, communicative strategy, tactics. 

 

Deliberate outrageousness, provocativeness in relation to a communication partner, 

manifesting a strategy of hyperexpressiveness is involved in radio communication in order to 

attract attention, demonstrate freedom of expression, and increase the emotional intensity of 

the radio text. The detabuization tactic acts as a way of psychological, verbal and intellectual 

realization of the self-concept. In the linguistic literature, taboos are analyzed from the point 

of view of the taxonomy of topics forbidden for discussion in the aspect of changing taboo 

norms in relation to different types of culture and institutional discourse [Tulnova: 180]. 

The typology of taboo includes two classes: verbal and non-verbal; tabooization and 

detabuization processes. Verbal taboos are divided into communicative, thematic and 

linguistic. They are regulated by fixed prescriptions or a system of norms developed in society 

for the implementation of the communicative process [Kochetova: 7]. 

In the entertainment radio discourse, detabuization is associated with prohibitions / 

permissions for communicative behavior that violates the principles of politeness, 

appropriateness, the use of taboo language associated with certain topics (erotica, 

physiological needs (locker-room theme)). 

So, entertainment radio programs are broadcast (in the dialogue of presenters, joking, 

bantering with each other) and offer the addressee to follow a model of behavior that is not 

constrained by moral standards: Have you even prepared news? What will surprise us? … 

Well, not everything is as simple as you say! ; Presenter (addressing the listener, who must 

explain the word to the presenter): Oksana, you know that if Stepan does not guess right, he 

will be a rotten boletus (Radio Rocks, 10/11/2022). Well, Elena, we urge you to cast aside 

shame and fear and show us everything you are capable of (“Repititpliz”, Radio Unistar, 

06/22/2010). A vivid illustration of the implementation of detabuization tactics are also 

interactive radio programs built in the logic of performance. So, entertainment from 

unsuccessful, ridiculous answers of listeners to discouraging questions, reactions to a sudden 

DETABUIZATION IN COMMUNICATIVE SPACE OF MEDIA 
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call from radio hosts to people who are unaware of radio broadcasting, observation of 

ridiculous, ridiculous reactions and their discussion becomes the communicative setting of 

game programs. 

The area of discursive taboos includes a ban on the use of certain words and topics, caused 

mainly by social factors. The removal of thematic and linguistic taboos is due to the general 

tendency of culture to shift towards a decrease in the speech register: jargon, obscene and 

vulgar words and expressions. Participants in the media discourse often deliberately prefer 

harsh characteristics and assessments, “strong words”, breaking various taboos. The intention 

of using taboo topics and language is the desire to activate the emotional impact and attract 

the attention of the addressee: Presenter: One hint has ripened if it will help you guess this 

word the first time ... So, push. Host: Come on, transport. Presenter (laughs): In general, you 

don’t think there. … Presenter: Good morning, our dear guest. Gregory! You are in a hurry. 

Are you Chip or Dale or two in one? Guest: Frequency. Presenter: Frequency and push 

(laughing out loud) I'm lying under the table (“Password”, Radio Rocks, 10/18/2022). 

The communicative space of radio is filled with personal, unique meanings of the “self” of 

presenters and listeners, which become the basis for the formation of the macrostructure of the 

radio text in order to attract attention and involve the audience. At the same time, the 

exchange of personal data characterizing the presence of a person in the social world 

(photographs, biographical moments, including successful and unsuccessful life stories, etc.) 

serve as the starting point for building trust and sincerity in the interaction of communication 

participants. 

The macrostructure model of radio discourse as a scheme with a given set of characteristic 

rules (strategies and tactics) can be represented as a set of macrotext positions - text segments 

containing information about an event or fact, an assessment or reflecting the emotional state 

of the speaker / author of the message: eyeliner (presentation themes), a composition 

consisting of detailing, evaluative or interpretative and emotionally oriented blocks. 

Detailing compositional blocks are segments of text containing information about the 

components of a personally significant event or fact (about the subject, time, place, action, 

circumstance). Evaluation blocks are the product of a conclusion, an assessment of a 

journalist or listeners. While emotionally oriented blocks explicate the emotional attitude. 

Deliberate violation of communicative (behavioral), thematic and linguistic taboos aims at 

provocation or shocking, the main function of which is to draw attention to the object in a 

saturated communicative space. Detabuisation is the strategy of hyperexpressivity, which is a 

hypertrophied expression of feelings leading to the object or subject of speech: pronounced 

banter, expressive prosodic characteristics that serve to implement various communicative 

attitudes. 
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ÖZET 

Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek kavramı, gelişmiş ülkelerin öncelikli 

gündemi haline gelmiştir. Sürdürülebilirliği sağlamak için birkaç ülkenin kararlar alması ve 

uygulaması yeterli değildir. Bu nedenle, küresel bir çaba gereklidir. Avrupa Yeşil Mutabakatı, 

2030 ve 2050 için iklim hedeflerinin artırılması ve ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması da dahil olmak üzere bir dizi hedef belirlemiştir. Bu hedeflere ulaşmada 

geliştirilecek yenilikçi uygulamalar ve projeler kadar önemli bir diğer konu da bu alanların 

önemini gelecek nesillere aktarmak ve farkındalık yaratmaktır. Bu konuları öğrencilere etkili 

bir şekilde aktarmanın yolu, öğretmenlerin farkındalık düzeylerini arttırmaktır. Fen bilimleri 

dersi düşünüldüğünde öğretmenlerin çevre, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi kavramlara 

ilişkin alan bilgisi ve farkındalıklarının yüksek olması önemlidir. Ancak bu kavramların 

öğretimi lisans eğitimi sırasında “çevre bilimi” adı altında verilen tek bir dersle sınırlıdır. 

Dolayısıyla öğretmenler bu kavramlarla ilgili gerekli bilgilerle donatılmadan ve yeterli 

farkındalık düzeyine sahip olmadan mezun olmaktadırlar. Bu çalışma, TÜBİTAK 4005 

kapsamında yürütülen “Fen Bilgisi Öğretmenleri İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre 

Alanlarında Yenilikçi Öğretim Teknoloji Araçlarını Kullanarak Ders İçerikleri Hazırlıyor” 

projesinin bir bölümü olup, çalışma ile fen bilgisi öğretmenlerinin projeye ilişkin duygu ve 

düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnek olay yönteminin kullanıldığı proje, 4-9 

Ekim 2022 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan 30 fen 

bilgisi öğretmeninin katılımıyla Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ilişkin 

veriler katılımcı öğretmenlerin 6 günlük süreç boyunca tutmuş oldukları günlükler aracılığıyla 

toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma 

sonucunda öğretmenler proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, teknolojik 

faaliyetlerin derslere entegre edilmesinin önemini anladıklarını, web 2.0 uygulamalarını 

kullanmayı öğrendiklerini, karbon salınımı/karbon ayak izi hakkında bilgi edindiklerini, aynı 

branşta öğretmenlerle birlikte olmanın mutlu oldukları, gibi çeşitli katkılar sağladığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, 6 günlük proje süresince geçirdikleri zamanları güzel ve 
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verimli bir gün, öğretici ve eğlenceli etkinliklerden dolayı mutlu olma, kendini gelişmiş, 

özgüvenli hissetmek şeklinde nitelendirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: TÜBİTAK 4005, Yenilikçi Öğretim Teknoloji Araçları, Fen Bilgisi 

Öğretmenleri 

 

 

 

ABSTRACT 

The concept of a sustainable world and a sustainable future has become the priority agenda of 

developed countries. It is not enough for a few countries to take and implement decisions to 

ensure sustainability. Therefore, a global effort is required. The European Green Consensus 

has set a number of targets for 2030 and 2050, including increasing climate targets and 

protecting ecosystems and biodiversity. Another issue as important as innovative practices 

and projects to be developed in achieving these goals is to transfer the importance of these 

fields to future generations and to raise awareness. The way to effectively convey these issues 

to students is to increase teachers' awareness levels. Considering the science course, it is 

important that teachers have high content knowledge and awareness of concepts such as 

environment, climate change and biodiversity. However, the teaching of these concepts is 

limited to a single course given under the name of "environmental science" during 

undergraduate education. Therefore, teachers graduate without being equipped with the 

necessary information about these concepts and without having a sufficient level of 

awareness. This study is a part of the project "Science Teachers Prepare Course Contents 

Using Innovative Instructional Technology Tools in the Fields of Climate Change, 

Biodiversity and Environment" carried out within the scope of TUBITAK 4005, and it was 

aimed to determine the feelings and thoughts of science teachers about the project. The 

project, in which the case study method was used, was carried out at Firat University with the 

participation of 30 science teachers working in the Eastern and Southeastern Anatolia Region 

between 4-9 October 2022. The data related to the study were collected through the diaries 

that the participating teachers kept during the 6-day process. Content analysis was used to 

analyze the obtained data. As a result of the study, the teachers stated that the activities 

carried out contributed to various contributions such as understanding the importance of 

integrating technological activities into the lessons, using the Postermywall application in 

club activities at schools, getting information about carbon emissions / carbon footprint, the 

pleasure of being with teachers in the same branch, and the feeling of well-being. In addition, 

the teachers described the time they spent during the 6-day project as a good and productive 

day, being happy because of educational and entertaining activities, and feeling self-

developed and self-confident. 

Keywords: TUBITAK 4005, Innovative Instructional Technology Tools, Science Teachers 

SCIENCE TEACHERS' OPINIONS ON TUBITAK 4005 PROJECT ACTIVITIES 

WHICH ARE USING INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGY TOOLS 
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ÖZET 

Doğa bilimi olan fen bilimleri dersi doğada gerçekleşen olayları anlamamıza ve 

yorumlamamıza yardımcı olur. Olaylara karşı mantıksal düşünmeyi, sorgulamayı ölçüt alan 

araştırma ve düşünme yoludur. Öğrencinin olaylara karşı ilgisi, tutumu ve araştırma merakı 

ile olaylara karşı verilecek cevapların bilimsel yöntemlerle ulaşabilmesidir. Bunun yanında 

hızla gerçekleşmekte olan teknolojik ilerlemeler, fen bilimleri tarafından desteklenmektedir. 

Bu da fen okuryazarlığının önemini gözler önüne sermektedir. Hem etkin öğrenmeyi sağlayan 

hem de soyut olan fen dersinin somutlaştırılmasını sağlayan laboratuvar eğitimi bu açıdan 

oldukça önemlidir. Bu sebeple laboratuvarlar fen eğitiminde ve öğretiminde formal eğitimin 

deneysel ve pratikler oluşturması açısından oldukça etkilidir. Bu etki öğrencilerin bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirecek, yapılan deneylerle farklı teknik ve 

yöntemlerin öğrenilmesine olanak sağlayacaktır. Bu uygulama ve deneysel tecrübelerin 

oluşturulmasında kullanılacak olan laboratuvar ortamının tüm bu saydığımız formal veya 

informal eğitimi pozitif yönde destekleyecek alt yapı ve üst donanıma sahip olmalıdır. Bu 

donamınlar içerisinde iş güvenliği esasına binaen yapılan deneyler sırasında ya da laboratuvar 

ortamında meydana gelebilecek kazalar ve tehlikelerin saptanması gerekmektedir. Dersler 

planlanırken tehlikeler göz önüne alınarak planlanmalar yapılmalı laboratuvar ortamı program 

dâhilinde düzenlenmelidir. Laboratuvar güvenliğinin üst düzeyde oluşturulmasında, eğitmen 

ve öğrencilerin sorumlu hale getirildiği bir uygulama yönergesine ihtiyaç duyulmalıdır. 

Laboratuvarın fiziki koşulları, alt yapısı, donanımları, kazalara sebep olabileceği gibi 

dikkatsizlik, istenmeyen davranışlar, kalabalık ortam, planlanmamış uygulamalar çok önemsiz 

görülebilecek küçük ayrıntılar bile kaza ve tehlikelere yol açabilmektedir. Bundan dolayı kaza 

ve tehlikelere karşı güvenlik önlemlerini bilmeleri birçok tehlikenin önlenmesini sağlayabilir. 

Bu çalışmada da fen dersinin belirlenen hedeflerine ulaşması için laboratuvar eğitimin önemi 

ve öğrencilerin laboratuvarda çalışırken olası tehlike kaynakları hakkında yeteri kadar bilgiye 

sahip olmaları, laboratuvar ortamında uygulama öncesinde ve sürecinde gerekli olan güvenlik 

önlemlerinin alınması ve öğrencilerin laboratuvar kullanım tekniklerini bilmelerine yönelik 

yönerge ve uygulama ifadelerine yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fen eğitiminde laboratuvar güvenliği, laboratuvar uygulamalarının 

önemi, önlemler 

 

 

ABSTRACT 

A natural sciences branch, physical science course helps us to understand and interpret the 

events taking place in nature. It is a way of research and thinking that measures logical 

thinking and questioning in the face of events. It is the student's ability to reach the answers to 

the events with scientific methods with his/her interest, attitude and research curiosity towards 

the events. In addition, rapid technological advances are supported by science. This shows the 
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importance of science literacy. Laboratory education, which provides both effective learning 

and embodiment of the abstract science lesson, is very important in this respect. For this 

reason, laboratories are very effective in science education and teaching in terms of creating 

experiments and practices in formal education. This effect would improve students’ cognitive, 

affective and psychomotor skills, and would enable them to learn different techniques and 

methods through experiments. The laboratory environment that would be used in the creation 

of these practices and experimental experiences should have the infrastructure and 

superstructure to positively support all these formal or informal education. When using this 

equipment, it is necessary to determine the accidents and dangers that may occur during the 

experiments carried out in the laboratory environment in regard to occupational safety. While 

planning the lessons, plans should be made taking into account the dangers and the laboratory 

environment should be arranged within the scope of the program. Establishing a high level of 

laboratory safety should require an implementation guideline for which instructors and 

students are made responsible. The physical conditions, infrastructure and equipment of the 

laboratory can cause accidents, as well as carelessness, undesirable behavior, crowded 

environment, unplanned applications, even small details that may seem very insignificant can 

cause accidents and dangers. Therefore, knowing the safety precautions against accidents and 

dangers can prevent many of these dangers. In this study, instruction and application 

statements about the importance of laboratory education in order for the science lesson to 

reach its determined goals and students' having enough information about possible sources of 

danger while working in the laboratory, taking the necessary safety precautions before and 

during the application in the laboratory environment, and knowing the laboratory usage 

techniques are included.  

Keywords: Laboratory safety in science education, importance of laboratory practices, 

precautions. 

 

GİRİŞ 
Fen bilimleri insanoğlunun doğayı, bu arada kendini anlama gayretlerinin ürünüdür (Collette 

ve Chiapetta, 1989; Güzel, 2003). İnsanın Dünya’ya geldiğinde gözlerini açmasıyla başlayan 

bu serüven çevresinde gelişen olayları anlamaya ve yorumlamaya başladığı andır. Gelişen 

teknolojik gelişmeler ve artan bilimsel çalışmalar sayesinde fen eğitimin de önemini 

vurgulamaktadır.  Fen öğretimi, öğrencilerin bir alana ait bilgileri fark etmesini, bilimsel 

süreçleri kullanmasını, problemlerle baş etmesini, bilimsel bilgileri günlük yaşamlarına 

aktarmasını, araştırma becerileri kazanmasını ve üst düzey zihinsel becerilerini kullanmasını 

sağlamaktadır (Korkmaz, 2000). Bu bağlamda fen öğretiminin vizyonu; fen bilimlerine ilişkin 

edindikleri temel bilgilerle (biyoloji, fizik, kimya, çevre bilimi vb.) günlük yaşamda 

karşılaşılan sorunlar arasında ilişki kurabilen ve bu bilgileri dâhilinde sorunlara çözüm 

üretebilmek adına araştırmalar yapan, etkili kararlar alabilen ve bunu uygulayabilen bireyler 

yetiştirebilmektir. Bu ise ancak öğrencilerin yaparak-yaşayarak ilk elden deneyimler 

edinebilecekleri öğrenmeler ile gerçekleşebilir. Başka bir ifadeyle, fen bilimleri öğretiminde 

daha çok laboratuvar uygulamalarına yer verilmesi ile sağlanabilir (Tekbıyık ve Ercan, 

2015).Öğrencinin yaparak-yaşayarak öğrendiği öğrenmelerinden kendisinin sorumlu olduğu, 

kendi zihninde analiz ederek araştıran sorgulayan ve açıklayan kişi rollerini üstlenirler.  Fen 

derslerinde laboratuvar uygulamalarına yer verilmesi öğrencilerde bilimsel sorgulama, 

araştırma, problem çözme ve deney yapabilme becerileri gibi yetileridir. (Pickering, 1993; 

Lazarowitz ve Tamir, 1994). Fen derslerinin öğretiminde laboratuvar etkinliklerinin 

kullanılması, bu dersler için belirlenen hedeflere ulaşabilmek açısından gerekmektedir; fakat 

içerebileceği tehlikelerden dolayı laboratuvar uygulamalarının dikkatli bir şekilde planlanması 

ve düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, öğrenciler laboratuvarda yüksek veya 

düşük basınçlara bağlı patlamalara veya patlamalara ve yüksek voltaja maruz kalabilirler (Hill 
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ve diğerleri, 2019). Bu doğrultuda laboratuvar güvenliği önem kazanmaktadır (Aydın ve 

diğerleri, 2011). Laboratuvar yönteminde deney araç-gereçlerini öğrencilerin kendilerinin 

kullanarak deneyi yapmaları gerekmektedir. Bu sırada laboratuvarda bir hareketlenme 

görülmesi olağandır (Çepni, Ayas ve Sands, 1997). Bu durumda öğrencilerin güvenliğini 

sağlamadaki en büyük sorumluluk ders öğretmenine aittir. Öğrenci tehlikeleri fark edip, 

onlardan korunmayı kendisi gerçekleştirene kadar, onun güvenliği sağlanmalı ve gerekli 

tedbirlerin alınması ona öğretilmelidir (Demir, 2016). Bu konuda eğitimcilerin öğrencilere 

laboratuvar ortamındaki yanlış davranışları öğretmeleri gerektiğini vurgulayan Turner ve 

Shamsid-Deen (2005) tarafından yapılan çalışmada bir laboratuvar güvenlik modeli 

geliştirilmiştir. Öğretmeler; öğrencileri derse olan tutumlarından uzaklaştırmamalı ve onları 

küçük detaylar için sıkmadan güvenli olmayan laboratuvar davranışlarını öğretmelidir. 

Laboratuvarda çalışacak öğrencilerin laboratuvar güvenliği ile ilgili bilmeleri ve uymaları 

gereken prensipler şunlardır: 

• Öğrencilerin laboratuvarda güvenliklerine dikkat etmeyi tüm laboratuvar uygulamalarında 

alışkanlık haline getirmeleri gerekmektedir. 

• Öğrencilerin laboratuvarda çalışmakta olan akranlarının güvenliklerine de dikkat etmeleri 

gerekmektedir. 

• Öğrencilerin laboratuvar uygulamalarında gerçekleştirecekleri deneyler ile ilgili olası 

tehlikeler hakkında bilgilerinin olması gerekmektedir. 

• Öğrencilerin laboratuvarda acil bir tehlike durumuyla karşı karşıya kaldıklarında ne 

yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını önceden bilmeleri gerekmektedir. 

• Öğrencilerin laboratuvar ortamında ortaya çıkan tehlike durumlarını ilgililere en kısa sürede 

bildirmeleri gerekmektedir (Hasenekoğlu, 2003). 

 

Laboratuvarda alınacak güvenlik önlemlerinin en önemlileri tehlike kaynakları hakkında 

yeterli bilgiye sahip olunması ve herhangi bir nedenle tehlikeli bir durumla karşılaşıldığında 

yapılacak olan işlemlerin eksiksiz ve yanlışsız uygulanması şeklinde sayılabilir. Bu nedenle; 

- Kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri iyi bilinmeli ve çalışmalar sırasında dikkatli 

olunmalıdır. 

-Araçların kullanım kılavuzları dikkatlice okunarak kullanım kurallarına uyulmalıdır. 

- Araçlardan kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. 

- Kaza anında uygulanacak ilk yardım hızlı ve yöntemime uygun olarak yapılmalıdır (Bulduk, 

2014). 

Laboratuvar içerisinde uygulanabilecek en önemli güvenlik önlemlerinin en önemlileri 

öğrencilerin laboratuvarda çalışırken olası tehlike kaynakları hakkında yeteri kadar bilgiye 

sahip olmaları, laboratuvarda tehlikeli bir durumla karşılaşılması durumunda yapılması 

gereken işlemlerin tam ve eksiksiz şekilde uygulanması olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda 

laboratuvar ortamında uygulama öncesinde ve sürecinde gerekli olan güvenlik önlemlerinin 

alınması ve öğrencilerin laboratuvar kullanım tekniklerini bilmeleri gerekmektedir (Aydoğdu 

ve Şener, 2016). 

 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Fen eğitiminde laboratuvar uygulamalarının büyük bir öneme sahip olduğunu ve uygulama 

sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek adına gerekli düzenlemeler ve önlemler 

alınmalıdır. Bu bağlamada unutulmamalıdır ki laboratuvarda uyulması gereken en temel ve 

ilk kural; laboratuvarda her şey en baştan düşünülmelidir. Bunun için daha laboratuvara 

girmeden gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemleri Laboratuvar da uyulması gereken genel 

kuralları alt başlılarıyla sıralayabiliriz; 

Kişisel Kurallar; 

*Laboratuvarda çalışırken mutlaka önlük ve kapalı ayakkabı giyilmesi zorunludur. 
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*Laboratuvar önlüğü daima kapalı olmalıdır. Önü açık önlükle çalışmak tehlikeli ve yasaktır 

*Çalışma sırasında eldiven ve çalışmanın özelliğine göre gerektiğinde koruyucu gözlük 

kullanılmalıdır. 

*Laboratuvar içerisinde kullanılan malzemeler ile (önlük, eldiven vb.) dışarı çıkılmamalıdır. 

*Laboratuvarda asla şaka yapılmamalı, öğrenciler kendi aralarında sohbet etmemelidir. Bu 

hem tehlikeli hem de yasaktır. 

*Laboratuvarda bir şeyler yiyip içmek, gıda maddelerini bulundurmak ve laboratuvarda 

bulunan malzemeleri bu amaçla kullanmak yasaktır. 

*Laboratuvar ortamında sigara içilmesi yasaktır. 

*Kimyasalların deri ile temas süresini arttıracağından, yüzük, künye, kolye, bilezik gibi 

takılar laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce çıkarmalıdır. 

*Palto, çanta, kitap gibi eşyalar çalışma masasının üzerine konmamalıdır. 

*Çalışmaya başlamadan önce çalışma masası temiz ve düzenli olmalıdır. 

*Kişi ve çalışmanın güvenliği açısından cam malzemelerin kırık ya da çatlak olmamasına 

özen gösterilmelidir. 

*Deney malzemelerini tutmak için gerektiğinde pens, maşa, eldiven kullanınız. 

*Laboratuvarda bulunan hiçbir malzeme deney dışı amaçlar için kullanılmamalıdır. 

*Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riski olduğundan dolayı mutlaka açık yaraların üzeri 

kapatılmalıdır. 

*Deneysel çalışma bittikten sonra kullanılan malzemelerin, deney düzeneğinin ve deney 

tezgâhının temizliği gereken özenle yapılmalıdır. 

*Ağızla pipetleme kesinlikle yapılmamalıdır. 

*Isıtılan deney tüpüne asla tepeden bakılmamalıdır. 

*Deney sonunda eller su ve sabun ile mutlaka yıkanmalı ve laboratuvar kapatılmalıdır. 

*Mikroskop kullanımı gerektiren çalışmada mikroskop ayarınızı kontrol edilmeli ve 

temizliğine önem gösterilmeli. 

*Bisturi ve jilet gibi çok kesici aletleri kullanırken çok dikkatli olunmalı.  

Kimyasal Maddelerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar; 

*Laboratuvarda bulunan tüm kimyasal maddeler tehlikeli olabileceğinden ötürü çalışırken 

ağız yoluyla sıvı çekilmemeli, hiçbir kimyasal madde koklanmamalı ve tadına 

bakılmamalıdır. 

*Kimyasal madde içeren tüm kaplar üzerinde mutlaka o kimyasalı tanımlayan özelliklerin ve 

özellikle tarihin yer aldığı etiketler bulunmalıdır ve kimyasal türüne göre özel dolaplarda 

saklanmalıdır. 

*Kimyasal madde şişelerinden kullanılmak üzere alınan maddeler asla orijinal şişelerine 

tekrardan konulmamalıdır. 

*Bir çözeltiyi almak için kullanılan bir pipet asla başka bir çözelti içine daldırılmamalıdır. 

*Asit ile suyu karıştırırken asla asidin üstüne su dökülmemeli, asitler suya azar azar ilave 

edilmelidir. 

*Deney sonucunda ortaya çıkan kimyasal atıklar lavabolara ve başka yerlere kesinlikle 

dökülmemelidir. Çıkan atıklar kimyasal ya da tıbbı atık depolarına gönderilmelidir. 

Biyolojik Çalışmalarda Uyulması Gereken Kurallar; 

*Kişisel önlemler, laboratuvar önlüğü, eldiven, maske vb. kullanılmalıdır. 

*El, yüz ve benzeri biyolojik bir ajan ile temas ederse bol su ve antiseptik ile yıkanmalıdır. 

*Organizma içerikli sıvılar, katılar yere, tezgâha döküldüğü hallerde, dökülenler gerekiyorsa 

kimyasal kullanarak temizlenmelidir. 

*Organizma içerikli kaplar deney ya da analiz bitiminde hemen temizlenmelidir. 

*Biyolojik katılar veya sıvılar bertaraf edilmeden önce otoklavlanmalı (121oC, 15dk) 

ardından laboratuvar kuralları esas alınarak bertaraf edilmelidir. 

Cam Malzemeler ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar; 
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*Çatlak, kırık ve kirli cam maddeler çalışma sırasında kullanılmamalıdır. 

*Uzun cam eşyalar taşınırken dik tutulmasına özen gösterilmelidir.  

*Pipet gibi yuvarlanabilecek cam eşyalar laboratuvar tezgahı üzerine yere düşmelerini 

önleyecek şekilde konulmalıdır. 

*Kullanımdan önce ve sonra cam eşyalar distile su ile mutlaka yıkanmalıdır. 

*Cam eşyaların ani kırılmalarına dikkat etmek gerekir. Özellikle aşırı kuvvet uygulamamalı 

ve kesinlikle eldiven giyilmelidir. 

Cihaz Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar; 

*Cihazların düzgün çalışmasını sağlamak için mutlaka rutin bakımları yapılmalı ve 

gerekiyorsa kalibrasyona gönderilerek yardım alınmalıdır. 

*Çalışma öncesi ve sonrası cihazların temizliğine özen gösterilmelidir.  

*Hassas terazi gibi cihazlar kullanılmadığı zaman mutlaka kapakları kapalı tutulmalı 

ve üzerine herhangi bir yük bulunmamalıdır. 

*Hassas terazi üzerine veya etrafına kimyasal madde dökülmemesine özen 

gösterilmelidir. Dökülen kimyasal madde hemen temizlenmelidir. 

* Etüv gibi cihazların sıcaklık ayarları kesinlikle değiştirilmemelidir. 

*Aletlerin kapakları uzun süre açık bırakılmamalıdır. 

*Çözücülerle yıkanan cam malzemeler patlamaya engel olmak amacıyla etüv gibi cihazların 

içerisinde kurutulmamalıdır. 

*Plastik eldivenle etüv, fırın kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıklarda çalışırken maşa 

kullanılmalıdır. 

*Çalışma bittikten sonra tüm cihazların elektrik bağlantısı kesilerek kapalı olduğundan emin 

olunmalıdır. 

SONUÇ 

Laboratuvar genel kuralları konusunda öğrenciler bilinçlendirilmelidir. Laboratuvar 

uygulamaları birçok tehlike içermektedir. Gereken önlemler alınmadığı takdirde laboratuvar 

kazaları meydana gelmekte ve tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu konuda gereken 

eğitimi verme, gerekli önlemleri alma, öğrencilerin laboratuvar güvenlik kurallarına uyup 

uymadıklarını kontrol etme öğretmenlere düşmektedir. Bu konuda eğitimcilerin öğrencilere 

laboratuvar ortamındaki yanlış davranışları öğretmeleri gerektiğini vurgulayan Turner ve 

Shamsid-Deen (2005) tarafından yapılan çalışmada bir laboratuvar güvenlik modeli 

geliştirilmiştir. Probleme dayalı olarak geliştirilen modelde, öğrencilerin gerçek yaşamlarıyla 

ilişki kurarak kalıcı bir şekilde ve sıkılmadan laboratuvar güvenliği konusunda eğitilmeleri 

amaçlanmıştır. Başka bir çalışmada Barrier (2005), laboratuvar güvenlik önlemlerini 

öğrencilerin uygulayarak işbirlikli öğrenmeye uygun bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini 

vurgulamıştır. Bu şekilde öğrencilerin hem bilişsel hem de duyuşsal özellikleri ön planda 

tutularak planlı eğitimler gerçekleşir. Laboratuvar ortamının fiziksel olarak uygun olmaması, 

diğer bir ifade ile laboratuvar kurallarına uygun bir ortamın olmaması ve malzemelerin ve 

araç-gereçlerin eksikliği laboratuvarların etkin kullanımına engel oluşturmaktadır (Balbağ & 

Karaer, 2016). Fiziksel ortam sağlanarak gerekli malzeme ve araç-gereç temini sağlanıp 

laboratuvarlarımız eğitim verebilecek şekilde dizayn edilip deney ve uygulamalara 

hazırlanmalıdır. 

Öğrencilerin merak duygusuyla yaratıcılıklarını kullanarak teorik bilginin pratiğe 

dökülmesinde laboratuvar uygulamalarının ne derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 

bağlamda bu amaçların etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için laboratuvarda 

gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve laboratuvar kullanım tekniğinin bilinmesi 

gereklidir. Laboratuvar güvenliği ile meydana gelebilecek tehlike ve kazaların önüne 

geçilebilir. Çok küçük bir etken bile büyük kazalara yol açabilir. Bu yüzden gerekli alt yapılar 

düzenlenmeli oluşabilecek aksaklılar belirlenmelidir.  
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ÖZET 

Tıp ve sağlık alanında bilgiler çok hızlı değişmektedir. Güvenilir bilimsel araştırmaları ve bu 

hızlı değişimleri öğrencilere doğru şekilde aktarılması önemlidir. Teknolojinin eğitime 

entegre edilmesi günümüz öğrenci profiline uymakta ve eğitime yeni bir soluk getirmektedir. 

Tıp ve sağlık eğitiminde teknolojiyi kullanan araştırmaların sayısı artmıştır. Çalışmanın 

amacı; temel tıp bilimleri eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmış, patentini aldığımız, 

eğitim setini kullanan öğrencilerden görüşlerini almaktır. Araştırma evreni, 4 Ekim 2021 - 10 

Haziran 2022 tarihleri arasında Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümünde öğrenim gören ve bu süreçte anatomi ve histoloji dersi alan öğrenciler tarafından 

oluşturuldu. Araştırma verileri, “Yapılandırılmış Öğrenci Tanıtım Formu” ile “Sağlık 

Bilimleri Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Akıllı Maket ve Aplikasyon Programından 

Oluşan Eğitim Seti Hakkındaki Görüşleri” yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak 

toplandı. Nitel yapıdaki bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel 

analiz tekniği kullanıldı. Öğrenci görüşlerine göre; sağlık ve tıp eğitimine teknolojinin entegre 

edilmesinin; öğrenci motivasyonu, derse ilgi, dersi anlamasına olumlu etkilerinin olduğu 

belirlendi. Eğitim setinin ilgili düşünceleri; anatomi ve histoloji dersinin eş zamanlı olmasının 

faydalı olduğu, buluşun görsel hafızaya önemli katkı sağladığı, dokunulabilir olmasının 

anlamayı kolaylaştırdığı ve üç boyutlu düşünebildikleri şeklindeydi. Bunun yanında 

geliştirilmesi geren yönlerinin ise; ses kalitesinin artırılması, maket üzerindeki oluşumların 

yazılı olarak da verilmesi ve buluşun ışıklandırma, renklendirme ve boyutunun değişmesi 

şeklindeydi. Akıllı ve dijital teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığı günümüzde bu 

teknolojilerin sağlık ve tıp alanında da yerini alması kaçınılmazdır. Dolayısıyla öğrencilerin 

eğitimini kolaylaştıracak yenilikçi eğitim materyallerine ihtiyaç vardır. Öğrenci deneyimlerini 

ve sürekli yenilenen teknolojik uygulamaları göz önünde bulundurarak, patentini aldığımız 

eğitim setine ait özellikleri iyileştirmenin, sağlık ve tıp eğitimine yeni bir bakış açısı 

getireceğini düşünmekteyiz.   

 

 

ABSTRACT 

Information in the field of medicine and health is changing very quickly. It is important to 

transfer reliable scientific research and these rapid changes to students correctly. The 

integration of technology into education fits with today's student profile and brings a new 

breath to education. The number of studies using technology in medicine and health education 
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has increased. The aim of the study; It is to get the opinions of students who use the training 

set that we have patented, designed to be used in basic medical sciences education. The 

research universe was created by students studying at Siirt University, Faculty of Health 

Sciences, Department of Nursing between October 4, 2021 - June 10, 2022 and taking 

anatomy and histology courses during this period. The research data were collected using the 

semi-structured interview forms of the "Structured Student Introduction Form" and "The 

Views of the Health Sciences Nursing Department Students on the Education Set Consisting 

of the Smart Model and Application Program". In this qualitative study, descriptive analysis 

technique was used to evaluate the data obtained. According to student opinions; integrating 

technology into health and medical education; It was determined that there were positive 

effects on student motivation, interest in the lesson, and understanding of the lesson. Related 

thoughts of the training set; It was stated that simultaneous anatomy and histology lessons 

were beneficial, the invention contributed significantly to visual memory, being tangible 

facilitated understanding and they could think in three dimensions. In addition, the aspects 

that need to be developed are; improving the sound quality, giving the formations on the 

model in written form, and changing the lighting, coloring and size of the invention. It is 

inevitable that these technologies will take their place in the field of health and medicine, as 

smart and digital technologies are becoming widespread in all areas of life. Therefore, there is 

a need for innovative educational materials that will facilitate the education of students. 

Considering student experiences and constantly renewed technological applications, we think 

that improving the features of the training set we have patented will bring a new perspective 

to health and medical education. 

 

GİRİŞ 

Tıp ve sağlık alanında bilgiler çok hızlı değişmektedir. Güvenilir bilimsel araştırmaları ve bu 

hızlı değişimleri öğrencilere doğru şekilde aktarılması önemlidir (Çakmakkaya, 2021). Tıp ve 

sağlık alanlarında yetkin bireyler yetiştirmek için interaktif eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi 

ve temel eğitimlerle klinik eğitimlerin entegre edildiği sistemlerin geliştirilmesi 

önerilmektedir (Hatala ve ark, 2002). Tıp ve sağlık eğitimindeki bu beklentileri karşılamak 

için akıllı interaktif maket ve aplikasyon programından oluşan eğitim seti (Taş ve ark, 2022) 

gibi yeni eğitim materyalleri geliştirmek faydalı olabilir.  

Tıp eğitimi sırasında karşılaşılan zorluklar, dersin kalıcılığını artıracak alternatif eğitim 

araçlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu noktada ‘her yerde öğrenme’ anlayışıyla ortaya 

çıkan teknolojik uygulamalar anatomi eğitiminde de giderek yaygınlaşmaktadır (Trelease ve 

ark, 2008). Günümüzde artırılmış gerçeklik (Fajrianti ve ark, 2022), sanal gerçeklik (Zhao ve 

ark, 20) ve karma gerçeklik gibi teknolojik yöntemler başarıyla uygulanmaktadır ancak 

yüksek maliyetler bu uygulamaların geniş kitlelere ulaşması için engelleyici olmaktadır 

(Stirling ve ark, 2020). Bu uygulamaların yanında akıllı interaktif maketler ile bu cihazlarla 

entegre mobil uygulama programlarının geliştirilmesi, eğitimde gerekli olan teknolojik 

ürünleri daha düşük maliyetle elde etmeyi sağlamaktadır (Taş ve ark, 2022). Bu bilgilere 

karşılık mevcut teknolojik yaklaşımların eğitim kalitesi açısından daha da geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Anatomi ve histoloji gibi bilim dallarının aynı anda multidisipliner bir yaklaşımla 

öğrenilmesini sağlayan akıllı interaktif maketler ile aplikasyon (mobil uygulama) 

programından oluşan teknolojik bir eğitim seti (Taş ve ark, 2022), sağlık ve tıp eğitimindeki 

yaşanan zorluklara ve ihtiyaçlara çözüm getirebilir. Çalışmamızın amacı, patentini aldığımız 

(Taş ve ark, 2021) ve sağlık eğitiminde kullanmaya başladığımız bu eğitim seti (Taş ve ark, 

2022) uygulamalarına yönelik, öğrencilerden geri bildirimler almak ve bu doğrultuda eğitim 

setinin geliştirilmesini sağlamaktır.   
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MATERYAL VE METOT 

Çalışma, Siirt Üniversitesi Etik Kurulundan 09.08.2022 tarihli ve 3121 sayılı onay alınarak 

yapıldı. Çalışmanın yapılacağı kurumdan Araştırma İzin Formu alındı ve öğrenciler tarafından 

Anket Aydınlatılmış Onam Formu dolduruldu. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evreni, 4 Ekim 2021 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Siirt Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve bu süreçte anatomi ve histoloji 

dersi alan öğrenciler tarafından oluşturuldu. Araştırma örneklemini oluşturacak öğrencilerin 

sayısını belirlemek için power analizi (NCSS-PASS Statistical package) yapıldı. Bu analizde 

P ≤ 0.1 düzeylerine sahip bir çalışma yapılabilmesi için örneklem sayısının en az 20 olması 

gerektiği sonucuna ulaşıldı. Örneklem grubunda yer alacak öğrenciler şeffaflık açısından 

çalışma dışında bir araştırmacı tarafından randomizasyon ile belirlendi. Buna göre 

araştırmanın örneklemini; çalışmanın amacı açıklanarak, bilgilendirme sonrası araştırmaya 

katılım için izin alınan ve araştırmanın örneklem kriterlerini karşılayan toplam 27 öğrenci 

oluşturdu. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada anatomi ve histoloji derslerinin entegre edilerek uygulanması için geliştirilen 

akıllı interaktif maket ve aplikasyon (mobil uygulama) programından oluşan eğitim seti 

kullanıldı. Çalışmaya katılan bireylerin tamamı (n:27) bu eğitim setini kullanan öğrencilerden 

oluşturuldu. Araştırma verileri, “Yapılandırılmış Öğrenci Tanıtım Formu” ile “Sağlık 

Bilimleri Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Akıllı Maket ve Aplikasyon Programından 

Oluşan Eğitim Seti Hakkındaki Görüşleri” yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak 

toplandı.   

Yapılandırılmış öğrenci tanıtım formunda, öğrencilerin yaş ve cinsiyet gibi sosyodemografik 

özellikleri ile eğitim durumuna ilişkin verilerin yer aldığı toplamda üç sorudan oluşturuldu. 

Yanıtların güvenilirliği açısından öğrencilere isim, soy isim ve numara gibi özel bilgileri 

sorulmadı.  

Sağlık bilimleri hemşirelik bölümü öğrencilerinin akıllı maket ve aplikasyon programından 

oluşan eğitim seti hakkındaki görüşlerinin sorulduğu anket ise toplamda dört adet açık uçlu 

soru şeklinde oluşturuldu. Hazırlanan anket formuyla, öğrencilerden sağlık bilimleri 

eğitiminde akıllı ve dijital teknolojiler ile mobil uygulamaların öğretim amaçlı kullanımı ile 

ilgili görüşleri soruldu. Ayrıca öğrencilerin patentini aldığımız eğitim setinin donanım ve 

yazılım (mobil öğrenme) kısımları ile ilgili deneyimleri ve bu özelliklerin nasıl daha da 

geliştirilebileceği konusundaki görüşleri alındı.   

Akıllı İnteraktif Maket ve Aplikasyon Programından Oluşan Eğitim Seti 

Eğitim seti temelde yazılım ve donanım olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Donanım 

kısmı üzerinde çalışılan doku veya organ (ör. mide, kalp veya böbrek) modellerini ışıklı, sesli 

açıklamalarla göstermektedir. Yazılım kısmı ise üzerinde çalışılan doku veya organ modelleri 

üzerinde karekod uzantısına sahiptir ve bu sayede kişi elindeki akıllı cihazla karekodu 

okuttuğunda, çalıştığı model (ör. mide, kalp veya böbrek dokusu) ile ilgili bütün güncel 

bilgilere (doküman, video, simülasyon vs.) kolayca ulaşabilmektedir. 

Veri Toplama Süreci  

Çalışma için öncelikle örneklem belirlendi (n:27) ve daha sonra çalışmaya katılan öğrencilerin 

Bilgilendirilmiş Onam Formunu Doldurması sağlandı. Çalışmanın örneklemini oluşturan 

öğrenciler, Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde okuyan birinci 

sınıf öğrenciler arasından randomize yöntem ile seçildi. Seçilen öğrenciler, Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde yer alan derslikte toplandı ve çalışma ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan 

sonra, Yapılandırılmış Öğrenci Tanıtım Formu uygulandı. Bu uygulamadan sonra öğrencilere 

akıllı maket ve yazılım programından oluşan eğitim seti ile ilgili gerekli bilgiler verildi ve bu 
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eğitim setini deneyimlemesi (küçük gruplar halinde) sağlandı (Şekil 3). Bu deneyimleme 

sonunda çalışmada yer alan öğrencilerin akıllı maket ve aplikasyon programından oluşan 

eğitim seti hakkındaki görüşlerini içeren anket uygulaması yapıldı.  

Veri Analizi  

Nitel yapıdaki bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz tekniği 

kullanıldı. Betimsel analizde öncelikle araştırma soruları kapsamında temalar belirlenir. Daha 

sonra veriler özetlenip yorumlanarak temalar doğrultusunda değerlendirilir. Betimsel analizde 

verilerin olduğu gibi gösterilmesi ve betimlenmesi önemlidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005; 

Sönmez ve Alacapınar, 2014). Çalışma kapsamında dört adet açık uçlu sorudan oluşan 

verilerin analizi yapıldı.  

BULGULAR 

Çalışmaya katılan 27 öğrencinin 16’i kadın (%59.3), 11’i ise erkek (%40.7) öğrencilerden 

oluşmaktadır (Tablo 1). Öğrencilerin yaş ortalaması ise 19.1. Öğrenciler ağırlıklı olarak 

anadolu lisesi mezunu olup, bunun dışında diğer liselerden mezun olan öğrenciler de (ör. 

süper lise, meslek lisesi vs.) çalışmada yer aldı.   

 

Tablo 1. Çalışmada yer alan öğrencilerin cinsiyet dağılımı    

Cinsiyet n % 

Kadın 16 59.3 

Erkek 11 40.7 

Toplam 27 100 

 

Anket formu aracılığıyla öğrencilerden toplanan verilerin betimsel analiz sonuçları aşağıda 

sıralı olarak verildi. 

1. Sağlık bilimleri eğitiminde akıllı ve dijital teknolojilerin öğretim amaçlı 

kullanılmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, iki ana tema tespit edildi. İlk ana temanın dört tane 

alt teması, ikinci ana temanın iki tane alt teması olduğu görüldü (Tablo 1). 

 

Tablo 1. “Sağlık bilimleri eğitiminde akıllı ve dijital teknolojilerin öğretim amaçlı 

kullanılmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir?” sorusuna ait tema ve alt temalar 

Temalar Alt temalar 

1.Öğrenmeye yönelik olumlu görüşler a.Günümüz eğitim sistemine uyması 

b.Öğrenme isteğini artırması 

c.İlgi çekici olması 

d.Uzaktan eğitime fırsat vermesi 

2.Uygulaya yönelik endişeler a.Teknolojiyi kullanabilmek için gerekli 

ekipmanlara sahip olunması 

b.Eğitim mekanının bu eğitime verilmesine 

tam olarak olanak sağlayabilmesi 

 

Ana temalara ait alt temalarla ilgili öğrenci görüşleri aşağıdaki gibidir. 

1.a “Jenerasyon olarak teknoloji kullanmaya çok yatkınız, eğitim sistemi bu şekilde çağa ayak 

uydurabilir” 

1.b “Farklı eğitim materyallari derse isteğimi artırır” 

1.c “Tek düze bir eğitimin aksine çok ilgi çekici olur” 

1.d “Uzaktan eğitime fırsat verirse, bizler için çok konforlu olur” 

2.a “Teknolojik eğitimi alabilmek için öğrencinin teknolojik çeşitli ürünlere sahip olması 

(telefon hariç) istenmemeli. Aksi halde eğitimde eşitsizlik olur.” 
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2.b “Teknolojik eğitim verebilmek için üniversitelerin alt yapıyı sağlaması gerekli diye 

düşünüyorum” 

 

2. Geliştirilen eğitim setinin yönelik deneyimleriniz nasıldır? Geliştirilmesine yönelik 

önerileriniz nelerdir? 

Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, iki ana tema tespit edildi. İlk ana temanın beş tane 

alt teması, ikinci ana temanın beş tane alt teması olduğu görüldü (Tablo 2). 

 

Tablo 2. “Geliştirilen eğitim setinin yönelik deneyimleriniz nasıldır? Geliştirilmesine yönelik 

önerileriniz nelerdir?” sorusuna ait tema ve alt temalar 

Temalar Alt temalar 

1.Olumlu görüşler a.Derse olan ilgilin artması 

b.Dersi anlamayı olumlu yönde etkilemesi 

c.Bilgilerin kalıcılığını artırması 

d.Günün her saatinde bilgiye ulaşabilme 

e.Tekrar sayısı 

2.Maketin geliştirilebilir yanları a.Ses kalitesinin artırılması 

b.Boyutunun daha kullanışlı hale getirilmesi 

c.Diğer temel tıp derslerinin eklenmesi 

d.Renklendirme ve ışıklandırmanın daha 

kapsamlı olması 

e.Ekran eklenmesi 

 

1.a “Maketin teknoloji destekli olması, dersi klasiklikten çıkarıp ilginç bir hale getiriyor. Bu 

sebeple derse olan ilgim arttı.” 

1.b “Dersi daha kısa sürede öğrendim, anlamama etkisi olumlu etkisi oldu” 

1.c “Maketin sesli, ışıklı ve üç boyutlu olması dersi uygulamalı hale getiriyor. Bu sebeple 

hafızamda daha uzun zaman bilgiler kalıyor” 

1.d “İstediğim zaman her yerde bilgiye ulaşabilmek bir öğrenci için çok önemli” 

1.e “Normalde labaratuvarda çalışırken atlasdan oluşumları bulmakta zorlanıyoruz. Ama 

makette dokunduğumuz anda bilgiye ulaşmak ve istediğimiz kadar tekrar edebilmek çok 

faydalı oldu” 

2.a “Ses boğuk ve az geliyordu” 

2.b “Boyutu biraz kullanışsız olmuş. Bir miktar küçük olsa daha rahat üzerinde çalışılır” 

2.c “Anatomi ve histolojiyi aynı anda öğrenmek çok faydalı oldu. Fizyoloji de aynı sete dahil 

olsa harika olur” 

2.d “Maketde renklendime olsa özellikle histoloji için çok iyi olur. Işıklandırma daha 

kapsamlı olabilir” 

2.e “Makete ekran eklenip, duyduğumuz bilgilerin ekranda yazılı olması öğrenme konusunda 

verimli olurdu” 

 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda öğrencilerin eğitimde akıllı ve dijital teknolojiler ile mobil uygulamalara 

yaklaşımını sorguladık; öğrencilerin klasik eğitime teknolojinin entegre edilmesi ile ilgili bir 

çok olumlu görüşü mevcuttu. Ayrıca bu teknolojik özelliklere sahip eğitim setimizin dersi 

daha anlaşılır ve ilginç kıldığını belirtmekle beraber, geliştirilmesine yönelik geri bildirimler 

de aldık.  

Sağlık bilimleri eğitiminde anatomi ve histoloji gibi temel tıp bilimleri derslerinin önemli bir 

yeri vardır. Günümüzde bu derslerin eğitiminde akıllı ve dijital teknolojiler kullanılmaktadır 

(Taş ve ark, 2022). Covid-19 pandemisinin yaşandığı günümüzde, birçok alanda olduğu gibi, 
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eğitim ve öğretim alanlarında da teknolojik uygulamaların gerekli olduğu daha iyi 

anlaşılmıştır (Sönmez ve ark, 2014). Özellikle akıllı ve dijital teknoloji tabanlı uygulamaların 

anatomi ve histoloji derslerinde uygulama alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Öğrencilerin 

çoğu teknolojinin eğitimde kullanılmasının olumlu bulduklarını; derse olan ilgiyi, dersin 

kalıcılığını artırdığını ifade etmişlerdir. Bununla beraber teknolojinin yaygın olarak 

kullanılması için alt yapı yeterli olması ve gerekli ekipmanların kendilerine sağlanması 

gerektiğini belirttiler. Anantomi ve histoloji derslerinde kullanılan teknolojik eğitim 

materyallerinin arttığı, öğrenciler tarafından memnuniyet verici olup motivasyonu arttırdığı 

bilinmektedir (Nguyen ve ark, 2020; Donkin ve ark, 2021). Genel olarak tıp eğitimine 

teknolojinin entegre edilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

Öğrencilerin sağlık bilimleri eğitiminde akıllı ve dijital teknolojilere bakış açısını 

sorguladığımız çalışmamızda, literatürle benzer sonuçlar (Nguyen ve ark, 2020; Donkin ve 

ark, 2021)elde ettik. Öğrenciler bu noktada yenilikçi uygulamalara sağlık bilimleri eğitiminde 

daha çok yer verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bunun yanında bu uygulamaların motivasyon 

ve ilgilerini daha çok artıracağını, görselliğin kavrama yeteneklerini kolaylaştıracağını, daha 

hızlı ve kalıcı öğrenme sağlayacaklarını belirttiler. Ayrıca eğitimde kullanılacak akıllı ve 

dijital teknolojilerin, klasik yöntemlerle entegre edilerek verilmesinin daha verimli olacağını 

bildirdiler. Nitekim akıllı ve dijital teknoloji içeren eğitim seti uygulamasının klasik 

yöntemlerle entegre edilerek verildiği bir çalışmada, öğrencilerin anatomi ve histoloji ders 

performansının klasik yöntemlerden daha yüksek çıkması (Taş ve ark, 2020) öğrencilerin bu 

yaklaşımını desteklemektedir. Dolayısıyla öğrencilerin değişen beklentileri ve Covid-19 gibi 

hayatın her alanını etkileyen koşullar karşısında, eğitimde akıllı ve dijital teknolojilerin yer 

aldığı materyallerin geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

Akıllı ve dijital teknolojileri içeren eğitim seti ile ilgili yaptığımız başka bir çalışmada; eğitim 

setinin öğrenci başarısını artırdığı gördük (Taş ve ark, 2020). Bu eğitim seti uygulaması her 

ne kadar başarılı olsa da eğitim kalitesini artırabilmek adına daha da geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada daha önce akademik başarıda katkısı gösterilen eğitim setimizin 

hem donanım hem de yazılım yönlerinin geliştirilmesine yönelik öğrencilerden geri 

bildirimler aldık. Öğrencilerin bu konudaki olumlu değerlendirmeleri; anatomi ve histoloji 

dersinin eş zamanlı olmasının faydalı olduğu, buluşun görsel hafızaya önemli katkı sağladığı, 

dokunulabilir olmasının anlamayı kolaylaştırdığı ve üç boyutlu düşünebildikleri şeklindeydi. 

Ayrıca bu tarz eğitim setlerinin sadece anatomi ve histoloji ile sınırlı kalmayıp, diğer branşlar 

için de tasarlanması gerektiğini ifade ettiler. Öğrencilerin buluş ile ilgili geliştirilmesini 

istedikleri yönler ise; ses kalitesinin artırılması, maket üzerindeki oluşumların yazılı olarak da 

verilmesi ve buluşun ışıklandırma, renklendirme ve boyutunun değişmesi şeklindeydi. Bunun 

yanında öğrenciler oluşumlara dokununca, oluşumla ilgili dinledikleri açıklayıcı bilgilerin 

daha da detaylı olması gerektiğini belirttiler. Bu değerlendirmeler ışığında, sağlık bilimleri 

eğitiminde kullandığımız eğitim setimizin, öğrenciler tarafından vurgulanan eksik yönler 

giderildikten sonra kullanılmasının daha yararlı olacağı söylenebilir. Örneğin oluşum 

üzerindeki dokunmatik sensöre dokunduğunda bir taraftan oluşumlu ilgili sesli bilgileri 

dinlerken diğer taraftan oluşum üzerindeki yazılı bilgiyi okuması iki yönlü öğrenme 

sağlayabilir.      

Akıllı ve dijital teknolojilerin hayatın her alanında yaygınlaştığı günümüzde bu teknolojilerin 

sağlık ve tıp alanında da yerini alması kaçınılmazdır. Dolayısıyla öğrencilerin eğitimini 

kolaylaştıracak yenilikçi eğitim materyallerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla ortaya çıkan eğitim 

setlerinin öğrencilerin hizmetine sunulması ve öğrencilerden gelen geri bildirimler 

doğrultusunda modifiye edilmesi faydalı olacaktır. Biz de öğrencilerin kullanımına 

sunduğumuz eğitim setinin donanım ve yazılım (mobil uygulama) kısımlarına ait özelliklerin 

öğrenci beklentileri doğrultusunda nasıl daha da geliştirilebileceğini bu çalışmayla ortaya 

koyduk. Öğrenci deneyimlerini ve sürekli yenilenen teknolojik uygulamaları göz önünde 
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bulundurarak, patentini aldığımız eğitim setine ait özellikleri iyileştirmenin, sağlık ve tıp 

eğitimine yeni bir bakış açısı getireceğini düşünmekteyiz.   
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ABSTRACT 

Introduction 

After the age of 40, the risk of onset of osteoarthritis is greater and surgery for chronic 

anterior laxity is often refused on the pretext of poor functional results. The aim of our study 

was to evaluate the feasibility of reconstruction of the anterior cruciate ligament in patients 

over 40 years old and to evaluate the clinical and radiographic results after this 

ligamentoplasty. 

Material and methods 

This is a retrospective study involving 41 patients aged over 40 at the time of the operation at 

the orthopedic department of Sahloul of Sousse (Tunisia), operated for symptomatic chronic 

anterior laxity of the knee. We opted for the evaluation of the clinical and functional results 

based on the classification of C.L.A.S. and the I.K.D.C. (International Knee Documentation 

Community) and for radiological evaluation in search of osteoarthritic lesions. 

Results 

The mean age was 43,31 years (range 40 to 54 years). Athletes accounted for 53,65%. The 

sport was pivotal contact in 13 cases. The mean surgery accident time was 17,41 months. 

Instability was reported by all patients and pain in 53,65% of cases. Preosteoarthritis was 

noted in 12 cases and internal femorotibial arthritis in 5 cases. 

According to IKDC criteria, 29 patients were classified preoperatively as C and 12 patients 

classified as D. Arthroscopic ligamentoplasty was performed by the patellar tendon in 46,34% 

and the hamstrings in 53,66%. The mean follow-up was 21,41 months with extremes of 6 

months and 4 years. Only 10 patients had resumed a sports activity. According to the IKDC 

criteria, the overall result was excellent in 41,45 %, good in 24,4%, average in 24,4% and 

poor in 9,75%. Laxity was controlled in 87,8% of cases. Osteoarthritis deterioration was 

observed in 31,7% of cases. The complication rate represented 12,2% of cases. 

Discussion/Conclusion 

The results of ACL reconstruction in our series are satisfactory, similar to those of young 

subjects. It is therefore possible to consider this type of surgery in not only in young patients, 

but also the older. The surgery accident delay is a prognostic factor for the appearance of 

meniscal and osteochondral lesions. The indication must be weighed according to the lesions, 

the symptoms, the sport practiced and the motivation. This intervention restores the stability 

of the knee, preserves the cartilaginous capital of the knee and gives the patient the best 

chance of regaining his previous athletic level. 

Key words Anterior cruciate ligament, ligamentoplasty, reconstruction. 
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ABSTRACT 

Trans-scaphocapitate fracture-dislocation, scaphocapitate or Fenton syndrome, is a special 

form of trans-scaphoid-perilunate carpal fracture in which there is a combined fracture of the 

scaphoid and capitate bones and in which the proximal fragment of the latter is rotated over 

90°, generally 180°. It is a rare lesion of the wrist whose diagnosis is difficult and often 

overlooked in emergency. The delayed diagnosis is frequent. Bilateral forms are exceptional. 

We report a case of a 27-year-old patient, victim of a public road accident by falling from his 

motorcycle with landing on the hands, in hyper extension of the wrists. 

The initial injury assessment revealed craniofacial trauma with subarachnoid hemorrhage, 

pulmonary contusion, dislocation of the left elbow and bilateral wrist trauma. The initial 

diagnosis was bilateral trans-scaphoid perilunate dislocation. The patient was initially treated 

in intensive care. For peripheral trauma, reduction was performed by external maneuver and 

immobilized by a cast. The fracture of the capitate is diagnosed late during the radiological 

control at the third week. The patient was then operated with a dorsal approach. The capitate 

fracture was reduced and pinned. Cast immobilization is kept for six weeks, after which 

functional rehabilitation begins. Consolidation is observed two months postoperatively. After 

16 months follow-up, the wrists are painless. There persists a stiffness of the two wrists more 

accentuated on the left and mainly affecting the radial inclination. X-rays of both wrists show 

consolidation of the capitate and scaphoid fracture without signs of instability or 

osteoarthritis. 

Fenton syndrome as a severe carpal injury is extremely rare, which is why there are very few 

publications on the topic and most of them deal with a single case. 

Its mechanism is controversial. Surgery should be performed early to avoid complications 

such as necrosis and pseudarthrosis of the scaphoid and the capitate, compromising the 

function of the injured wrist. 

Key words Wrist, fracture, dislocation, capitate bone 
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ÖZET 

Travma, yapısal veya fizyolojik değişikliklerle karakterize olan, mekanik, termal, elektrik ya 

da kimyasal enerjilerle oluşan, yaşamın temel unsurlarının yokluğuna bağlı olarak ortaya 

çıkan yaralanmalardır. Travma çeşitleri künt travma, penetran travma, düşme, yanık ve 

patlamaya bağlı travmalar olarak sayılabilir. Gebe travma hastaları, travmadan hem anne hem 

de bebek etkileneceği için yönetimi zor vakalardır. Gebe kadınlar arasında obstetrik dışı 

ölümlerin en yaygın nedenidir. Bu çalışmada, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servisine 

başvuran toplam 123 travmaya uğramış gebe hasta incelenmiştir. Bu travmaların, %56,1’i 

araç içi trafik kazası (AİTK, n=69), %11,4’ü araç dışı trafik kazası (ADTK, n=14), %20,3’ü 

darp (n=25), %10,6’sı yüksekten düşme (n=13), %1,6’sı yanıktı (n=2). Ortalama gebelik 

haftası 21,9 (minimum 5, maksimum 39 hafta) olarak hesaplanmıştır. Travma 

lokalizasyonlarına bakıldığında, hastaların %38,2 (n=47)’sinde batın travması, %9,8 

(n=12)’sinde toraks travması, %22,8 (n=28)’inde kafa ve vertebra travması, %26 

(n=32)’sinde ekstremite travması mevcuttur. Hastaların %60,2’si Kadın Doğum servisine 

yatmıştır. %34,1’i Acil Servis’ten taburcu olmuştur. %5,7’si ise diğer servislere yatmıştır. 

Toplam 4 hastada (%3,3) fetal kalp atımı (FKA) negatif olup, fetal mortalite ile 

sonuçlanmıştır. Travma sonrası bebek doğum/tahliye oranı ise %5,7 (n=7)’dir. Sonuç olarak 

literatürde de olduğu gibi bizim çalışmamızda da gebelerin en sık travma nedeni araç içi trafik 

kazaları olarak bulunmuştur. İkinci sıradaki travma nedeni olarak da darp gelmektedir. Bu 

nedenle gebelik ihtimali olan doğurgan yaştaki kadınların özellikle yakın çevresinde yer alan 

bireylerin bu yöndeki eğilimlerine dikkat etmek gerekir.   

Anahtar Kelimeler: Gebelik, travma, trafik kazası  

 

 

ABSTRACT  
Trauma is an injury that is characterized by structural or physiological changes, caused by 

mechanical, thermal, electrical or chemical energies, resulting from the absence of the basic 

elements of life. Trauma types can be counted as blunt trauma, penetrating trauma, fall, burn, 

and blast trauma. Pregnant trauma patients are difficult cases to manage as both mother and 

baby will be affected by trauma. It is the most common cause of non-obstetric death among 

pregnant women. In this study, a total of 123 traumatized pregnant patients admitted to the 

Ankara Bilkent City Hospital Emergency Service were examined. Of these traumas, 56.1% 

were in-vehicle traffic accidents (IVTA, n=69), 11.4% were out-of-vehicle traffic accidents 

(OVTA, n=14), 20.3% were beaten (n=25), 10.6% were falling from a height (n=13), and 

1.6% were burns (n=2). The mean gestational week was calculated as 21.9 (minimum 5, 

maximum 39 weeks). Considering the trauma localizations, 38.2% (n=47) of the patients had 
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abdominal trauma, 9.8% (n=12) had thoracic trauma, 22.8% (n=28) had head and vertebral 

trauma, and 26% (n=32) had extremity trauma. 60.2% of the patients were admitted to the 

obstetrics service. 34.1% were discharged from the Emergency Service. 5.7% were 

hospitalized in other services. Fetal heart rate (FHR) was negative in 4 patients (3.3%), 

resulting in fetal mortality. The post-traumatic baby birth/evacuation rate is 5.7% (n=7). As a 

result, in our study, as in the literature, the most common cause of trauma in pregnant women 

was found to be in-vehicle traffic accidents. Beating is the second leading cause of trauma. 

For this reason, it is necessary to pay attention to the individuals especially in close circle of 

women at childbearing age with the possibility of pregnancy.  

Keywords: Pregnancy, trauma, traffic accident 
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ABSTRACT 

In this paper, we propose a stochastic model to describe the time evolution of stresses in 

horizontal axis wind turbine blades as a function of their heights. First, we present the studied 

structure and the numerical simulation of the experiment. Then, we statistically validate the 

proposed stochastic model, and we use the maximum likelihood estimation method based on 

the Euler-Maruyama scheme to estimate the parameters of this model. Subsequently, we use 

the estimated model to compare the constraints, peak times and extinction times for the 

different heights chosen. Finally, the results of the obtained model are used to estimate the 

reliability of this structure using the monte carlo method. Some numerical simulations are 

performed to illustrate the different results obtained. 

Key Words: wind turbine blade, Stochastic model, Euler-Maximum Likelihood Estimator, 

Stress, Peak period, Extinction time, Reliability estimation, Monte Carlo method. 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRIC ANALYSIS OF A STOCHASTIC MODEL AND RELIABILITY 

ESTIMATION OF A HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE BLADE 

 

  

Haiek Mohammed
1, *

 

Lakhal Yassine
2
 

Ben Said Amrani Nabil
1
 

El Ansari Youness
3
 

Sarsri Driss
1 

490

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 
1
Department of physics sciences, Higher Normal School of Boussada 28001 Boussada, 

Algeria   
2
Department of Electrical Engineering, University of M'sila 28000 M'sila, Algeria 

 

 

 

ABSTRACT  
We propose in this paper a PID controller for Quadruple Tank System (QTS) in which we 

employ two bio-inspired optimization methods: Particle Swarm Optimization (PSO) and 

Biogeography Based Optimization (BBO) in order to adjust the parameters of the PID 

controller (kP, kI, kD) to enhance the capability of traditional PID. Simulation results have 

confirmed both the effectiveness of the proposed control methods and the advantages of the 

optimized PID controller. 

Keywords: Quadruple Tank System, PID controller, Particle Swarm Optimization, 

Biogeography Based Optimization. 
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ÖZET 

Bu çalışma, Malatya ve Elazığ İlleri doğal florasında bulunan kayısıya uygun bodur ve yarı 

bodur anaç olabilecek bazı yabani erik türlerinin seleksiyonu amacıyla 2020-2021 yılları 

arasında, Prunus spinosa, P. domestica, P. ceracifera ve P. divaricata erik türlerinde 

yürütülmüştür. 

Sürvey çalışmalarında kayısıya potansiyel anaç olabileceği öngörülen yabani erik genotipleri 

belirlenerek bitkilerin GPS cihazı ile koordinatları alınarak lokasyon verileri kaydedilmiştir. 

Çalışmada, Prunus spinosa türü yabani eriklere düşük rakımlı (800-1000 m) olan Elazığ 

genelinde, Prunus domestica türü yabani eriklere daha yüksek rakımlı (1000-1400 m) olan 

Malatya genelinde, Prunus divaricata ve Prunus ceracifera türü yabani eriklere ise Malatya ve 

Elazığ genelinde rastlanmıştır.  

P. spinosa eriklerinin bodur gelişme gösterip yaklaşık 1.5-3 m yüksekliğinde taç yaptıkları, P. 

domestica eriklerinin P. spinosa eriklerine göre daha kuvvetli gelişme gösterdikleri yaklaşık 

2-4 m yüksekliğinde taç yaptıkları, P. divaricata eriklerinin ise diğer iki erik türüne göre en 

kuvvetli gelişme gösterdikleri ve 5 metreye kadar taç oluşturdukları, P. ceracifera eriklerinin 

ise diğer üç türe göre daha kuvvetli gelişme gösterdikleri ve 10 metreye kadar taç 

oluşturdukları saha çalışmalarında gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmalar sırasında anaç adaylarının ağaç gelişme kuvveti, büyüme şekli, dip sürgünü 

gelişimi, dal açısı ve bitki dallanması gibi özellikler belirlenerek seleksiyon gözlem formuna 

kaydedilmiştir. P. spinosa ve P. domestica erik türlerinin dip ve kök sürgünü vermeye yatkın 

oldukları, P. divaricata ve P. ceracifera erik türünün ise az da olsa dip sürgünü verdiği arazi 

çalışmalarında görülmüştür. 

Çalışma sonunda 212 materyal arasından ön seleksiyon tartılı derecelendirme puanlamalarına 

göre seçilen, 37’si P. ceracifera, 15’i P. domestica,  9’u P. divaricata, ve 19 adeti ise P. 

spinosa olmak üzere toplam 80 adet yabani erik türü anaç çalışmalarında kullanılmak üzere 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Erik, Anaç  
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ABSTRACT 

This study was carried out on Prunus spinosa, P. domestica, P. ceracifera and P. divaricata 

plum species between 2020-2021 in order to select some wild plum species that can be dwarf 

and semi-dwarf rootstocks suitable for apricots in the natural flora of Malatya and Elazığ 

Provinces. 

In the survey studies, the wild plum genotypes that were predicted to be potential rootstocks 

for apricot were determined and the location data were recorded by taking the coordinates of 

the plants with the GPS device. 
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In the study, P. spinosa wild plums were found in low altitude (800 to 1000 m) in Elazig, P. 

domestica type wild plums were found in higher altitude (1000-1400 m) in Malatya, and P. 

divaricata and P. ceracifera wild plums were found across Malatya and Elazig. 

P. spinosa plums show a dwarf development and crown about 1.5-3 m high, P. domestica 

plums show stronger growth compared to P. spinosa plums, have a crown about 2-4 m high, 

P. divaricata plums show the strongest growth compared to the other two plum species and It 

has been observed in field studies that P. ceracifera plums show stronger growth than the 

other three species and form a crown up to 10 meters. 

During these studies, the characteristics of rootstock candidates such as tree growth strength, 

growth pattern, bottom shoot development, branch angle and plant branching were determined 

and recorded in the selection observation form. It has been seen in field studies that P. spinosa 

and P. domestica plum species are prone to root sprout and sucker, while P. divaricata and P. 

ceracifera plum species make a few suckers.  

Finally, a total of 80 wild plum species, 37 of which were P. ceracifera, 15 were P. 

domestica, 9 were P. divaricata, and 19 were P. spinosa, were selected according to the pre-

selection weighted grading scores among 212 materials to be used in rootstock studies. 

Keywords: Apricot, Plum, Rootstock 
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ÖZET 

Bu araştırma, TÜBİTAK 4005 kapsamında yürütülen “Fen Bilgisi Öğretmenleri İklim 

Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre Alanlarında Yenilikçi Öğretim Teknoloji Araçlarını 

Kullanarak Ders İçerikleri Hazırlıyor” projesinin fen bilgisi öğretmenlerinin Web 2.0 araçları 

kullanımı yetkinliklerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında fen bilgisi 

öğretmenleri ile 6 gün boyunca iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, çevre alanlarında ve Web 2.0 

araçları hakkında alanından uzman akademisyenler ile uygulamalı eğitimler 

gerçekleştirilmiştir Öğretmenlerden alan bilgilerini teknolojik araçlara entegre ederek her 

günün sonunda ders içerikleri oluşturmaları istenmiştir. Özel durum yöntemi çerçevesinde 

yürütülen projenin nicel verilerinin analizine bu bildiride yer verilmiştir. Proje çalışma 

grubunu 16 kadın 14 erkek olmak üzere toplamda 30 Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde görev yapan fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 39 

maddeden oluşan Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma 

çalışma grubundan elde edilen veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak ilişkili 

örneklemler t testi, ilişkisiz örneklemler t testi, tek yönlü ANOVA ve Mann-Whitney U 

testine tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, fen bilgisi öğretmenlerinin uygulama 

sonrası Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeğinden aldıkları puanların uygulama 

öncesi aldıkları puanlara göre anlamlı bir artış olduğu tespit edilmiştir (t(29)= -14.584, p< 

.05). Fen bilgisi öğretmenlerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeğinden aldıkları 

son test puanların cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediği görülmektedir (t(29)= -0.717, 

p> .05). Fen bilgisi öğretmenlerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeğinden 

aldıkları son test puanların hizmet yılına göre anlamlı olarak değişmediği (F=1.647, p> .05). 

Ayrıca fen bilgisi öğretmenlerinin Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeğinden 

aldıkları son test puanları öğrenim durumlarına göre incelendiğinde lisans ve yüksek lisans 

mezunu öğretmenlerin son test puanları anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p> 

.05).  

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BİYOÇEŞİTLİLİK VE ÇEVRE ALANLARINDA YENİLİKÇİ 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİ ARAÇLARINI KULLANARAK DERS İÇERİKLERİ 

HAZIRLADIKLARI PROJENİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN WEB 2.0 

ARAÇLARI KULLANIMI YETKİNLİKLERİNE ETKİSİ 

 

 

Doç. Dr. Gonca KEÇECİ 

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 

ORCID No: 0000-0002-2582-3850 

Doktora Öğrencisi, Selin YILDIZ 

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

ORCID No: 0000-0001-8134-0864 

Doktora Öğrencisi Pelin YILDIRIM 

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

ORCID No:0000-0003-4425-2472 

Doktora Öğrencisi Burcu ALAN 

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü  

ORCID No: 0000-0003-3429-0942 

Prof. Dr. Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü 

ORCID No: 0000-0002-0547-8746 

 

494

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Çevre, Fen Bilgisi Öğretmenleri, İklim Değişikliği, 

TÜBİTAK 4005, WEB 2.0 Araçları,  

 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine effect of the TUBITAK 4005 project named "Science 

Teachers Prepare Course Contents Using Innovative Instructional Technology Tools in the 

Fields of Climate Change, Biodiversity and Environment" on teachers competencies in using 

Web 2.0 tools. Experts in the field gave lectures to teachers on climate change, biodiversity, 

environment and innovative Web 2.0 tools for 6 days in the project. At the end of each day, 

teachers created various course contents by integrating their field knowledge with 

technological tools. Quantitive data of the project using case study is included in this paper. A 

total of 30 science teachers, 16 female and 14 male, working in the Eastern and Southeastern 

Anatolia Regions participated in the research. The data of the research were collected with the 

Web 2.0 Tools Usage Competency Scale consisting of 39 items. The data obtained from the 

research study group were subjected to the related samples t test, unrelated samples t test, one-

way ANOVA and Mann-Whitney U test using the SPSS 25 package program. According to 

the results of the research, it was determined that the scores that the science teachers got from 

the Web 2.0 Tools Competency Scale after the application were significantly higher than the 

scores they got before the application (t(29)= -14.584, p< .05). It is seen that the post-test 

scores of teachers from the Web 2.0 Tools Competency Scale did not show a significant 

difference according to gender (t(29)= -0.717, p> .05). The post-test scores of teachers from 

the Web 2.0 Tools Competency Scale did not change significantly according to years of 

service (F=1.647, p> .05). In addition, when the post-test scores of the teachers were 

examined according to their educational status, it was found that the scores of undergraduate 

and graduate teachers did not differ significantly. (p> .05).  

Keywords: Biodiversity, Environment, Science Teachers Properties, Climate Change, 

TÜBİTAK 4005, Innovative Instructional Technologies,  

 

 

THE EFFECT OF THE PROJECT PREPARED THE COURSE CONTENTS BY 

USING INNOVATIVE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY TOOLS IN THE FIELDS 

OF CLIMATE CHANGE, BIODIVERSITY AND ENVIRONMENT, ON THE 

COMPETENCIES OF THE USE OF WEB 2.0 TOOLS OF THE SCIENCE 

TEACHERS 
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ÖZET 

Kıyı kumulların temel habitat özelliği, ana materyalin iri tanecikli partiküllerden oluşması 

nedeniyle yüksek porozite göstermesidir. Bu nedenle kumul habitatların su tutma yetenekleri 

çok kısıtlı olup, aynı zamanda denizel rüzgar ve dalga etkisine de açıktırlar. Bunun sonucunda 

yağışlarla gelen su, sürekli rüzgar ve yüksek porozite nedeniyle, ortamdan kısa sürede 

uzaklaştığı için, habitat çoğu zaman kuraktır. Bunun yanında denizel dalga ve gelgitlerden 

kaynaklanan fiili su istilası ve denizel sprey nedeniyle, habitat ileri derecede tuzludur. Ayrıca 

kumul taneciklerinin denizel rüzgarlarla sürekli taşınması ve habitatın diğer ekolojik 

parametrelerinde, kısa peryotlarda oluşan değişmeler nedeniyle, habitatta sürekli bir 

hareketlilik ve değişkenlik söz konusudur. 

Kıyı kumullarındaki ekstrem şartlara, özgün morfolojik, anatomik ve fizyolojik 

adaptasyonları sayesinde, psammoseral süksesyonun değişik basamaklarına tutunan 

psammofit bitki türleri, sahip oldukları fizyonomik özellikleri ve sentezledikleri sekonder 

metabolitleri nedeniyle, insanlar tarafından yiyecek, tıbbi, süs bitkisi, kozmetik ve diğer 

birçok farklı alanlarda kullanım potansiyeline sahiptirler. 

Ülke doğal kaynaklarının insan yaşamına kazandırılarak, ekonomik değer haline getirilmesi, 

öncelikle farkındalık ve konu hakkında bilimsel temelli araştırmaları gerektir. Günümüzdeki 

birçok kültür bitki formunun doğal atalarından, yüzyıllar süren değişik ıslah yöntemleriyle 

elde dildiği göz önünde bulundurulursa, floristik çeşitliliğin ne derecede potansiyel bir imkan 

olduğu daha iyi anlaşılır kanısındayız. Nitekim, dünyanın birçok ülkesindeki doğal bitki 

türleri gerek geleneksel, gerekse modern yöntemlerle, insan yaşamının birçok farklı 

alanlarında kullanılmaktadır. Bu temel düşünceden hareketle, oldukça hassas kumul 

ekosistemlerinde yayılış gösteren, ülkemiz doğal florasındaki kumul bitki türlerinin, korunma 

öncelikleri de dikkate alınarak, insan yaşamının beslenme, sağlık, peyzaj, kozmetik, tarım, 

endüstri, vs. alanlarında kullanıma alınmasının yöntemleri araştırılmalıdır. 

Biz bu çalışmamızda, bölgede yapılmış birçok floristik amaçlı çalışmalarda, Orta Karadeniz 

bölgesindeki kıyı kumullarında doğal yayılış gösterdiği belirlenmiş olan psammofit bitkilerin, 

toplum tarafından uzun yıllar süren deneyimlerle, geleneksel olarak kullanıldığı, diğer bazı 

türlerin de üzerinde bilimsel araştırmalara dayalı olarak, insan yaşamının birçok farklı 

alanlarındaki kullanım potansiyellerini belirlemeye çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Orta Karadeniz, kıyı kumul bitkileri, tıbbi, kozmetik, süs bitkisi. 
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ABSTRACT 

The main habitat feature of coastal dunes is that they show high porosity due to the fact that 

the parent material consists of coarse particles. For this reason, the water holding capabilities 

of dune habitats are very limited, and they are also open to marine wind and wave effects. As 

a result, the habitat is mostly arid, as the water coming from the precipitation is removed from 

the environment in a short time due to the continuous wind and high porosity. In addition, the 

habitat is highly saline due to the actual water invasion and marine spray from marine waves 

and tides. In addition, there is a constant mobility and variability in the habitat due to the 

continuous transport of dune grains by sea winds and changes in other ecological parameters 

of the habitat in short periods. 

Psammophyte plant species, which hold on to different steps of psammoseral succession 

thanks to their unique morphological, anatomical and physiological adaptations to the extreme 

conditions in coastal dunes, have the potential to be used by humans in food, medicinal, 

ornamental plants, cosmetics and many other different fields due to their physionomic 

characteristics and the secondary metabolites they synthesize. 

Bringing the country's natural resources into human life and making them into economic 

value requires primarily awareness and scientific-based research on the subject. Considering 

that many of today's cultural plant forms were obtained from their natural ancestors through 

different breeding methods over centuries, we believe that the potential of floristic diversity is 

better understood. As a matter of fact, natural plant species in many countries of the world are 

used in many different areas of human life, both with traditional and modern methods. Based 

on this basic idea, the dune plant species in our country's natural flora, which spread in highly 

sensitive dune ecosystems, are also considered to be important in human life, such as 

nutrition, health, landscape, cosmetics, agriculture, industry, etc., taking into account the 

protection priorities. Methods of using it in the fields should be investigated. 

In this study, in many floristic studies carried out in the region, we have determined that 

psammophyte plants, which were determined to spread naturally in the coastal dunes in the 

Central Black Sea region, are used traditionally by the society with many years of experience 

and some other species are found in many different areas of human life, based on scientific 

research. We tried to determine their potential for use. 

Keywords: Central Black Sea, coastal dune plants, medicinal, cosmetic, ornamental plant. 

 

GİRİŞ 

Denizel ve karasal kökenli organik/inorganik partiküllerin taşınarak, dalgalarla kıyıya 

atılması, kuruması ve rüzgarlarla taşınmasıyla oluşan kıyı kumullarının (Ertek, 2011) temel 

habitat özelliklerinden birisi ana materyalin iri taneli ve yüksek porozite gösteren bir yapıda 

olmasıdır. Bu nedenle kumul habitatların su tutma yetenekleri çok kısıtlıdır ve denizel 

rüzgar, dalga ve sprey etkisi nedeniyle kurak ve tuzludurlar. Ayrıca iri kumul taneciklerinin 

agregasyonunu sağlayan materyallerin çok az olması ve denizel rüzgarla taşınma nedeniyle 

habitatta sürekli bir taşınma ve hareketlilik söz konusudur (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

USAGE AREAS OF PSAMMOPHITE PLANTS WHICH NATURALLY 

DISTRIBUTION ON CENTRAL BLACK SEA COAST DUNES 
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Şekil 1. Kıyı kumulları 

Türkiye’de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere, 4 farklı bölgede 

kıyı kumulları 75 farklı lokasyonlar halindedir. (Ertek, 2011). Bunlardan Ordu- Ünye, 

Samsun-Merkez-Çarşamba ve Terme (Asarağaç-Sakarlı), Samsun-Bafra ve Merkez 

(Yörükler-Yeşilköy), Samsun-Alaçam ve Bafra (Alaçam-Balık Gölü), Orta Karadeniz’in 

önemli kıyı kumullarını oluşturmaktadır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Türkiye kumul alanları haritası (Erinç, 2001) 

 

Kıyı kumullarının özgün ekolojik ortamlarında, özel adaptif mekanizmaları olan kumul 

bitkileri başarılı olabilirler. Biz bu çalışmamızda, bölgede yapılmış birçok floristik amaçlı 

çalışmalarda (Kılınç ve Özkanca 1991 a, b; Korkmaz ve ark. 2011; Korkmaz ve ark. 2012; 

Mumcu ve Korkmaz 2018 a, b), Orta Karadeniz bölgesindeki kıyı kumullarında doğal yayılış 

gösterdiği belirlenmiş ve toplum tarafından geleneksel olarak kullanılan türler ile bilimsel 

araştırmalara dayalı olarak, insan yaşamının birçok farklı alanlarında kullanım potansiyeli 

olan psammofit türleri belirlemeye çalıştık. 

KIYI KUMUL BİTKİLERİNİN ADAPTİF ÖZELLİKLERİ 

Kıyı kumullarının kurak, tuzlu ve hareketli oluşu, habitatta bitkilerin tutunması sağlayacak 

özel morfolojik, antomik, fizyolojik, vs. adaptasyonlara da ihtiyaç gösterir. Örneğin sürekli 

rüzgar taşıması nedeniyle oldukça hareketli kumul habitatlarında tutunabilmek için 

psammofitik türler, oldukça derin kök, soğan ve rizom yapılarına sahiptir. Bunun yanında 
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gerek fiziksel, gerekse fizyolojik kuraklık karşısında bazı psammofitik türler, derin 

kökleriyle suya ulaşmaya çalışırken, diğer bazıları da sukkulent yaşam formundadırlar. Aşırı 

tuzlu olması nedeniyle kıyı kumul habitatlarındaki bitkilerin çoğu, halofitlerden (tuzcul 

bitkiler) oluşur. Halofitler ise yaşam döngülerini 200mM civarındaki tuz 

konsantrasyonlarında tamamlayabilen bitkiler olup, diğer bitki türlerine (glikofit) letal etki 

oluşturan konsantrasyonlardaki tuza toleranslıdırlar. Halofitler tuzluluğa doğal olarak 

adaptasyon gösterebilme yeteneğinde olsalar da tuza tolerans sınırları genetik yapılarından 

ve gelişim evrelerinden etkilenir ve gelişimlerinin erken evrelerinde glikofitler kadar tuza 

duyarlıdırlar (Öcal, 2011). 

KIYI KUMUL BİTKİ TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI 

1. Pancratium maritimum L. (Amaryllidaceae) (kum zambağı) 
P. maritimum çok yıllık soğanlı bir tür olup, soğanları küremsi oval şekillidir. Yapraklar 

mavimsi yeşil renkli, şerit şeklinde ve çiçeklerden önce çıkarlar. Skape boyu, yapraklar kadar 

veya daha kısadır. Çiçek durumu 3-10 çiçekten oluşan umbellattır. Çiçek sapları, 5-13 mm'dir. 

Beyaz renkli ve gösterişli olan çiçekler güzel kokuludur. Meyveleri kapsül şeklinde olup siyah 

renkli çok sayıda tohum içerir. Çiçek açma zamanı Haziran-Ekim ayları arasındadır. Diploid 

kromozom sayısı ise 2n=22'dir (Davis, P.H. 1965-1985). (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Pancratium maritimum topluluğu 

 

Kullanım Alanları 

Sıcak iklimlerdeki kumsal alanların peyzaj düzenlemesinde kullanım potansiyeli bulunan ve 

süs bitkisi olarak da değerlendirilebilecek bir tür olmasının yanında, içerdiği alkaloidlerinin 

kansere karşı kullanılan ilaçlarda yer alması nedeniyle, tıbbi bitki niteliği de taşımaktadır 

(Gümüş, 2015). 

Berkov ve ark., (2004) P. maritimum’un yaprak ve köklerinde tanımlanan 16 alkaloidden 5 

tanesinin ilk defa bu bitkide tanımlandığını rapor etmişlerdir. Ayrıca bitkinin soğanlarından 

sitotoksik, antibiyotik ve bitki büyüme düzenleyici etkisi olan iki alkaloid izole edilmiştir 

(Abou-Donia ve ark., 1992). Amaryllidaceae familyasına dahil P. maritimum u da kapsayan 

bazı türlerde bu familyaya ait dört farklı alkaloid grubu izole edilmiş ve alkaloidlerin 

(lycorine-, crinine-, tazettine-, ve galanthamine- tip) değişik seviyelerde antimalaryal 

(sıtmaya karşı) ve Plasmodium falciparum un gelişmesini engelleyici etki yaptıkları belirtilmiştir 

(Gümüş, 2015). 

Arizona Eyalet Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada doğal 

anti-kanser bileşiği olan pancratistatin'in, P. maritimum da da bulunduğu tespit edilmiştir. P. 

maritimum etanolik ekstraklarının, analjezik (ağrı dindirici) etkisi araştırılmış ve bu 
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maddelerin deney farelerinde abdominal sıkışmayı önlediğini ancak, yüksek dozlarının 

toksik etkileri olduğu belirlenmiştir (Gümüş, 2015). 

P. maritimum soğanlarından elde edilen metanol'ün, Candida sp. türlerine karşı (Candida 

albicans hariç), antifungal etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer olarak P. maritimum 

ekstraktlarının insektisit, akarisit ve sinerjistik etkileri belirlenmiştir (Gümüş, 2015) 

Hetta ve Shafei (2013) kolon kanseri hücreleri ile bazı fungus ve bakteriler üzerine P 

maritimum un meyve ve çiçeklerinden elde edilen alkaloidlerin (tazettine, lycorine, N-

demethyl galantamine ve galantamine) etkisini araştırdığı çalışmasında, kolon kanserine 

karşı sitotoksik bir aktivite sergilediği ve etkili bir doğal antibiyotik kaynağı olduğunu 

belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada ise P. maritimum un taze çiçek ve soğanlarında yapılan 

çalışmalarda elde edilen Pancrimatine B ve N-methyl-8,9-methylenedioxyphenanthridine 

maddelerinin, sitotoksik etkisi olmaksızın, insan prostat kanserinin yayılmasını önlediği 

belirlenmiştir (Gümüş, 2015). 

2. Glaucium flavum Crantz (Papaveraceae) (gündürme lâlesi) 

Glaucium flavum kıyı kumullarında ve 500 m yüksekliğe kadar ruderal, kayalık yerlerde 

bulunan, gri-yeşil undulate yapraklı, büyük sarı çiçekli ve silikva tipi meyveleri olan, 2- çok 

yıllık, otsu bir türdür (Doncheva ve ark., 2016) (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Kumul habitatlarda Glaucium flavum 

Kullanım alanları 

Tür birçok alkaloid bileşikleri içeren önemli bir tıbbi bitkidir. Örneğin glaucine, türün 

kimyasal yapısında en yaygın bulunan alkaloid olup, Bulgaristan ve diğer doğu Avrupa 

ülkelerinde antikoah (öksürük giderici) ilaçların yapımında etken madde olarak 

kullanılmaktadır. Bu alkaloid kodein (afyondan elde edilen ve öksürük ilaçlarında kullanılan 

bir alkaloid) ile karşılaştırılabilir, ancak uyuşturucu etkisi yoktur (Petitto ve ark., 2010). 

Öte yandan, izokinolin alkaloidleri, Glaucium cinsi için karakteristik ikincil metabolitler olup, 

bunlar, dağılım alanlarına göre bölgesel kemotipler olarak, G. flavum türünün 

farklılaşmasının, önemli kemotaksonomik karakterleri olarak kullanılırlar (Doncheva ve ark., 

2016). G. flavum için şimdiye kadar 20'den fazla alkaloid rapor edilmiştir. Türün çoğu 

populasyonlarında ana alkaloid glaucin olmasının yanında İran ve İsrail’de ana alkaloid 

dizentrin veya izo-korydin olan, G. flavum un başka kemotiplerinin de olduğu belirlenmiştir 

(Petitto ve ark., 2010). 

G. flavum kökünden elde edilen ham alkaloidin özütü, meme kanseri denemelerinde, 

potansiyel anti-kanser ajanlarından beklenen bir özellik olan, normal hücreleri etkilemeden 

kanser hücresinin çoğalmasını inhibe etmiştir. Bu bulgu nedeniyle G. flavum ekstraktı, 

kanser kemoterapisi için, umut veren bir ajan olarak nitelendirilmiştir (Bournine ve ark., 

2013a). Bunun yanında G. flavum un tohum tozları ve diğer organlarından elde edilen 

preparatlar laksatif, kökünün lateksi antiseptik ve küçük yaraların iyileştirilmesine yardımcı, 

anti-inflamatuar, analjezik, antipiretik, hipoglisemik ve antioksidan aktivite gibi 

farmakolojik aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir (Bournine ve ark., 2013b). 
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3. Glaucium corniculatum (L) Rud. (Papaveraceae) (çömlek çatlatan) 

40 cm’ye kadar boylanabilen tek veya iki yıllık bitkilerdir. Pinnatifit yapraklar villous tüylü 

olup, segmentleri oblong ve dişli yapıya sahiptir. Çiçekler 2.5-5 cm çapında olup, sepaller 1-

2.5 cm, scabrous- tüylü, petaller 1.5-2.5 (-2.8) cm sarı, turuncu veya kırmızı renklidir. Silikva 

tipi meyveleri pilose tüylü olup, 10-20 (-25) cm ye kadar boylanabilmektedir. Türkiye 

florasında Glaucium corniculatum subsp. corniculatum ve G. corniculatum subsp. refractum 

adında iki farklı alttürü yayılış göstermektedir (Davis, 1965-1985). (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. Glaucium corniculatum 

 

Kullanım alanları 

Bitkiler yüzyıllardan beri geleneksel tedavi alanında, örneğin hafıza bozukluğunun 

tedavisinde de kullanılmaktadır. Orhan ve ark. (2004) tarafından yapılan çalışmalarda birkaç 

tıbbi bitkinin antikolinesteraz (AChE) potansiyelini değerlendirmek amacıyla, AChE'ye ve 

bütirilkolinesteraz (BChE) enzimine karşı hazırlanan bitki ekstraktlarının önleyici etkinliği 

araştırılmıştır.  

Bilindiği üzere alzheimer hastalığı, asetilkolin miktarında belirgin bir azalma ile karakterize 

edilen hafıza zayıflaması, bilişsel işlev bozukluğu, davranış bozuklukları ve günlük yaşam 

aktivitelerindeki bozukluklar (deficits) ile tanımlanan ve gittikçe yaygınlaşan kronik bir 

nörolojik hastalıktır. Asetilkolin, öncelikle AChE ve ikincil olarak da BChE tarafından inhibe 

edilen bir nörotransmitterdir (Orhan ve ark., 2004) (Şekil 6). 

 

 
 

Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.. Sinaptik bölgede 

asetilkolinesteraz tarafından asetilkolinin inhibisyonu 

Alzheimer hastalığının nedeninin tam olarak bilinmemesine rağmen, asetilkolini inhibe eden 

AChE enziminin inhibisyonu sağlanarak, asetilkolin miktarının yükseltilmesi, Alzheimer’a 

karşı en etkili tedavi stratejisi olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, AChE ve BChE 
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inhibitörleri alzheimer tedavisinde dikkat çekici alternatif maddeler haline gelmişlerdir. 

Bunun yanında, AChE inhibe edici aktiviteye sahip mevcut ilaçlar (tacrin, rivastigmin ve 

donepezil) bazı yan etkilere sahiptir ve sadece hafif tipteki Alzheimer’a karşı etkili olup, 

BChE enzimini inhibe edici ilaç da henüz yoktur. Dolayısıyla Alzheimer ile mücadele için 

yeni ilaçlar geliştirilmesi zorunludur (Orhan ve ark., 2004). 

Bu amaçla taranan bitkiler arasında, her iki enzime karşı en aktif ekstrakt elde edilen bitkiler 

arasında G. corniculatum da bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, bu ekstraktların enzimlerle 

etkileşime girerek, onları inhibe edici etki gösterdiği ve böylece Alzheimer tedavisinde daha 

ileri çalışmalar için kullanılabileceği belirlenmiştir (Orhan ve ark., 2004). 

4. Eryngium maritimum L. (Apiaceae) (kum boğadikeni) 

Batı Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz kıyı kumullarında yayılış gösteren, yaprak kenarlarında 

sert dikenli, çok yıllık bir bitkidir. Gövde 20-35 cm, kalın çizgili ve köşeli, genişçe 

dallanmıştır. Rozet yaprakları kalıcı, kalın, derimsi ve ovaldir. Diken uçlu brakteleri olan, 

yaygın-panikul formunda ve 6-8. aylarda açan çiçek durumuna sahiptirler (Davis, 1965-1985) 

(Şekil 7). 

 
Şekil 7. Eryngium maritimum topluluğu 

Kullanım alanları 

Dünyanın birçok ülkesinde yayılış gösteren Eryngium türleri, değişik ülkelerde geleneksel 

tedavi alanlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde de Eryngium cinsine ait çeşitli türler halk 

arasında “Boğa Dikeni” olarak bilinmekte; yangı giderici, ödem söktürücü, öksürük kesici, 

iştah artırıcı, uyarıcı ve bunların dışında daha pek çok farklı amaçla kullanılmaktadır 

(Yurdakök, 2010). 

Etnofarmakolojik Kullanım: Tüm dünyada yayılış gösteren Eryngium türlerinin bölgelere 

özgü kullanım alanları vardır. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda İngiltere’de E. maritimum 

toplanarak afrodizyak etkili mum ve pastil yapımında kullanılmıştır. Günümüzde ise bitkinin 

özellikle diüretik etkilerinden yararlanılmaktadır. Sistit, üretrit, böbrek taşlarının oluşumu ile 

prostat bezlerinin büyümesini engellemek ve prostatik ağrıları tedavi etmek amacıyla da 

kullanılmaktadır. Kök kısmı afrodizyak, aromatik, terlemeyi sağlayan, idrar söktürücü, 

balgam söktürücü ve hormonal uyarıcı özelliklere sahiptir. Kurutulmuş-toz halindeki lapa 

şekli ise doku yenilenmesini sağlamak amacıyla topikal (merhem) olarak uygulanmaktadır. 

E. maritimum Orta Doğu’da karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu ve anti-toksin olarak, 

bitkinin kökleri diüretik olarak, böbrek taşı ve kistlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır 

(Yurdakök, 2010). 

Farmakolojik Kullanım: Eryngium maritimum un toprak altı kısımlarının etanollü ekstraktı 

(%42,9) antienflamatuar etki gösterdiği, ayrıca toprak üstü kısımlarından elde edilen 

ekstraktın ödem giderici inhibisyon etkisinin de olduğu da bildirilmiştir. E. maritimum 

ekstraktının özellikle Pseudomonas aeruginosa ve Pseudomonas fluorescens bakteri türleri 

üzerinde, güçlü antibakteriyel etkisi de kaydedilmiştir. Aynı çalışmada bitkinin antioksidan 

kapasitesinin, içerdiği fenolik bileşiklerden ve peptid, organik asit ve diğer bileşenlerinden 

kaynaklanabileceği de bildirilmiştir (Yurdakök, 2010). 
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5. Cakile maritima Scop. (Brassicaceae) (kum teresi) 

Cakile maritima kıyı kumullarında yaygın olarak bulunan obligat psammofit bir halofittir. 

Tek yıllık otsu, sukkulent, derin kök sistemine sahip, ortalama 40 cm boyunda, alt yaprakları 

2-11 cm, pinat veya pinnatifid, üst yaprakları sapsız ve bütün olup, petaller beyaz, pembe 

veya koyu pembe, meyve 20-25 mm uzunlukta, 2 yanal boynuzlu tüysüz ve 1 tohumludur, 

nadiren bazalda 2 tohumludur ve olgunlukta açılmaz (Davis, 1965-1985). (Şekil 8). 

 

 
Şekil 8. Cakile maritima 

Kullanım Alanları 

Bu tür, kıyı kumullarının özellikle hareketli kesimlerinde tutunarak, rüzgarlarla taşınan kumul 

taneciklerinin tutulmasına ve sonrasında birikim sağlayarak kumul tepelerinin oluşumuna 

katkı sağlar. Cakile maritima, ekonomik (yağlı tohum), besleyici gıdalar ve tedavi amaçlı 

(kemoterapötik ilaçlar) kullanım potansiyeli gösteren bir türdür. Diğer Brassicaceae'lerde 

olduğu gibi tohumlarının yüksek lipid içeriği nedeniyle biyoyakıt üretiminde kullanışlı olabilir 

(Ciccarelli ve ark., 2010). 

Tunus kıyı kumullarında yayılış gösteren C. maritima tohumlarının %25-39 oranında bitkisel 

yağ içerdiği ve bu yağın kimyasal yapısında %25-35 oranında erusik asit bulunduğu 

bildirilmiştir. Bu yağ Brassica napus gibi geleneksel yağlı tohumu olan türler ile 

kıyaslanabilir ve endüstriyel uygulamalar için (nemlendirici krem gibi yumuşatıcılar, sabun 

gibi temizleyiciler (sürfaktanlar), sanayide kullanılan yüksek sıcaklık yağlayıcıları gibi 

ürünler) kullanışlı olabilir. Erusik asit için küresel talep, 1990'da 18 milyon tondan 2010'da 35 

milyon tona yükselmiştir. Tek başına ABD’nin yıllık erusik asit ihtiyacı 18.000 ton olup, 

önemli bir kısmını ithal ederek ihtiyacını karşılaması, bu ürüne olan talep hakkında bir fikir 

vermektedir (Mhemmed ve ark., 2011). 

Olgun tohumlardan elde edilen analizlerde beşi doymuş, sekizi doymamış yağ asitleri olan on 

üç yağ asidi belirlenmiştir. Ana yağ asitleri: erusik asit, linoleik asit, linolenik asit, oleik asit, 

arakidoleik asit, palmitik asit, stearik asit lerdir. Tohum yağının %5.13 ünü oluşturan doymuş 

yağ asidi palmitik asit iken, major doymamış yağ asidi olan erusik asit, %26.82 oranında 

tohumda bulunur. Bu durumda C. maritima nın tohum yağı insan tüketiminden çok, 

endüstriyel amaçlı bir potansiyel sunmaktadır ve türün ekolojik değerinin olduğu 

bilinmektedir (Mhemmed ve ark., 2011). 

6. Calystegia soldanella (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. (Convolvulaceae) (kum sarmaşığı) 

Calystegia soldanella, kıyı kumullarında yayılış gösteren çok yıllık sürünücü bir bitkidir. 

Kumul habitatlara 1.5 m derinliğe kadar uzanan derin kökleri ve rizomlarıyla tutunarak 

parçalı kümeler halinde topluluklar oluşturur. Bu yaşam formu özelliği sayesinde tür, kumul 

tepelerinin stabilize edilmesine önemli katkıda bulunur. Gösterişli çiçekleri heterogamik 
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olup, birkaç tohumlu kapsülden dağıtılan, iri yuvarlak tohumların suya geçirimsiz bir kabuğu 

ve suda yüzmelerini kolaylaştıran geniş hava dolu bir yapısı mevcuttur. Bu özellikleri 

sayesinde tohumlar deniz suyunda 18 aya kadar yüzmekte ve bu dönemde çimlenme 

kapasitelerini %30 oranında koruyabilmektedirler (Arafeh ve Kadereit, 2006). (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9. Calystegia soldanella 

 

Kullanım alanları 

Yapılan çalışmalar, Calystegia soldanella nın, doğal bir indüklenebilir nitrik oksit sentaz 

(iNOS) inhibitör kaynağı ve ayrıca anti-inflamatuar özellikte olup, kanser kemopreventif 

özellikleri için ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini göstermiştir. Nitekim konuyla ilgili 

yapılan bir çalışmada, C. soldanella nın, nitrik oksit (NO) birikimini inhibe edici etki 

gösterdiği belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda ise C. soldanella ekstraktının, NO üretimi 

üzerindeki inhibe edici aktivitesinin, iNOS proteininin ve mRNA ekspresyonunun baskılayıcı 

etkileri ile yakından ilişkili olduğu bildirilmiştir. Halen C. soldanella nın ekstraktı, Kore'de 

etnik ilaçlarda antipiretik (ateş düşürücü), diüretik ve laksatif maddeler olarak 

kullanılmaktadır (Kim ve ark., 2004). 

7. Elaeagnus rhamnoides L. (Elaeagnaceae) (çıçırgan) 

2.5-6 m yüksekliğinde, yaprak döken çalı formunda bir türdür. Genç dallar pürüzsüz, gri ve 

açık kül renginde olup dikenlerle kaplıdır. Nisan ayında yapraklar tomurcuk halindeyken 

anemogamik erkek çiçekler, alternat yaprakların gelişmesiyle birlikte dişi çiçekler gelişirler. 

Polygamik bitkide meyve, çapraz döllenmelerle oluşturulur. Ağustos- Ekim aylarında 

olgunlaşan meyveler dar eliptik veya oval, sarımtırak turuncu renktedir ve dış yüzeyi gümüş 

rengi toz halinde bir örtü ile kaplıdır (Guliyev ve ark., 2004). (Şekil 10). 

 

 
Şekil 10. Elaeagnus rhamnoides topluluğu 
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Kullanım Alanları 

Dişi bitkilerin sarı-turuncu meyveleri, besin değeri ve tıbbi özellikleri nedeniyle son derece 

değerlidir. Yaprak ve kabukları ile birlikte Elaeagnus rhamnoides, tıbbi ve beslenme amaçlı 

olarak Rusya ve Çin'de yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Ayrıca, yoğun bir kök sistemiyle 

nitrojen sabitleyen, sıcaklık, tuz ve kuraklığa dayanıklı bir çalı olarak E. rhamnoides, yaban 

yaşam alanlarını zenginleştirmek, toprak-kumul erozyonunu önlemek ve esansiyel besin 

maddelerini temin etmek için kullanılır (Fatima ve ark., 2012). 

Yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre E. rhamnoides in değişik organlarından 

üretilmiş ekstraktlar birçok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bunlar:  

1. Antimikrobiyal ve antitümöral etkiler: E. rhamnoides meyvelerinin fenolik bileşikleri, gram 

(-) bazı bakterilerin çoğalmasını engellemiştir. Meyve suyunun ve tohum yağının antitümör 

etkilerinin olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. 

2. Antiülserojenik etki: E. rhamnoides in tohumlarından ve özütünden elde edilen yağların, 

asetik asidin neden olduğu mide ülserinin iyileşme sürecini hızlandırdığı bildirilmiştir. 

3. Dermatolojik etki: Dermatolojik rahatsızlıklarda E. rhamnoides in yararlı etkisi 

bilinmektedir  

4. Damar sertliğini oluşturan plakaların önlenmesi üzerinde olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. 

5. Kan lipid değerlerini düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır. 

6. Kalp kasları üzerinde etki ederek, kalp ritm bozuklukları üzerinde olumlu etkileri 

belirlenmiştir. 

7.Antioksidan etkileri belirlenmiştir. 

8. Karaciğerde oluşan patolojilere karşı, tohumlarından elde edilen yağların olumlu tedavi 

edici etkileri bildirilmiştir (Guliyev ve ark., 2004). 

E. rhamnoides in meyveleri vitaminler (A, C, E ve K), organik asitler, amino asitler, yağ 

asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Meyve özü ve tohum yağları, biyoaktif 

bileşikler içerir. Meyve özüt yağı yüksek oranda palmitoleik asit içerir (% 43). Bu yağ asidi 

cilt yağının önemli bir bileşeni olduğundan, meyve özü yağı kozmetik ve iyileştirici amaçlar 

için kullanılır. (Fatima ve ark., 2012). 

Tıbbi kullanımına ilave olarak, meyveleri meyve suyu ve marmelat gibi çeşitli ürünlere 

işlenir ve süt ürünlerinin lezzetlendirilmesi için kullanılırlar. Bakteriyel ve mantar 

enfeksiyonuna bağlı gıdaların bozulması, yıllardır büyük bir endişe kaynağıdır ve dünya 

çapında önemli bir kayıp oluşturmaktadır. Bu bakımdan E. rhamnoides bitkisinden elde 

edilen ekstraktlar, doğal gıda koruyucusu olarak ta kullanılabilmektedirler (Negi ve ark., 

2005).  

8. Ornithogalum sigmoideum Freyn & Sint. (Asparagaceae) (sakarca) 

Çiçek durumu sapı (skape) çok kısa (10 cm), yapraklar çok sayıda, linear-lanseolat, 2-5 mm 

genişliğinde ve üst yüzeyinde beyaz çizgiler bulunur. Çiçek durumu genellikle 3-6 çiçekli ve 

korimbozdur. Çiçek sapı (pedisel) sigmoidal olduğu için bu epitetle adlandırılmıştır. Periant 

segmentleri 14-18 mm, içi beyaz, dış kısmı yeşilimsi beyaz olup, beyaz bir bant bulundurur. 

Meyve pediselleri 16-25 mm (nadiren daha uzun), keskin şekilde yukarı doğru bükülmüş ve 

tabanda kalınlaşmıştır. Kapsül meyveler dar kanatlı olup, olgunlaştıklarında yarılarak açılır 

ve koyu siyah tohumları çevreye dağılırlar. 2n = 12, 16, 17, 19, 20 (Davis, 1965-1985). 

(Şekil 11) 
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Şekil 11. Ornithogalum sigmoideum 

Kullanım alanları 

Kumlu çayırlarda yayılış gösteren soğan gövdeli bir türdür. Karadeniz bölgesinde yöresel 

olarak "Sakarca, Kargatırnağı ve Çökülce" adıyla bilinir. Taze bitkilerin çiçek, yaprak ve 

soğanları sebze olarak tüketilir (Özbucak ve ark., 2007). Özellikle Kızılırmak ve Yeşilırmak 

Deltasındaki çayır ve mera alanlarında yaygın olup, semt pazarlarında da satışı yapılmaktadır. 

Günümüzde tarımsal teknikler ve pazarlama yöntemlerindeki gelişmeler sonucu, yabani 

yenilebilir bitkilerin kullanımı, önemli ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte, doğal bitki 

türlerinin çoğu, yüksek vitamin, mineral ve lif içerikleri nedeniyle beslenme açısından 

önemlidir ve gıda olarak kullanılabilir özelliktedirler. Bu durumda, halk tarafından yenilebilir 

doğal bitkilerin, besin içeriğini belirlemek önemlidir. (Özbucak ve ark., 2007) 

9. Euphorbia paralias L. (Euphorbiaceae) (kum sütleğeni) 

Bitki çok yıllık, tüysüz 2-5 mm kalınlıkta, 70 cm ye kadar boylanabilen, çok sayıda kümeler 

oluşturan, otsu-odunsu ve etli yapraklı, çok yıllık gövdelere sahiptir. İmbrikıt diziliş gösteren 

gövde yaprakları, genellikle ovat, 5-25(-30) x 2-10(-15) mm, uç kısmında subacute veya 

geniş, yaprak kenarı bütündür. Çiçek durumu yaprakları ise ovat-lanseolat dır. Glandler kısa-

boynuzlu turuncu renkli oup, meyve 5-6mm çapında ve üç loblu olup, granülar-regulose dur 

(Davis, 1965-1985). Genişçe ovoid, pürüzsüz, soluk gri veya beyazımsı ve 3 mm olan 

tohumlar, tuzlu suda iki yıl boyunca %50 canlılığını korur (Wilcock ve Westbrooke, 1999). 

(Şekil 12). 

 

 
Şekil 12. Euphorbia paralias 
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Kullanım alanları 

Euphorbia paralias dan elde edilen dokuz diterpen bileşiğinin, doğal böcek öldürücü, 

molluskisidal ve beslenme önleyici (antifeedan) özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 

türün kimyasal bileşenleri içinde, tahriş edici ve sitotoksik diterpenlerin yanı sıra, triterpenler 

ve flavonoidlerin varlığı da saptanmıştır (Abdelgaleil ve ark., 2002). 

Bir salyangoz türü olan Biomphalaria alexandrina tarafından taşınan ve paraziter bir hastalık 

olan şistozomiyazis (bilhalziasis), tropik bölgelerdeki en yaygın insan sağlığı problemlerinden 

biridir. 600 milyon insan bu hastalığa yakalanma riskini taşırken, yaklaşık 200 milyon kişi bu 

hastalıktan muzdariptir. Ülkemizde ise Nusaybin (Mardin) ilçesinde akarsu kıyılarındaki bazı 

köylerde rastlanmış bir hastalıktır. Biomphalaria alexandrina türü şistomiyazisden sorumlu, 

Schistosoma mansoni kan paraziti için bir ara konaktır (Şekil 13). 

 

 
Şekil 13. Schistosoma mansoni parazitinin hayat döngüsü 

Yapılan araştırmada E. paralias ın toprak üstü kısımlarından izole edilen diterpen 

bileşiklerinin Biomphalaria alexandrina salyangoz türü üzerinde molluskisidal etki yaptığı 

belirlenmiştir. (Abdelgaleil ve ark., 2002).  

Spodoptera littoralis (pamuk yaprak kelebeği) larvaları, çeşitli ekonomik tarım ürünleri için 

en zararlı böceklerden biridir (Şekil 14 a, b). E. paralias dan elde edilen jatrofen diterpeninin, 

bu kelebeğin larvalarına karşı, anti-besleme aktivitesinin olduğu da belirlenmiştir 

(Abdelgaleil ve ark., 2002).  

 

 
Şekil 14. a. Spodoptera littoralis ergin                        b. S. littoralis larva 
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Bunun yanında E. paralias ın süt rengindeki salgısı halk tıbbında siğiller, kalluslar (ayak 

tabanındaki deride nasırdan daha geniş alanlara yayılan kalınlaşma), ve fistüllerin tedavisinde 

kullanılmaktadır (Abdelgaleil ve ark., 2002). 

10. Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo. subsp. maritima (Asteraceae) (çocuk otu) 

Kuvvetli rizomlarıyla kumul ortamlara tutunabilen ve aynı rizomdan çıkan çok sayıda toprak 

üstü gövdeler habitatlarında yoğun kümeler oluşturan bir türdür. 15-25 (-50) cm boya 

ulaşabilen gövdelerin, yoğun yapraklı olup, gövde ve yapraklar da keçe şeklinde sık-yoğu 

tüylerle kaplıdır. Sapsız yaprak kenarları belirsiz dişli, capitula 3-8'lik kümeler halinde. 

İnvolucrum 0.75-1.25 cm genişlikte, phyllariler oval, 4-5 x 2-3 mm, yoğun lanat tüylü. Aken 

meyveler 3-4 x 2.5 mm dir (Davis, 1965-1985). (Şekil 15). 

 

 
Şekil 15. Achillea maritima subsp. maritima topluluğu 

Kullanım alanları 

A. maritima subsp. maritima nın kuru örnekleri dekoratif ve aynı zamanda evlerdeki böcekleri 

uzaklaştıran bir araç olarak kullanılmaktadır. Nitekim konuyla ilgili yapılan bir araştırmada 

(Christodoulopoulou ve ark., 2005) A. maritima subsp. maritima nın solvent özütünün, bir 

karınca türü olan Crematogaster scutellaris ve bir termit türü olan Reticulitermes balkanensis 

üzerinde, önemli derecede öldürücü etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Yapılan bir başka 

araştırmada A. maritima subsp. maritima nın antimikotik etkisi maya ve dermatofit 

Aspergillus suşları üzerinde değerlendirilmiştir. Buna göre A. maritima subsp. maritima dan 

elde edilen bileşiklerin, dermatofit suşlarına karşı belirgin bir antifungal aktivite gösterdiği, 

ayrıca yağın 0.16 -0.32 µL/mL arasında değişen konsantrasyonlarında, memeli hücreleri 

makrofajları ve keratinositleri için güvenli olduğu belirlenmiştir. Mantar büyümesini 

tamamen inhibe edebilen dozlarda, bazı uçucu yağların in vitro ortamda kültürlenen farklı 

hücreler üzerinde yüksek bir sitotoksite gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmadaki bulgulara 

göre, A. maritima subsp. maritima yağı, bazı dermatofit olgular için önemli anti-enflamatuar 

ve antifungal aktivite gösterirken, makrofajlarda ve keratinositlerde hiçbir sitotoksite 

göstermemiştir. Keratinosid toksisitesinin bulunmaması, topikal uygulamalar için uygun bir 

özelliktir. Dolayısıyla, A. maritima yağının aktif dozlarının hiçbir sitotoksitesinin 

bulunmaması, kozmetik ve farmasötik amaçlar için, cilt bakım formülasyonlarına dahil 

edilmesini umut verici hale getirmektedir. Bunun yanı sıra A. maritima subsp. maritima nın 

dizanteri, mesane iltihabı, diş ağrısı, astımlı bronşit tedavisi dahil olmak üzere birtakım 

hastalıkların tedavisinde kullanıldığı da bilinmektedir (Cabral ve ark., 2013). 

Bir başka çalışmada A. maritima subsp. maritima yağı ve bazı bileşenlerinin antibakteriyel 

aktivitesi araştırılmış ve Staphyllacoccos aureus ve Campylobacter jejuni ye karşı 

antibakteriyel potansiyeli tanımlanmıştır (Muselli ve ark., 2007). Araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre Pseudomonas. aeruginosa nın dirençli bir suş olması nedeniyle, büyümesi, A. 
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maritima subsp. maritima esansiyel yağı ile inhibe edilememiştir. Escherichia coli ve Listeria 

innocua bakteri türlerinin büyümesi zayıf, Staphylococcus aureus ve özellikle Campylobacter 

jejuni nin büyümesi ise kuvvetli inhibe edilmiştir (Muselli ve ark., 2007). 

11. Cynanchum acutum L. subsp. acutum (Asclepiadaceae) (bacırgan) 

Kumul habitatlarda yastık formunda geniş kümeler oluşturan tür, uzun ve sürünücü bir 

gövdeye sahiptir. Sarılacak herhangi bir obje bulunduğunda ise 3 m ye kadar yükselir. Tüysüz 

olan yapraklar triangular-ovat, 2.5-10X1.5-8 cm ölçüsündedirler. 8 ila 12 mm arasında 

hermafrodit beyaz veya bembe çiçekleri bulunan türün, meyveleri folikül tipinde olup, 6x1 

cm ölçülerindedir (Davis, 1965-1985). (Şekil 16). 

 

 
Şekil 16. Cynanchum acutum 

Kullanım alanları 

Cynanchum acutum subsp. acutum un toprak üstü kısımlarından, yedi farklı flavonoid izole 

edilmiştir. C. acutum un yeraltı organlarından elde edilen alkollü ekstraktın bağırsak, kalp ve 

uterus kontraksiyonunun kuvvet ve sıklığını engellediği belirlenmiştir. Aynı zamanda belirgin 

bir anti-inflamatuar etki de sergilemiştir. Yapraklardan elde edilen alkollü ekstraktın anti-

inflamatuar, analjezik, ateş düşürücü, molloskisidal, insektisid ve hipotansif etkilerinin 

olduğu, ayrıca kardiyak aritmi, bağırsak koliği, astım ve solunumun iyileştirilmesinde 

kullanılabileceği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda C. acutum dan elde edilen flavonoidlerin 

güçlü antidiyabetik ve antioksidan aktiviteleri de bildirilmiştir (Fawzy ve ark., 2008). 

Sayed ve ark., (2003) tarafından yapılan diğer bir araştırmada C. acutum tohumlarının, 

denizel petrol sızıntılarını temizlemek için kullanılabileceği bildirilmiştir. (Şekil 18) 

C. acutum tohumları beyaz ipeksi tüylerindeki yüzey mumları nedeniyle hidrofobik özellikte 

olup suda batmazlar. Tüyler farklı sıcaklıklarda kurutularak dehidrate edildiğinde, 

gözeneklerinin derinliklerinde bulunan mumsu bileşikler, yüzeye salınır ve beyaz ipeksi tüy 

elyafının dışını kaplar. Böylece iplikçikler suyun emilimine karşı direnirken hidrokarbonların 

emilimine izin verir. Ayrıca kurutma sıcaklığına bağlı dehidrasyon arttıkça ham petrol 

absorbe etme kapasitesinin arttığı da belirlenmiştir (Sayed ve ark., 2003). 

Yapılan bir başka çalışmada Cynanchum acutum dan elde edilen endofitik mantar izolatlarının 

(Sarocladium strictum Lantana camara, Aspergillus nidulans), Mısır'daki çeşitli tarım 

bitkilerinin başlıca zararlısı olan Spodoptera littoralis in 2. larva evresine karşı en yüksek 

insektisidal aktivite sergilediği ve bu mantar izolatlarının yeni çevre dostu biyokontrol ajanları 

olarak kullanılabileceği bidirilmiştir (El-Sayed ve ark. 2020). 

Töngel & Ayan, (2005) tarafından yapılan bir araştırmada ise, Samsun civarındaki meralarda 

yayılış gösteren C. acutum subsp. acutum türünün, hayvanlarda zehirlenmelere yol açan, 

glikozit ve pyridine grubuna giren alkaloidler içerdiği bildirilmiştir. 
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ÖZET 

Tüketicilerin satın alma davranışları memnuniyet ile sonuçlanabileceği gibi tatminsizlik ile de 

neticelenebilmektedir. Bireylerin satın alma deneyimlerinde memnuniyet yaşamaması kişi 

için olduğu kadar satıcılar için de önem arz etmektedir. Satıcılar her iade davranışında 

markalarına olan güven, imaj, bağlılık vb. tutumların zayıfladığını düşünmelerinin yanı sıra 

geri dönüş maliyetlerini de karşılamak durumundadırlar. Bu nedenle markalar itibar ve maddi 

kayıp yaşamak gibi olumsuz durumlarla yüzleşmektedirler. Günümüzde en fazla rağbet gören 

alışveriş mecralarının başında çevrimiçi pazar yerlerinin gelmesi nedeniyle bu platformlarda 

hem tüketicilerin ürün iade motivasyonlarının açığa çıkarılmasının hem de satıcılar için belirli 

ipuçlarının sağlanması yönleriyle konunun ele alınması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim 

bu araştırmada; çevrimiçi pazar yerlerinden giyim alışverişi yapan tüketicilerin, ürün iade 

davranışlarının tüm yönleriyle incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak bir anket formu oluşturulmuş ve bireylerin demografik özelliklerine ilişkin bir 

bölüm ile araştırma ölçeği forma yerleştirilmiştir. Araştırma ölçeğinde tüketicilerin ürün iade 

davranışlarının belirleyicisi olabilecek motivasyon ve esneklik faktörlerine ilişkin maddeler 

(Lin vd., 2020), ürün iade davranışına ilişkin maddeler (Saarıjärvı vd., 2017) ve markaların 

ürün iade davranışından etkilenebileceği düşünülen güven, memnuniyet, sadakat ve itibar 

faktörlerine (Jin vd., 2008) ilişkin soru ifadelerine yer verilmiştir. Araştırmada veriler 

olasılıksal örnekleme kurallarına uyan küme örneklemesi yoluyla farklı coğrafi bölgelerde 

yaşayan tüketicilerden çevrimiçi anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde; 

açıklayıcı faktör analizi ve betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına 

göre, açıklayıcı faktör analizi neticesinde motivasyon, kolaylık, iade davranışı ve marka 

saygınlığı olarak adlandırılan dört faktör elde edilmiştir. Katılımcıların demografik 

değişkenleri bağlamında motivasyon faktörüne göre farklı yaş ve eğitim gruplarında gruplar 

arası farklılaşmalar tespit edilmiştir. Kolaylık faktörüne göre farklı meslek ve coğrafi bölge 

gruplarında gruplar arası farklılaşmalar tespit edilmiştir. İade davranışı ve marka saygınlığı 

faktörlerine göre ise herhangi bir demografik değişkende gruplar arası farklılaşma tespit 

edilmemiştir. Katılımcıların özellikle kolaylık faktörüne bağlı ifadelerdeki puanlarına 

bakıldığında ürün iade kolaylığı sağlayan markalara yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada ileride yapılacak araştırmalara ve uygulamacılara 

yönelik belirli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Ürün iadesi, çevrimiçi pazar yerleri, satın alma davranışları. 
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ABSTRACT 

Consumers' purchasing behavior can result in satisfaction or dissatisfaction. The fact that 

individuals are not satisfied with their purchasing experience is as essential for the seller as it 

is for the individual. In every return behavior, sellers think that their brand's trust, image, 

loyalty, etc. weakening and they have to cover the costs of return. For this reason, brands face 

negative situations such as reputation and financial loss. Today, online marketplaces are one 

of the most popular shopping channels. For this reason, it is crucial to reveal consumers' 

product return motivations and provide specific tips for sellers on these platforms. As a matter 

of fact, in this research; It is aimed to examine all aspects of the product return behavior of 

consumers who shop for clothing from online marketplaces. To achieve this aim, a 

questionnaire form was created. The questionnaire includes a section on the demographic 

characteristics of individuals and a research scale. In the research scale, there are items related 

to motivation and flexibility factors (Lin et al., 2020) that can be the determinant of product 

return behaviors of consumers. There are also items on product return behavior (Saarijärvı et 

al., 2017). And question statements about the factors of trust, satisfaction, loyalty, and 

reputation (Jin et al., 2008) that brands can be affected by product return behavior are 

included. In the study, data were collected from consumers living in different geographical 

regions by online survey method through cluster sampling, which complied with the 

probabilistic sampling rules. In analyzing data; explanatory factor analysis and descriptive 

statistics were used. According to the research findings, as a result of the explanatory factor 

analysis, four factors called motivation, convenience, return behavior, and brand reputation 

were obtained. In the context of the demographic variables of the participants, differences 

between the groups were determined in different age and education groups according to the 

motivation factor. According to the convenience factor, differences between the groups were 

determined in occupational and geographical region groups. According to the return behavior 

and brand reputation factors, there was no difference between the groups in any demographic 

variable. Considering the participants' scores, especially in the expressions related to the 

convenience factor, it is understood that their attitudes towards brands that provide product 

return convenience are more favorable. In this context, certain suggestions were made for 

future research and practitioners in the study. 

Keywords: Product returns, online marketplaces, purchasing behavior. 
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ABSTRACT 
In this research, the standard collocation approach is used to solve multi-order fractional 

integro- differential equations using Caputo sense. We obtained the integral form of the problem 

and adopted standard collocation points to transform it into a system of linear algebraic 

equations. We employed the matrix inversion method to solve the algebraic equations. The 

numerical result is obtained by substituting the algebraic solutions into the approximate 

solution. Numerical examples show that the method developed is efficient in dealing with 

problems and competes favourably with the existing method in the literature. 

Keywords: Integro-differential equations; Collocation method; Fredholm-Volterra equations; 

Multi- order 

 

1 Introduction 

Fractional differential and integral equations are extremely important in mathematics, physics, 

chemistry and engineering. Mathematical modeling of real-world problems typically occurs in 

functional equations such as ordinary and partial differential equations. Integro-differential 

equations appear in many mathematical formulations of physical phenomena (IDEs), these 

equations appear in the modeling of some phenomena in science and engineering. Examples 

include the kinetic equations that underpin the kinetic theory of rarefied gases, plasma, radiation 

transfer and coagulation [1].Some of the numerical solution of fractional differential equations 

developed in the literature include: Perturbed collocation method [2] Adomian decompositions 

method by [3, 4, 5], Collocation method by [6, 7, 8, 9], Hybrid linear multistep method [10, 11], 

Chebyshev-Gelarkin method[10], Bernoulli matrix method [11], Differential transform method 

[12], Pseudospectral Method [13], Bernstein Polynomials Method  [14, 15],The Mellin transform 

approach [16], [17] utilized a numerical approach based on the Boubaker polynomial to generate 

approximate numerical solutions to the multi-order fractional differential equations. Their 

decision was to use an operational matrix for fractional integration based on Boubakar 

polynomials. 

In this work, we adopt collocation method for solving multi-order fractional differential equations 

of the form 

𝐷𝛽𝑦(𝑥) = ∑ 𝑞𝑗(𝑥)𝐷𝛼𝑗𝑦(𝑥) + ℎ(𝑥)𝑁
𝑗=0                                                                                         (1.1) 

subject to the initial condition 

𝑦(𝑗)(𝑎𝑗) = 𝜆𝑗 , 𝑗 = 0, 1, … , 𝑛 − 1, 𝑛 ∈ ℕ 𝛽 > 𝛼𝑁                                                             (1.2)
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  where y(x) is the unknown function, 𝐷𝛼𝑗 and 𝐷𝛽 are the Caputo's derivative, ℎ(𝑥) is 

the force known 

-prior. 𝑞𝑗(𝑥) is the known function, 𝑎𝑗  and 𝜆𝑗 are known constants. 

 

2 Basic Definitions 

In this section, we present certain definitions and fundamental ideas of fractional calculus 

for the purpose of the formulation of the problem that has been presented. 

Definition 2.1: The Caputo derivative with order 𝛼 > 0 of the given function𝑓(𝑥), x ∈ (a, 

b) is defined as 

 𝐷𝑎
𝛼𝑦(𝑥) =

1

Г(𝑚−𝛼)𝑥
𝐶 ∫ (𝑥 − 𝑠)𝑚−𝛼−1𝑦(𝑚)(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑎
                                                                   (2.1) 

 𝑚 − 1 ≤ 𝛼 ≤ 𝑚,𝑚 ∈ 𝑁, 𝑥 > 0 

Definition 2.2: Let (𝑎𝑛), n ≥ 0 be a sequence of real numbers. The power series in x with 

coefficients 𝑎𝑛 is an expression 

𝑦(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥
2  + 𝑎3𝑥

3+. . . 𝑎𝑁𝑥𝑁 

           = ∑ 𝑎𝑛𝑥𝑛 =   ф(𝑥) A𝑁
𝑛=0                                                                                       (2.2) 

 

where ф(x) = [1  𝑥   𝑥2 …𝑥𝑁], A = [a0    a1 · · ·aN ]
T
 

then y(x, n) = x
n
A, n = 0(1)N,  n ∈ Z

+
 

Definition 2.3: Standard Collocation Method (SCM). This method is used to determine the 

desired collocation points within an interval. i.e. [a, b] and is given by 

𝑥𝑖 = 𝑎 + 
(𝑏 − 𝑎 )𝑖

𝑁
, i =  1, 2, . . . N                                                                                   (2.3) 

Definition 2.4: Let y(x) be a continuous function, then 

0𝐼
𝑥
𝛽
( 𝐷𝑎

𝛼𝑦(𝑥)𝑥
𝐶 ) = 𝑦(𝑥) − ∑

𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘                                                

(2.4) 
                  

Definition 2.5: Let p(s) be an integrable function, then 

0𝐼
𝑥
𝛽
(𝑝(𝑠)) = 𝐷𝑎

𝛼𝑦(𝑥) =
1

Г(𝛽)𝑥
𝐶 ∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
    

                                              
(2.5) 

  
           

3 Mathematical Background 
In this section, we develop collocation method for the numerical solution of multi-order 

fractional differential equations using power series polynomials as our basic function. 

𝑦(𝑥) = ∑
1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

1

Г(β)

𝑁
𝑗=0 × ∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1𝑞𝑗(𝑠) [∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1𝑦(𝑚𝑗)(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

𝑎
] 𝑑𝑠

𝑥

𝑎
                      (3.1) 

        

 where  𝑊(𝑥) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 +

1

Г(β)
∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1ℎ(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
 

Lemma (3.1) (Integral form) 

Let y(x) be a solution to (1.1) subject to (1.2), the integral form is 

0𝐼
𝑥
𝛽
(𝑝(𝑠)) = 𝐷𝑎

𝛼𝑦(𝑥) =
1

Г(𝛽)𝑥
𝐶 ∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
        

                                                                          
(3.2) 

Proof. Multiply equation (1.1) by 0𝐼
𝑥
𝛽
(. ) gives 

 

0𝐼
𝑥
𝛽

(𝐷𝛽𝑦(𝑥)) = 0𝐼
𝑥
𝛽
(∑ 𝑞𝑗(𝑥)𝐷𝛼𝑗𝑦(𝑥)𝑁

𝑗=0 ) + 0𝐼
𝑥
𝛽
(ℎ(𝑥))                                               (3.3) 

using (2.4) on equation (3.3) gives 

 

𝑦(𝑥) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 + 0𝐼

𝑥
𝛽
(∑ 𝑞𝑗(𝑥)𝐷𝛼𝑗𝑦(𝑥)𝑁

𝑗=0 )                                                       (3.4) 

applying equation(2.1)and (2.5) to equation (3.4) gives 
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𝑦(𝑥) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 +

1

Г(β)
∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1 × (∑ 𝑞𝑗(𝑥)

1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

𝑁
𝑗=0 ∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1𝑦(𝑚𝑗)(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

𝑎
) 𝑑𝑠

𝑥

0
     (3.5) 

 

substituting equation (2.2) into equation (3.5) gives 

𝑦(𝑥) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!
𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 +

1

Г(β)
∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1 × (∑ 𝑞𝑗(𝑥)

1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

𝑁
𝑗=0 ∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1 𝑑

𝑚𝑗

𝑑𝑡
𝑚𝑗

 (ф(𝑡))𝑑𝑡
𝑥

𝑎
𝑨)𝑑𝑠

𝑥

0
    

                    (3.6)   

3.1 Method of Solution 

Collocating at 𝑥𝑖 in equation (3.6) gives 

𝑦(𝑥𝑖) = 𝑊(𝑥𝑖) + ∑
1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

𝑁
𝑗=0 +

1

Г(β)
∫ (𝑥𝑖 − 𝑠)𝛽−1𝑞𝑗(𝑠) × (∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1 𝑑

𝑚𝑗

𝑑𝑡
𝑚𝑗

 (ф(𝑡))𝑑𝑡
𝑠

𝑎
) 𝑑𝑠

𝑥𝑖

0
𝑨           (3.7) 

where 𝑊(𝑥𝑖) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 +

1

Г(β)
∫ (𝑥 − 𝑠)𝛽−1ℎ(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
 

simplify equation (3.7) gives 

ф(𝑥𝑖)𝐀 + [∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!
𝑁
𝑘=0 𝑥𝑖

𝑘 +
1

Г(β)
∫ (𝑥𝑖 − 𝑠)𝛽−1 × (∑ 𝑞𝑗(𝑥)

1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

𝑁
𝑗=0 ∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1 𝑑

𝑚𝑗

𝑑𝑡
𝑚𝑗

 (ф(𝑡))𝑑𝑡
𝑠

𝑎
)𝑑𝑠

𝑥𝑖

0
] 𝑨    (3.8) 

Factorize the values of A from equation (3.8) gives 

[ф(𝑥𝑖) − ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!
𝑁
𝑘=0 𝑥𝑖

𝑘 +
1

Г(β)
∫ (𝑥𝑖 − 𝑠)𝛽−1 × (∑ 𝑞𝑗(𝑥)

1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

𝑁
𝑗=0 ∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1 𝑑

𝑚𝑗

𝑑𝑡
𝑚𝑗

 (ф(𝑡))𝑑𝑡
𝑠

𝑎
)𝑑𝑠

𝑥𝑖

0
] 𝑨 = 𝑊(𝑥𝑖)             

(3.9)   

                                                                                               

Equation (3.9) can be in the form  

𝑉(𝑥𝑖)𝑨 = 𝑊(𝑥𝑖)                       (3.10) 

where 

𝑉(𝑥𝑖) = ф(𝑥𝑖) − ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑖

𝑘 +
1

Г(β)
∫ (𝑥𝑖 − 𝑠)𝛽−1 × (∑ 𝑞𝑗(𝑥)

1

Г(𝑚𝑗−𝛼𝑗)

𝑁
𝑗=0 ∫ (𝑠 − 𝑡)𝑚𝑗−𝛼𝑗−1 𝑑

𝑚𝑗

𝑑𝑡
𝑚𝑗

 (ф(𝑡))𝑑𝑡
𝑠

𝑎
)𝑑𝑠

𝑥𝑖

0
            (3.11)                                 

                   

and 𝑨 = [𝑎0    𝑎1  ⋯𝑎𝑁]𝑻 

Multiply both sides of equation (3.10) by 𝑉−1(𝑥𝑖)gives 

𝐴 = 𝑉(𝑥𝑖)𝑊(𝑥𝑖)                            (3.12) 

substituting (3.12) in the approximate solution gives 

𝑦(𝑥) = ф(𝑥𝑖)𝑉
−1(𝑥𝑖)𝑊(𝑥𝑖)                          (3.13) 

    

4 Numerical Examples 

In this section, we considered two numerical examples to evaluate the effectiveness and 

clarity of the method. A MAPLE 18 program is used to perform the computations. Let yn(x) 

and y(x) be the approximate and exact solutions respectively.  ErrorN = |yn(x) — y(x)|  

Example 1 [2] Consider multi-order Fractional differential equation 

𝐷1.5𝑦(𝑥) = −𝑥−1𝐷0.5𝑦(𝑥) − 𝑥0.5𝑦(𝑥) + 𝑓(𝑥)                                                                    (4.1) 

with this condition 𝑦′(0) = 𝑦(0) = 0 and exact solution y(x) = x
3
 — x

2
 

𝑓(𝑥) = [6𝑥 (
Г(3.5)+Г(2.5)

Г(2.5)Г(3.5)
+

𝑥2

6
) − 2 (

Г(2.5)+Г(1.5)

Г(1.5)Г(2.5)
+

𝑥2

2
) 𝑥0.5]                                         (4.2)                                        
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Solution 1 Comparing with equation (1.1) and Equation (1.2), 𝛽 = 1.5, 𝛼𝑗 = 0.5 

Using N = 4 for illustration, 

Applying equation (2.4) gives 

𝑦(𝑥) = 𝑊(𝑥) −
1

Г(1−0.5)
+

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 − 𝑠)1.5−1𝑠−1 × [(∫ (𝑠 − 𝑡)1−0.5−1 Г(n+1)

Г(n−1+1)
 𝑡𝑛−1𝑑𝑡

𝑠

𝑎
) 𝑑𝑠]

𝑥

0
𝑨 −

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 −

𝑥

0

𝑠)1.5−1𝑠0.5(𝑠𝑛)𝑑𝑠 A                                                                                                               (4.3) 

Substituting (2.2) into equation (4.3) gives 

where 𝑊(𝑥) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 +

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 − 𝑠)1.5−1𝑓(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
 

ф(𝑥)𝑨 = 𝑊(𝑥) −
1

Г(1−0.5)
+

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 − 𝑠)1.5−1𝑠−1 × [(∫ (𝑠 − 𝑡)1−0.5−1 Г(n+1)

Г(n−1+1)
 𝑡𝑛−1𝑑𝑡

𝑠

𝑎
) 𝑑𝑠]

𝑥

0
𝑨 −

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 −

𝑥

0

𝑠)1.5−1𝑠0.5(𝑠𝑛)𝑑𝑠 A                                                                                                               (4.4) 

where 𝑊(𝑥) = ∑
𝑦(𝑘)(0)

𝑘!

𝑁
𝑘=0 𝑥𝑘 +

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 − 𝑠)1.5−1𝑓(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

0
 

Equation (4.4) can be in the form 

𝜏(𝑥)𝑨 = 𝑊(𝑥)                                                                          (4.5) 

where  

𝜏(𝑥)𝑨 = ф(𝑥) +
1

Г(1−0.5)
+

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 − 𝑠)1.5−1𝑠−1 × [(∫ (𝑠 − 𝑡)1−0.5−1 Г(n+1)

Г(n−1+1)
 𝑡𝑛−1𝑑𝑡

𝑠

𝑎
) 𝑑𝑠]

𝑥

0
+

1

Г(1.5)
∫ (𝑥 − 𝑠)1.5−1𝑠0.5(𝑠𝑛)𝑑𝑠

𝑥

0
                                                                                                (4.6)   

collocating at 𝑥4 = [
1

4
       

2

4
    

3

4
      1] and substituting the initial conditions gives 

𝜏(𝑥𝑖)
∗𝑨 = 𝑓(𝑥𝑖)

∗                                    (4.7) 

        

where 

                                                                                            

𝜏(𝑥𝑖)
∗ =

[
 
 
 
 
 
 
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.0470157986 0.2239605405 0.1797773130 
0.1880631945 0.5184447788 0.7543711011

   0.0000000000 0.0000000000
  0.0750069286 0.0274673600
   0.6176863534 0.4482932221

0.4231421877 0.9539764130 1.8295669120
0.7522527781 1.6010791410 3.5816739880

   2.1838653930 2.3438648990
    5.5056804110  7.7368811360

0.0000000000 1.0000000000 0.0000000000 
1.0000000000  0.0000000000 0.0000000000

  
0.0000000000 0.0000000000
0.0000000000 0.0000000000]

 
 
 
 
 
 

 

𝑓(𝑥𝑖)
∗ = [0.0000000000 −0.1047703844 −0.1366847478 0.3542984804 1.9240064220 0 0] 

We now solve for the unknown values A making use of matrix inversion results in; 

𝑦4 = ( 1.365574320288940 × 10−14 −  2.546407529280260 × 10−12𝑥
−0.999999999275360𝑥2  +  0.999999998413614𝑥3  +  6.644427230639850 × 10−12𝑥4) 

 
Table 1: Exact, approximate and absolute error values for Example 1 

𝒙 𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕 𝑶𝒖𝒓 𝒎𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅𝑵=𝟒 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓𝟒 𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓[𝟐]=𝟒 

0.0 
0.000000000000000 1.365574320000000e-14 1.3655743200e-14 5.9232e-13 

0.1 
-0.9000000000000e-2 -0.8999999995000e-2  5.0000000000e-12 2.6668e-10 

0.2 
-0.32000000000000e-1 -0.31999999980000e-1 2.000000000000000e-11 9.6994e-10 

0.3 
-0.63000000000000e-1 0.062999999970000 3.0000000000e-11 1.9604e-09 

0.4 
-0.96000000000000e-1 -0.95999999980000e-1 2.000000000000000e-11 3.0781e-09 

0.5 
-0.125000000000000  -0.125000000000000 0.000000000000000 4.1532e-09 

0.6 
-0.144000000000000 -0.143999999900000 1.000000000000000e-10 5.0056e-09 

0.7 
-0.147000000000000 -0.147000000000000 0.000000000000000 5.4456e-09 
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0.8 

-0.128000000000000 
-0.128000000100000 

1.000000000000000e-10 5.2733e-09 

 

0.9 
-0.81000000000000e-1 -0.81000000160000e-1 1.600000000000000e.10 4.2787e-09 

1.0 
0.000000000000000 -2.35557276900000e-10 2.355572769000000e-10 2.2421e-09 

 

5 Conclusion  

In this work, Numerical method is developed for solving fractional differential equations with 

initial conditions using collocation method. The applied method is consistent, effecient and easy 

to compute. 

We observed from the result obtained as shown in the table 1 that the approximate solution at 

N=4 gives 1.365574320288940 × 10−14 −  2.546407529280260 × 10−12𝑥 − 0.999999999275360𝑥2  +

 0.999999998413614𝑥3  +  6.644427230639850 × 10−12𝑥4. The numerical result almost converge to 

exact solution and give very lesser errors. We also compare our absolute errors with Uwaheren et 

al. (2020) as shown in table 1, this clearly shows that our method perform better. 
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ABSTRACT  
This paper will investigate the efficiency of an optimal fuzzy logic controller (FLC) for a 

decentralized source which is established on the basis of a solid oxide fuel cell (SOFC) that 

is linked to the electrical network through a voltage inverter and a boost converter. To serve 

the purpose of this research, a genetic algorithm (GA) is applied in order to adjust the 

parameters of the membership functions (the centers and the widths of the gaussian 

membership functions in inputs and output) for the purpose of improving the efficacy of 

traditional fuzzy logic controller. The given control methods have proved to be effective 

drawing from simulation results, and show that fuzzy logic controller tuned by genetic 

algorithm is better and more robust than the traditional fuzzy logic controller for 

decentralized source based on a SOFC. The performance of the proposed algorithms has 

been analyzed based on two performance indices ISE and IAE, the optimized fuzzy 

controller gives better performance than a conventional fuzzy controller without optimization 

in terms of ISE and IAE.   

Keywords: Solid oxide fuel cells, Genetic algorithm, Fuzzy logic controller 
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ABSTRACT 

Chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic that is effective against a variety of 

susceptible and serious bacterial infections but is not frequently used because of its high risk 

of bone marrow toxicity. 

For that purpose an analytical method was developed and ELISA test was validated, which 

were used for 32 fish samples. The chloramphenicol was carried out directly on an aqueous 

extract of the fish or after an extraction with ethyl acetate. Confirmation of suspect samples 

was performed after extraction with ethyl acetate and defatting with n-hexane. The clean-up 

was based on solid phase extraction using C18 cartridges or reversed phase HPLC. After 

derivatisation with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA), the final 

extracts were analyzed by GC–MS2 in the negative ion chemical ionization mode. 

The chloramphenicol residues in two fish species, including common carp and salmon, 

showed different results. In general, 30% of the fish were within the performance (0.01 μg/kg) 

and were safe to eat. The rest of the samples appeared with not detected residues. The limit of 

quantification for CAP in fish samples was 0.02 μg/kg.  

Key words: Fish, Chloramphenicol, Elisa test 

 

INTRODUCTION 

Chloramphenicol is an antibiotic that is primarily bacteriostatic. It binds to the 50S subunit of 

the ribosome, thereby inhibiting bacterial protein synthesis. Is distributed widely in body 

fluids, including cerebrospinal fluid, and is excreted in urine. Because of hepatic metabolism, 

active chloramphenicol does not accumulate when renal insufficiency is present. 

Chloramphenicol antibiotic is generally used in fish feed to promote health, but its use for 

long periods may cause blood dyscrasias such as aplastic anemia, and it has recently been 

incriminated as carcinogenic. This problem led to the use of other natural products, such as 

garlic, which has the same effect as chloramphenicol. So this study was carried out to 

compare the effects of Allium sativum, as an antibiotic, and chloramphenicol on growth 

performance, bacterial growth and hematology of Nile tilapia. The sensitivity (Detection 

Limit) of chloramphenicol are showed in the following table: 

 
Table 1: (Detection Limit) of chloramphenicol 

Sample Type Detection Limit (ng/g 

or ppb ) 

Honey 0.15 

Chicken, Pork, Beef 0.5 

Fish 0.5 

Shrimp 0.5 

Egg 0.2 

 

DETERMINATION OF THE ANTIBIOTIC CHLORAMPHENICOL IN FISH BY 

ELISA TEST  

 

 

Albana UKA, PhD(c)
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Feed 0.8 

Milk Powder 0.2 

 

Chloramphenicol ELISA Kit (CEK) is a competitive ELISA kit to detect chloramphenicol in 

milk, fish and other food samples.  Key facts of CEK are:  

 

- Ready to use ELISA kit based on Competitive Immunoassay 

- Total time required only 75 mins 

- Highly specific to chloramphenicol 

 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted on 32 samples (half of the samples were common carp and the rest 

salmon type). All samples were purchased from the fish restraunts at Pristina, Kosovo during 

September 2022.  

Fish samples were refrigerated at 2–8°C 

İmmediately and delivered in a sterile container in hygienic conditions to the laboratory. 

The method is based on a competitive, two-step colorimetric enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA). The target analyte has been coated to the plate wells. During analysis, sample 

is added along with a primary antibody specific to the target analyte. If the target analyte is 

present in the sample, it will compete for the antibody, thereby preventing the antibody from 

binding to the analyte coated to the plate well. A secondary antibody, tagged with a 

peroxidase enzyme, targets the primary antibody that is complexed to the analyte coated on 

the plate wells. The resulting color intensity, after addition of TMB substrate, has an inverse 

relationship to the target analyte concentration in the sample.  

The reagents we used are: double distilled water, Ethyl acetate, n-Hexane, 

Potassiumhexacyanoferrate(II)-3-hydrate, and Zincsulfate-7-hydrate. About the material – 

instrumentation that we have had used are as µL-micropipets, ELISA reader (450 nm), mixer, 

mvaporator and mentrifuge 

RESULTS AND DISCUSSION 

Based on the findings of the Elisa test performed on the samples of two types of fish, we 

conclude that the presence of the antibiotic chloramphenicol is slight or slightly present. In the 

results, we have encountered the presence of this antibiotic more in the salmon samples, in the 

value of 70% of the salmon samples from the total sample with a percentage of 30%. 
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Figure 1: Results of chloramphenicol in fish samples 

 

The value of 0.01 μg/kg appeared in 30% of the samples, while the other samples had no 

detection of the antibiotic. The diagram of these values of the antibiotic chloramphenicol 

present in the samples is presented in figure 1. 

CONCLUSIONS 

In conclusion, 30% of the fish were within the performance (0.01 μg/kg) and were safe to eat. 

The rest of the samples appeared with not detected residues. The limit of quantification for 

CAP in fish regarding the EU Council Directive 96/23 / EC samples is 0.02 μg/kg. 
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ÖZET 

Titanyum alaşımlarında, mikro yüzey desenleri ile alaşımın aşınma dayanımı, korozyon 

dayanımı ve biyouyumluluk gibi performans özelliklerinin geliştirilmesi son yıllarda üzerine 

yoğunlaşılan bir araştırma alanıdır. Ti6Al4V alaşımlarında hassas yüzey geometrilerine sahip 

mikro yüzey desenlerinin, plastik şekil verme yöntemleri ile elde edilmesi, plastik 

deformasyonu kısıtlayan sıkı paket hegzagonal kafes yapısı ve iç yapısal özelliklerinden 

dolayı mümkün değildir. Diğer yandan, geleneksel talaşlı imalat yöntemleri ile bu yüzey 

desenlerinin elde edilmesi, alaşımın düşük işlenebilirliği ve ayrıca hızlı takım aşınması gibi 

maliyet unsurları nedeniyle farklı bir imalat yöntemi ile çalışma önceliğini gerektirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, biyomedikal alanda kullanımı geniş yer alan, Ti6Al4V alaşımı 

parçalarda, dalma elektro erozyon yöntemiyle özel mikro yüzey desenlerinin oluşturulmasına 

yönelik inovatif bir yöntem sunmaktadır. Yöntemin ana prensibi, elektrot ile iş parçası 

arasında oluşan yüksek frekanslı kıvılcımların etkisiyle talaşın kaldırılmasına dayanmaktadır. 

Amaca yönelik olarak hedef numunelerde tasarlanan yüzey desenini oluşturmak için tek 

kanallı ve çok kanallı grafit elektrotlar tasarlanmış ve CNC freze tezgahında üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Böylece elektrotların, yüzey kondisyonuna etkilerini incelemek için diğer 

test parametreleri sabit tutularak mikro yüzey desenlemesi gerçekleştirilmiştir. Hedef 

numunenin işlenmesinde tek kanallı elektrot, çok kanallı elektrota göre oldukça fazla aşınma 

göstermiştir. Bu nedenle, çok kanallı grafit elektrot kullanılarak oluşturulan yüzey desenleri, 

taramalı elektron mikroskobu ve üç boyutlu optik profilometre ile incelenmiştir. Tasarlanan 

kanallarda, 350 ±10 µm genişlik ve 100 ±10 µm derinlik boyutları başarı ile elde edilmiştir. 

Kanal sınır bölgelerindeki ergimeler minimum düzeyde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, bu 

çalışma dalma elektro erozyon yöntemiyle titanyum alaşımlarına, yüksek hassasiyette yüzey 

modifikasyonu yapılarak üstün yüzey kalitesi elde edilebileceğini ve özel tasarım yüzey 

desenlerinin işlenebileceğini göstermiştir. Çalışmanın devamında, dalma elektro erozyon 

yöntemiyle elde edilen yüzey desenlerinin, ıslatabilirlik, korozyon direnci, hücre büyümesi ve 

aşınma özellikleri incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dalma Elektro Erozyon, Desenli Yüzeyler, Titanyum Alaşımları 
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ABSTRACT 

Recently, the development of performance properties such as wear resistance, corrosion 

resistance and biocompatibility of titanium alloys with micro surface patterns has emerged as 

a new field of research. Due to the tight hexagonal lattice structure and internal structural 

features that restrict plastic deformation, it is difficult to obtain micro surface patterns with 

precise surface geometries in Ti6Al4V alloys using conventional metal forming techniques. 

Due to the low machinability of the alloy and economic considerations such as excessive tool 

wear, producing these surface patterns with conventional machining requires prioritizing the 

use of an alternative machining technique. The purpose of this work is to propose a novel 

technique for the fabrication of unique micro-surface patterns on Ti6Al4V alloy parts, which 

is widely used in the biomedical field, by means of electro discharge machining (EDM). The 

main principle of the method is based on the removal of chips by the effect of high-frequency 

sparks formed between the electrode and the workpiece. Single-channel and multi-channel 

graphite electrodes were designed to create the surface pattern on the target samples, and 

CNC milling machining was used to manufacture the electrodes. In order to examine the 

effects of the electrodes on the surface condition, micro-surface patterning was performed 

while maintaining the other test parameters. The single-channel electrode exhibited greater 

wear during the processing of the target sample than the multi-channel electrode. 

Consequently, scanning electron microscopy and three-dimensional optical profilometry were 

used to investigate the surface condition created by a multi-channel graphite electrode. In the 

designed channels, the dimensions of 350 ±10 µm width and 100 ±10 µm depth have been 

successfully achieved. Melting around the channel border regions was occurred at a minimum 

level. As a result, this study has demonstrated that high precision surface patterns can be 

obtained by applying EDM to titanium alloys. Future research will investigate the wettability, 

corrosion resistance, cell growth, and wear properties of EDM-created surface patterns. 

Keywords: Electrical Discharge Machining, Patterned Surfaces, Titanium Alloys 

 

1.GİRİŞ 

Malzeme bilimi ve mühendisliği, günümüzde hayatımızın her alanında yer almakta ve önemi 

güç geçtikçe artmaktadır. Malzemelerin yüzeyini uygulamalar özelinde geliştirmek ve 

iyileştirmek, bu bilimin gelişimine yüksek katkı sağlayarak istenilen yüzey özelliklerine 

(yorulma direnci, ıslatabilirlik, korozyon direnci, pürüzlülük vb.) bir adım daha yaklaşmayı 

sağlamaktadır. Titanyum ve titanyum alaşımları son zamanlarda üzerinde yoğunlaşılan ve bu 

yoğunlaşmanın sonucu olarak birçok alanda yüksek fayda sağlayabilecek bir malzeme olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Titanyum ve titanyum alaşımları, üstün mekanik özellikleri, yüksek 

korozyon direnci ve biyouyumlulukları nedeniyle biyomedikal alanında yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Alves ve ark., 2013). Kullanılan bu alaşımların titanyum oksit tabakasının 

yapısına, kalıntı gerilmesine, ıslatabilirliğine ve yüzey pürüzlülüğü gibi özelliklerine dikkat 

etmek önem arz etmektedir. Bu gibi parametreler alaşımın, biyouyumluluğuna ve 

osseointegrasyonuna bir gösterge olarak kabul edilebilir (Elias ve ark., 2003). Yüzey 

özelliklerinin geliştirilmesini sağlamak için bilyalı dövme (Avcu ve ark., 2021), ultrasonik 

dövme (Kleiman, Kudryavtsev, & Luhovskyi, 2017), lazerle dövme (Mao, Siddaiah, Liao, & 

Menezes, 2020), anodizasyon (Yao & Webster, 2006), taşlama (Kumar, 2013), fiziksel buhar 

biriktirme (Hacking ve ark., 2007) ve dalma elektro erozyon (Mughal ve ark., 2021) gibi 

farklı mekanik, kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılmaktadır. Biyouyumluluk artışını 

 

 

OBTAINING MICRO SURFACE PATTERNS IN Ti6Al4V ALLOY BY ELECTRICAL 

DISCHARGE MACHINING  
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sağlamak için yüzeylerin hidrofilik (yüksek ıslanabilir) ve pürüzlü (hücre tutunumu sağlamak 

için) olmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Paterlini ve ark., 2017). Bazı uygulamalarda 

kondisyonu belirlenmiş yüzey desenleri ve yüzey pürüzlülüğü hayati önem arz etmektedir. 

Mikro/nano yüzey desenleme işlemleri biyouyumluluk, protein adsorbsiyonu ve hücre/yüzey 

etkileşimlerinin değiştirilmesinde rol oynamaktadır (Shivakoti, Kibria, Cep, Pradhan, & 

Sharma, 2021). Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; pürüzlülüğün, osteoblast hücrelerinin 

tutunmasını ve çoğalma hızını olumlu ölçüde arttırdığı tartışılmıştır (Harcuba ve ark., 2012). 

Saf alüminyum malzeme yüzeyine bal peteği yapıları oluşturularak, lazerle farklı derinliklerde 

desenler elde edilmiş ve üretilen desen yapılarının ıslatalabilirlik özelliklerini arttırdığı 

belirtilmiştir (Milles, Dahms, Soldera, & Lasagni, 2021). Yüzeyde oluşturulacak desen kanal 

genişliklerinin 100-400 µm aralığında olmasının osseointegrasyona olumlu etkileri olabileceği 

açıklanmıştır (Galia, Diesel, Guimarães, & Ribeiro, 2017). 304 serisi paslanmaz çelik 

yüzeylerin desenlenmesinden sonra, sürtünme katsayının değişerek temas arayüzleri 

arasındaki hidrodinamik basıncın düştüğü ve böylece aşınmanın azaldığı belirtilmiştir (Singh 

Patel, Agrawal, Ramkumar, Jain, & Singh, 2020). Önümüzdeki yıllarda yüzey deseni 

özellikleri ile biyouyumluluk değişkenleri arasındaki ilişki tam olarak açıklandığında, 

gelecekteki tıbbi ve ticari çalışmalara yadsınamaz olumlu etkiler sağlayacaktır.  

Geleneksel imalat yöntemleri, alaşımların fiziksel özellikleri (sertlik, eğilme mukavemeti vb.) 

ve mikroyapı üzerindeki etkilerinden dolayı çok kısıtlı uygulamalarda kullanılabilmektedir. 

Bu nedenle işlenmesi zor olan malzemelerin dalma elektro erozyon yöntemi gibi modern 

imalat yöntemleriyle işlenmesi, günümüzde yaygın olarak tercih edilmektedir. Dalma elektro 

erozyon yöntemi kullanılarak titanyum gibi sert malzemelerin işlenmesi kolay olup, daha 

düşük maliyetlerle üretim sağlanabilmektedir. Dalma elektro erozyon yöntemi, elektrot ve iş 

parçası arasında oluşan yüksek frekanslı kıvılcımlar sayesinde iş parçasında talaş kaldıran bir 

yüzey işleme yöntemidir (Şekil 1). Dalma elektro erozyon yöntemi günümüzde başta 

kalıpçılık olmak üzere havacılık, otomotiv, mikro-elektronik ve biyomedikal alanlarında 

kullanımı geniş yer almaktadır (Jahan, 2015). 

 
Şekil 1. Dalma Elektro Erozyon İşleme Prensibi 

 

Bu çalışmada, dalma elektro erozyon yöntemi ile Ti6Al4V alaşımında özel yüzey desenleri 

elde edilerek, kullanılabilir bir metodolojinin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma 

içeriğinde, ticari olarak tedarik edilmiş Ti6Al4V numunelerin yüzeyinde oluşturulması 
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istenen özel desenlerin (geometri, derinlik, pürüzlülük vb.) elverişli yüzey geometrileri 

literatür çalışmaları incelenerek belirlenmiştir. Belirlenen bu ölçütler doğrultusunda elektrot 

geometrileri oluşturulduktan sonra, numuneler dalma elektro erozyon işlemine tabi tutulmuş 

ve hedeflenen yüzey geometrisi Ti6Al4V numunelere işlenmiştir. Ardından desenli 

yüzeylerin, yüzey özellikleri ve topoğrafyaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda 

çalışmamız, hedeflenen yüzey desenlerinin elde edilmesine yönelik özgün bir yaklaşım 

oluşturarak literatüre ve uygulamaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

2.MALZEME VE YÖNTEM 

Bu çalışmada kullanılan çubuk formundaki Ti6Al4V alaşımı ticari olarak tedarik edilmiştir. 

Tedarik edilen titanyum çubuk numune, şerit testere ile kesilerek dilimlenmiştir. Numuneler, 

metalografik işlemler ile dalma elektro erozyon yöntemine hazırlanmıştır. Ardından titanyum 

numunelere, optimize edilmiş tezgâh parametreleri altında dalma elektro erozyon işlemi 

uygulanmış ve mikro ölçekte yüzey desenleri elde edilmiştir. Eldesi gerçekleştirilen yüzey 

desenlerinin, yüzey morfolojileri ve desen geometrileri incelenmiştir. Çalışmada 

gerçekleştirilen prosedürler ve deneysel çalışmalar Şekil 2’de belirtilen iş akış şemasında 

gösterilmiştir. Ayrıca dalma elektro erozyon işleminde, iki farklı tasarıma göre oluşturulan 

grafit elektrotlar kullanılmıştır.  

 
Şekil 2. İş Akış Şeması 

 

2.1. Malzeme 

Ti6Al4V alaşımı dalma elektro erozyon numuneleri 20 mm çapında, çubuk form şeklinde 

tedariki ticari olarak sağlanmıştır (Tablo 1). Numuneler, şerit testere ile kuru kesme işlemine 

tabi tutulduktan sonra 10 mm kalınlığındaki dilimlere ayrılmıştır. Ardından numunelere 

metalografik hazırlık kapsamında, satıh taşlama işlemi öncesi yüzeyi hazırlamak için 360, 600 

ve 1000 kumluk zımparalarla yaklaşık 4 dakika boyunca yüzey zımparalama işlemi 

yapılmıştır. Daha sonra dalma elektro erozyon işlemi öncesi numunenin hassas yüzey 

paralelliğini sağlamak için satıh taşlama tezgâhında yüzey taşlama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

528

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 
Tablo 1. Ti6Al4V Alaşımı Numunelerin Fiziksel Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyonu 

Fiziksel Özellikler Kimyasal İçerik (Kütlece %) 

Yoğunluk 4,42 g/cm³ Alüminyum, Al 6 

Erime Sıcaklığı 1649 ºC±15 ºC Vanadyum, V 4 

Özgül Isı 560 J/KgºC Demir, Fe 0,10 

Hacimsel Elektrik Direnci 170 ohm.cm Oksijen, O 0,15 

  Titanyum, Ti 89,75 

 

2.2. Yöntem 

Ti6Al4V alaşımı numuneleri dalma elektro erozyon tezgâhında, tek kanallı ve çok kanallı 

elektrotlar kullanılarak özel yüzey desenleme işlemine tabi tutulması planlamıştır. Dalma 

elektro erozyon işleminin gerçekleştirildiği deney düzeneği Şekil 3’te gösterilmiştir. Yüzey 

desenleme işlemi tamamlandıktan sonra numunelerin optik profilometre yardımıyla 

topoğrafya görüntüleri elde edilmiş ve incelenmiştir. Ardından taramalı elektron 

mikroskobunda farklı büyütmelerde görüntüleri alınarak, Ti6Al4V alaşımı numunelerin yüzey 

kondisyonu hakkında görüşler belirtilmiştir. 

 
Şekil 3. Dalma Elektro Erozyon Deney Düzeneği 

 

2.2.1. Dalma Elektro Erozyon İşlemi 

Numunelere uygulanan dalma elektro erozyon işlemleri, Kocaeli ili Dilovası ilçesinde faaliyet 

gösteren “Scala Mould” firmasının imalat parkurunda bulunan, İspanya menşeili CNC 

kontrollü ONA marka QX4 model tezgâhta gerçekleştirilmiştir. Dalma elektro erozyon 

parametreleri Tablo 2’de sunulmuştur. Dalma elektro erozyon işleminde, ultra ince grafit 

sınıfında olan ve düşük kenar aşınma özelliğine sahip Tokai Carbon marka HK-75 tipi grafit 

elektrot malzemesi kullanılmıştır (Tablo 3). Ölçüleri Şekil 4’te belirtilen tek kanallı ve çok 

kanallı grafit elektrotlar, İstanbul ili Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren “Sırmacı Makine” 

firmasının imalat parkurunda bulunan MAXMILL marka VMC-1166 model CNC tezgâhı 

vasıtasıyla üretilmiştir. Elektrotların dalma elektro erozyon tezgâhına ayarlaması yapılmış, 

varsayılan (default) tezgâh kafası açısı (C ekseni 0°) ve elektrotun işlenmesi sırasındaki açısal 

kaçıklıklar komparatör saati kullanılarak giderilmiştir. Daha sonra işleme koordinatlarının ve 

işleme parametrelerinin tezgâha tanımlanması manuel olarak sağlanmıştır (Şekil 5). Ardından, 
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numuneler 10 VDI’da (0.32 µm Ra), 1 Amper deşarj akımı altında, 200V voltaj değerinde, 

1.6 µs vurum süresi ve 6.4 µs bekleme süresinde dalma elektro erozyon işlemine tabi 

tutulmuştur (Şekil 6).  

 
Şekil 4. Grafit Elektrot Geometrileri ve Ölçüleri a) Tek Kanallı Grafit Elektrot b) Çok Kanallı 

Grafit Elektrot 
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Şekil 5. Dalma Elektro Erozyon Tezgâhının İşlemeye Hazırlanması a) C Ekseni Kaçıklığının 

Komparatör Saati ile Ölçülerek Giderilmesi b) İşleme Koordinatlarının ve Parametrelerinin 

Tezgâha Girdisinin Yapılması 

 

Tablo 2. Dalma Elektro Erozyon Parametreleri 

Numune Elektrot 

Malzemesi 

Yüzey 

Pürüzlülüğü 

Darbesi 

Süresi 

Bekleme 

Süresi 

Deşarj 

Akım 

Gerilim Deşarj 

Voltajı 

Ti6Al4V HK-75 

Grafit 

10 VDI 

(0.32 Ra) 

1.6 µs 6.4 µs 1A 200V 65V 

 

Tablo 3. HK-75 Grafit Elektrot Fiziksel Özellikleri 

Özgül Ağırlık Özdirenç Eğilme 

Mukavemeti 

Sertlik Ortalama Tane 

Boyutu 

1.82 g/cm3 16.5 µΩm 66 MPa 72 HS 4 µm 

 

 
Şekil 6. Dalma Elektro Erozyon ile Ti6Al4V Numunesinin İşleme Aşamaları a) Satıh 

Taşlama Tezgâhında Taşlanmış Numune b) İşlemeye Hazırlanmış Numune c) Birincil Yüzey 

Deseni d) İkincil (Nihai) Yüzey Deseni 
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2.2.2. Desenli Yüzeylerin Yüzey Topoğrafyası İncelemeleri 

Dalma elektro erozyon işlemi sonrası ultrasonik banyoda temizlenen numunelerin, optik 

profilometre cihazı kullanılarak yüzey taramaları gerçekleştirilmiş ardından “MountainsLab” 

yazılımı vasıtasıyla yüzeylerin üç boyutlu görüntüleri haritalanmıştır. Daha sonra 

numunelerin kanal boyutları belirlenmiştir. 

 

2.2.3. Yüzey Morfolojisi İncelemeleri 

Dalma elektro erozyon işlemine tabi tutulan numunelerin yüzey morfolojilerinin incelenmesi 

için Kocaeli Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı’nda bulunan 

Japonya menşeili Jeol marka JSM-6060 model taramalı elektron mikroskobu (Scanning 

Electron Microscope- SEM) kullanılmıştır. Ultrasonik banyoda temizlenen numuneler, karbon 

bant üzerine yapıştırılıp cihaz içerisine yerleştirilmiştir. Ti6Al4V numunelerinin mikroyapı 

SEM görüntüleri farklı büyütmeler kullanılarak incelenmiştir.  

 

3.BULGULAR 

3.1. Yüzey Desenlerine Ait Optik Profilometre İncelemeleri 

Dalma elektro erozyon yöntemiyle işlenen Ti6Al4V alaşımının yüzey topoğrafyası Şekil 7’de 

gösterilmiştir. Literatüre göre tasarlanan kanal derinliği 100 µm olup şekildeki renk skalasına 

göre ±10 µm makul sapma oranıyla başarıyla işlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca kanallar 

arasında tepecikler izohips haritası gibi düşünüldüğünde yüksekliklerinin hemen hemen eşit 

olduğu görülmüştür. Tasarlanan kare şeklindeki desenlerin sınırında, yöntemin getirmiş 

olduğu ergime durumundan dolayı tepecikler belirli bir eğimde oluşmuş ve genel olarak kare 

formlarını koruduğu görülmüştür. 

 
Şekil 7. Üç Boyutlu Yüzey Topoğrafyaları (Perspektif ve Üstten Görünüş) 

 

3.2. Yüzey Desenlerine Ait Taramalı Elektron Mikroskobu İncelemeleri  

Dalma elektro erozyon yöntemiyle işlenen Ti6Al4V alaşımının yüzey desenlerine ait 

morfolojileri Şekil 8’de gösterilmiştir. Tasarlanan elektrotun ve işlenerek desenlenen yüzeyin 

başarılı bir şekilde oluşturulduğu, mikron üstü genel yüzey görüntüsünde kanıtlanmıştır (Şekil 

8a). Literatüre göre tasarlanan kanalların boyutları 350 µm olup şekildeki ölçümlere göre ±10 

µm makul sapma oranıyla başarıyla işlendiği tespit edilmiştir (Şekil 8b). Desenlenen 

yüzeylerin kesişim bölgelerindeki (iki yönde desenlenmiş, °0 ve 90°) elektrot aşınmasından 

dolayı, karesel desenlerin köşe kısımlarında farklı geometride işleme bölgesi gözlemlenmiştir 

(Şekil 8c). Şekil 8d’de düzensiz bir morfolojiye sahip mikro yüzeyler tespit edilmiştir. Bu 

durum işlenen ana yüzeyin homojen bir şekilde oluştuğunu göstermiştir. Kanal sınır 

bölgesinden 25 µm mesafelik desen yüzeyine kadar eğimli bir işleme bölgesi oluşmuş ve bu 

bölgenin enine yüzey kesitinde beyaz bir tabaka gözlemlenmiştir (Şekil 8e). Yüzey desenleme 
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işleme esnasındaki vurum ve bekleme sürelerinden dolayı, desen yüzeyindeki eriyik 

tabakaların üst üste bindiği Şekil 8f’de görülmüştür. Ayrıca bu tabakalarda değişik çaplarda 

poroziteler tespit edilmiştir.  

 
Şekil 8. Elektro Erozyon Sonrası Taramalı Elektron Mikroskobu Görüntüleri  

 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşımının yüzeylerine dalma elektro erozyon yöntemiyle özel yüzey 

desenleri işlenmesi amaçlanmış ve yüzey özellikleri incelenmiştir.  

 

Dalma elektro erozyon yöntemiyle üretilen Ti6Al4V alaşımının özel yüzey desenlemesinin 

ardından yüzey özelliklerinin incelenmesi ile; 

 Tek kanallı grafit elektrotun çok kanallı grafit elektrota göre daha fazla aşınma 

gösterdiği, 

 Üç boyutlu yüzey topoğrafisi incelemesinde, kanal derinliklerinin 100 ±10 µm olduğu, 

 Taramalı elektron mikroskobu incelemesinde, kanal genişliklerinin 350±10 µm ve 

karesel bölgenin 700 ±10 µm olduğu, 

 Desenlenmiş bölgelerin kesişim noktasındaki derinliğin, tek yönlü desen bölgelerine 

göre daha fazla olduğu, 

 Tasarlanacak elektrot modelleriyle ve kullanılacak fikstürleme aparatlarıyla çok sayıda 

numunenin aynı anda işlenebilir olduğu, 

 Dalma elektro erozyon yöntemiyle, titanyum alaşımlarına yüksek hassasiyette yüzey 

modifikasyonu yapılarak, üstün yüzey kalitesi elde edilebileceği ve özel tasarım yüzey 

desenlerinin işlenebileceği belirlenmiştir. 

 

Literatürde, mikro yüzey yapılarının elde edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olan 

lazerle yüzey desenleme (Laser Surface Texturing) yöntemine göre, yüzey özelliklerinde 

oluşabilecek termal bozuklukların dalma elektro erozyon yöntemiyle iyileştirilebilir olması 

tahmin edilmektedir. 

 

533

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



Hızla gelişen teknolojilere uyum sağlayacak yeni yüzey oluşturma metodolojilerinin 

geliştirilmesi hem insani hem de ticari anlamda önem arz etmektedir. Dalma elektro erozyon 

yönteminin avantajları sayesinde bu yöntemle yüzey desenlemenin, gelecek çalışmalarda 

sıklıkla tercih edilecek bir işleme yöntem olacağı öngörülmektedir.  
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ABSTRACT 

Canada's fourth most populous province is Alberta. An estimated 4.4 million people live in 

Alberta (Kertis, 2022). Alberta is a landlocked province with various climates. The older 

population in Alberta is growing, which will be one in five by 2046. 
1
Estimated 715,000 

                                                           
1
 Resources to help seniors age in their community. Alberta’s aging population. Paragraph 1

st
.  
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Albertans are now over 65 and have become seniors as of June 30, 2022. In Alberta, 

retirement living provides excellent opportunities for aging adults. (Kertis, 2022) Edmonton 

and Calgary are the most common cities in Alberta for retirement living. These cities have 

more options for choosing old houses, city life attractions, lifestyles etc.; when selecting the 

best kind of retirement houses, the level of care needs to be reminded during choosing 

retirement houses in Edmonton or Calgary or anywhere in Alberta. Many services are 

available that improve well-being and make the place livable. The average monthly cost of 

senior housing in Alberta is estimated at $2500 per month (Kertis, 2022). The Alberta Senior 

Citizens Housing Association represents all residents and communities in taking care of 

Alberta's senior citizens. The article discusses the seniors in Alberta and their safe and 

accessible accommodation after retirement for lonely seniors. The article's outcome is to 

understand the scenarios of Alberta senior housing and its protection through resilience. The 

methodology has been conducted by documentary analysis. The feature question is, why do 

seniors want to stay in their own houses even in old age?    

Keywords: Senior, Housing, Resilience, Retirement Accommodation, Alberta, Freedom, 

Independent Living, Amenities, Safety and Security, Community Living, Care and Well-

being, Assisted Living.   

 

Introduction: Independent living in Alberta provides many accommodation opportunities, 

such as various luxuries and facility living
2
. Some independent living facilities offer 

housekeeping services, laundry facilities, many planned social events, senior interactions, 

club facilities, transportation etc. 
3
It is for those seniors who do not seek assistance but like to 

live independently. In this context, retirement homes are also an attractive option to live after 

retirement with many social affiliations for resilience living such as community dining, living 

with peers, housekeeping, home services etc. Location, community, and facilities are essential 

during choosing independent living. It has a budget factor as well for independent community 

living. This kind of living is equipped with senior safety and security, the opportunity to stay 

active and busy in retirement, and many excellent facilities. 
4
Retirement life in Alberta has an 

incredible option and an opportunity. 
5
Alberta does not have a provincial sale tax, and the city 

of Edmonton and Calgary provides world-class retirement living facilities. (Kertis, 2022) 

Seniors can enjoy outdoor living or activities throughout Banff National Park, Rocky 

Mountain, and Jasper Park. They can go hiking, camping etc. 

Retirement living depends on many things, and thinking, such as care, is a crucial narrative. 

Care provided the feeling of well-being and resilience. 
6
Seniors after retirement can also live 

under assisted reside in any part of the province. Many amenities can facilitate seniors in 

Edmonton and Calgary and other cities of Alberta like Lethbridge, Medicine hat, etc. 
7
Assisted living provides residents with senior care. They are living independently but with 

respect from someone in daily life. Assisted living facilities offer meals, housekeeping, and 

social activities, which are typical regarding access. An estimated 60% representation is 

owned by the Alberta Senior Citizen Housing Association, which provides facilities that count 

                                                           
2 Alberta senior assisted and independent living housing options. Paragraph 1

st
.  

3
 Choosing independent or assisted living services in Alberta. Paragraph 1

st
. 

4
 Choosing independent or assisted living services in Alberta. Paragraph 1

st
.   

5
 Choosing independent or assisted living services in Alberta. Paragraph 2

nd
.  

6
 Choosing independent or assisted living services in Alberta. Paragraph 3

rd
.  

7
 Choosing independent or assisted living services in Alberta. Paragraph 3

rd
. 
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more than 30,000 seniors in Alberta. 
8
The cost of assisted living depends on seniors' needs in 

daily life. 

Literature Review: 
9
Senior housing, whether assisted living or independent living, has gone 

through various horrendous situations. It has seen many panicking scenes such as higher rates 

of depression, committing suicide by seniors, costly, lack of privacy, loneliness, and 

underpaid caretaker. 
10

It has been observed that the age between 45-64 is the peak for a higher 

suicide rate because of depression. 
11

 According to American Foundation for Suicide 

Prevention, 20% of senior adults and 37% of resident seniors feel depression that decides 

them to commit suicide. 
12

According to American Psychological Association, 25% of seniors 

over 55 suffer from mental disorders. 
13

High cost is another issue in senior housing, including 

HOA, insurance, community involvement and taxes. It has an entrance fee as well. Many 

seniors have no retirement funds. They pay for extra expenses. Many seniors are paying for 

everyday amenities, but they are not using them. Therefore, the cost of senior housing has no 

fixed concept. Cost is rising every year and makes it difficult for seniors to live. 
14

Loneliness 

is an excellent factor in senior housing. Children of the parents do not want their parents to 

live with them. Therefore, senior assisted housing or independent housing is an option. It is a 

sad moment for many seniors, and they become lonely. 
15

The attitude of caretakers is not 

always good. Caretakers are not well paid; therefore, they serve as little as they want to help 

seniors, which is their carelessness. Senior residences have no age diversity
16

. Therefore, 

seniors can not talk with diverse people, such as younger people. They can not enjoy seeing 

paid by children, families etc. 
17

HOA fees include activities on the calendar, gardens and 

areas landscaping, residence lighting etc. many seniors do not like to pay HOA where they do 

not participate. This is a big issue.  

Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate 

sources of data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken 

the method of writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring 

                                                           
8
 Choosing independent or assisted living services in Alberta. Paragraph 4

th
.  

9
  7 Disadvantages of 55+ Communities we should talk about are. Paragraph 1

st
.  

10
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. higher rates of depression among 

potential retirees. Paragraph 1
s t

.   

11
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. higher rates of depression among 

potential retirees. Paragraph 1
s t

.  

12
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. higher rates of depression among 

potential retirees. Paragraph 2
n d

.   

13
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. 55+ communities have high costs. Paragraph 

1
st
.  

14
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. 55+ communities can be lonely despite 

community. Paragraph 1
st
.  

15
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. 55+ communities have high staff turnover. 

Paragraph 1
st
.  

16
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. 55+ communities have no age diversity. 

Paragraph 1
st
.  

17
 7 disadvantages of 55+ communities we should talk about are. 55+ communities have HOAs. Paragraph 1

st
.  
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ideas, summarizing, interpreting, and mainly expressing in words (documentary analysis 

through qualitative approach). This article has discussed senior housing through both 

independent living and assisted living and various issues and concerns regarding seniors. The 

report reflects on senior citizens of Alberta and their many untold stories.  

Result and Discussion: The study found that assisted living housing costs an average of 

$2800 per month. 
18

In Alberta, assisted living must be licensed under the Supportive Living 

Accommodation Licensing Act and thus meet the living accommodation standard. 
19

Alberta's 

government works with many housing providers, including municipality non-profit 

organizations, to operate affordable housing for Albertans with low income. 
20

Under the 

government initiative program, the Senior Self-contained Housing Program runs for senior 

housing in Alberta. This program provides apartment-style housing to seniors. Seniors
21

 must 

be 65 years old or older for eligibility. Applicant must be independent of any community 

assistance. 
22

Senior Lodge is another government program which includes rooms, meals, 

housekeeping, and community-based services. The old Lodge is for those seniors who do not 

need help in a specialized heal care facility. Local housing providers set their lodge rates and 

vary on area and region. 
23

Seniors are entitled to Supplementary Accommodation Benefit 

under the government of Alberta. Seniors who reside in a supportive living or a long-term 

care facility with monthly accommodation charges are eligible for the program. 
24

Supplementary Accommodation Benefit is combined with Alberta Senior Benefit, an 

integrated monthly payment. 

Many studies have shown that most people at 62 start to think about retirement, while many 

others begin to believe about retirement when they reach 55. Retirement life is entirely 

different than a full-time job life. It is a time to relax and provide time for an individual's 

hobbies. Therefore, it is a massive change in life—their housing needs change at age 55 or 

older. Retirees no longer have large families, consequently, no need for ample space. In these 

circumstances, they find senior community apartments, which vary in age restrictions, care, 

facilities, etc. Therefore, citizens start to think about housing for retirement along with other 

necessities such as health, transportation, finances, connection, safety, support and services, 

community, etc. Issues create during retirement life, such as feeling isolation or social 

isolation
25

. In this scenario, healthy and effective seniors can bring much positivity to their 

communities for enjoyment. Their enjoyment can be fulfilled by community work, 

volunteering, neighbourhood gathering etc. However, it is a fact that many seniors can not 

come out of isolation. It is a feeling, and they can not be able to come out from the sense of 

isolation. Studies have said that an estimated 
26

30% of Canadian seniors are in a situation to 

become socially isolated.  
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Conclusion: The feature question is why seniors want to stay in their own houses even in old 

age. It is related to physical and emotional stress. Home sweet home is a factor for all. Seniors 

are afraid of leaving behind many 
27

beloved neighbours. They have old memories throughout 

the home they built and renovated lifelong. They fear many unknown concerns if they leave 

their home and reside in a senior housing complex. Much research has found that an estimated 

90% of seniors do not want to leave their homes for the next 5 to 10 years. An estimated 85% 

of seniors believe that they can stay in their homes without doing much modification. The 

survey said that independent living would be dangerous because of old, aged illness but 

practically an estimated 43 seniors out of 70 feel that they can nicely live independently. It is 

physical stress during moving somewhere, and seniors are already tired. Retired people do not 

want to move to senior housing because of losing their freedom. Senior housing has resilience 

facilities, but human perception can not be changed. Community isolation and isolation from 

friends are other reasons seniors do not want to live in a senior home from moving to their 

own house. There is an emotional tie with the place, so seniors do not want to leave their 

homes. Fear of unknown people and the environment is another reason not to escape from 

own house.   
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BOZKIR KAVİMLERİNİN DESTANLARINDA KARTAL 
 

 

ÖZET  

Bozkır coğrafyasında bozkır kültürlü halklarda önemli hayvanlardan, sembollerden, din ve 

mitolojik figürlerden biri de kartaldır. Kartalın görüntüsü, diğer kuşlar ve canlılar karşısındaki 

duruşu, karizması, yükseklerde oluşu ve hızı bir bütün olarak bozkır halklarını derinden 

etkilemiştir. Bu etkilenme karşısında Türk toplulukları kartala birçok açıdan saygı duymuş, 

saygısını mitoloji ve destanlarına yansıtmış, dini motiflerinde işlemiş, sanatsal bir unsur 

olarak taşlara, kayalara ve çeşitli malzemeler üzerine işlemiştir. Kartal için ilginç olan bir 

durum ise asırlardır bozkır kültürlü halklar arasında çoğu zaman siyasi bir sembol olarak 

bayrak üzerinde veya devlet arması olarak resmi kurumlar da kullanılmış ve hala da 

kullanılmaya devam etmektedir.  

Kartalın en önemli özelliği onun, yırtıcı kuşların en kuvvetlisi olmasıdır. Bu yüzden eski 

Türklerde kudret ve hükümdarlık alameti olarak kullanılmıştır. Çünkü kartal figürü devletin 

halka kendi gücünü ve kudretini göstermek istediği manayı tek başına ifade etmektedir. Bu 

motifi kullanarak devlet ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Asya menşeli 

olduğu bilinen kanatları açık kartalın gücü ve korkusu yeryüzündeki yaratıklara da korku 

salmaktadır. Uçan canlıların hâkimi, hem güçlü hem de estetik bir varlıktır. Kartal, güç, 

kuvvet ve sonsuzluğun sembolize etmektedir. Kartal yuvasını yüksek kayalıklar üzerine 

yapar, bu durum ona göksel bir kutsallık da vermektedir.  İyi bir nişancı olduğuna inanılan 

kartalın yuvasında doğan kişilerinde iyi bir nişancı olacağı mitolojiye dayanan bir inanış 

olduğu bilinmektedir. Bu asil ve karizmatik özellikleri kartalı destanların önemli bir sembolü 

haline getirmiştir. Bu çalışmada destanlarda kartalın hangi özellikleri ile işlendiği üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bozkır, Kartal, Destan, Sembol. 
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THE EAGLE IN THE EPIC OF THE STEPPE TRIBE 

 

ABSTRACT  

One of the important animals, symbols, religious and mythological figures in stepe cultured 

peoples in the stepe geogrephy is the eagle. The image of the eagle, ist stance against other 

birds and creatures, its charisma, its height and speed have deeply affected the stepe peoples 

as a whole. İn the face of this influence, Türkisch communities respected the eagle in many 

ways, reflected its respect to mythology and epics, embroidered it in religious motifs, and 

embroidered it o on steones, rocks and various materials as an artistic element. An interesting 

situatison fort he eagle is that it has been used as a political symbol on the flag or as a state 

coat of arms in official institutions among the stepe cultured peoples for centuries and stil 

continues to be used.  

The most important feature of the eagle is that it is the strongest bird of prey. Therefore, it 

was used as a sign of power and sowereignty in the ancient Turks. Because the eagle figure 

alone axpresses the meaning that the state wants to show its power and might to the people. 

Using this motif, the state is trying to explain how powerful it is. The power and fear of the 
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open-minged eagle, known to be of Asian origin, also strikes fear into the creatures on earth. 

The ruler of flying creatures is both a powerful and aesthetic being. Eagle symbolizes power, 

strength and eternity. The eagle builds its nest on hig cliffs, which laso gives it a celestial 

strength and eternity. The eagle builss its nest on hig cliffs, which also gives it a celestial 

sanctity. İt is known that there is a belief based on mytholgy that people born in the eagle’s 

nest, which is believed to be a good marksman, will be good charisma. These noble and 

charismatic features have made the agle an important symbol of epics. İn this study, it will be 

focused features have made the eagle an important symbol of epics. In this  study, it will be 

focused on the characteristics of the eagle in the epics.  

Keywords: Steppe, Eagle, Epics, Symbol. 

 

 

GİRİŞ 

Bozkır coğrafyasında yaşayan Türk kültürlü halklarda önemli motiflerden biri de kartaldır. 

Kartalın en önemli özelliği onun, yırtıcı kuşların en kuvvetlisi olmasıdır. Bu yüzden eski 

Türklerde kudret ve hükümdarlık alameti olarak kullanılmıştır. Çünkü kartal figürü devletin 

halka kendi gücünü ve kudretini göstermek istediği manayı tek başına ifade etmektedir. Bu 

motifi kullanarak devletin ne kadar güçlü olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Asya menşeli 

olduğu bilinen kanatları açık kartalın (Arseven, 1947:968) gücü ve korkusu yeryüzündeki 

yaratıklara da korku salmaktadır. Uçan canlıların hâkimi olarak bilinen kartal hem güçlü hem 

de estetik bir varlıktır. O, güç, kuvvet ve sonsuzluğun sembolize etmekte, yuvasını yüksek 

kayalıklar üzerine yapmakta, bu durum ona göksel bir kutsallık da vermektedir.(Durmuş, 

2007:50)  İyi bir nişancı olduğuna inanılan kartalın yuvasında doğan kişilerinde iyi bir nişancı 

olacağı inancı mitolojiye dayanmaktadır.(Kalafat-Turan, 2015:140) Kartalın diğer bir önemli 

özelliği ise gözlerinin çok keskin olmasıdır. Kuşlar içerisinde en uzak noktayı görebilme 

yeteneğine sahip olan odur. Kuşların hükümdarı ve en uzun yaşayan kuş türü olup ıssız, sarp 

kayalıkları kendine mesken tutmuştur.(Güven, 2015:287). Tüm bu özelliklerinden dolayı 

kartal bozkır kavimlerinde Türeyiş ve Kahramanlık destanlarında kimi zaman kendisinden 

türenilen bir varlık olurken kimi zaman peşinden gidilen bir kahraman olarak vücut 

bulmuştur.  

1. Türeyiş Destanlarında Kartal 

Bozkır kültürlü toplumlarda çeşitli türeyiş efsaneleri yer almaktadır. Önceki bölümlerde 

anlatılan geyik ata ve kurt atadan türeme destanlarına yer verilmişti. Destanlar ve mitolojik 

hikâyeler üzerinde dururken bu kavramların birbirine harmanlanmış halde olduğu görülür. Bir 

mitolojik anlatının destana yansıdığı, bir destan motifinin ise mitolojik bir kurgu olarak tekrar 

hayat bulduğu görülmektedir. Kartaldan türeme motifi de bu iki kavramın harmanlanmış 

haline örnektir. Destansı ve mitolojik unsurlar iç içedir. Kartal da kendisinden türetilen 

unsurlardan birisidir. Özellikle dini bir türeme motifi olarak görülür. Buna en iyi örnek 

Şamanların kartaldan türediğine dair olan inançtır. Buryat Moğollarına ait olan bir kartaldan 

türeme efsanesi ise şöyle aktarılmıştır. “Çok önceleri, ne hastalık ve ne de ölüm varmış. Fakat 

zamanla kötü ruhlar yeryüzüne çıkıp, insanlara kötülük getirmeğe başlamışlar. Bunun üzerine 

de Tanrı, insanlara yardım etsin diye, gökten bir kartal göndermiş. Kartal, yeryüzüne inmiş 

ve insanların arasına gelmiş. Onlarla anlaşıp, birleşmek istemiş. Fakat ne o insanların ve ne 

de insanlar onun dilini ve düşüncesini anlayabilmişler. Kartal bakmış ki olmayacak, çaresiz 

yine göğe dönmüş ve Tanrıya olduğu gibi her şeyi anlatmış. Tanrı, başka bir yol düşünmüş ve 

kartala şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Demiş ki, in yeryüzüne ve karşına çıkacak ilk insanı, 

senin dilini anlayabilecek bir şaman yap. Bunun üzerine kartal, yine kanatlarını açmış ve 

inmiş yeryüzüne. Bakmış ki, bir ağacın altında bir kadın uyuyor. Bu kadını kocasından 

ayırmış ve onunla yaşamağa başlamış. Kadın böylece kartaldan gebe kalmış ve sonra da 

kocasına dönmüş. Ayı ve günü dolduktan sonra kadın, bir erkek çocuk doğurmuş. Çocuk 
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zamanla büyüyerek büyük bir şaman olmuş. Yeryüzünün en büyük şamanı ve bütün 

şamanların atası da bu olmuş.”( Ögel, 1998: 596-597). 

Türeyiş efsaneleri için Şato hükümdarı Li-ko-yung’un kartaldan türemesi önemli ögelerden 

birisidir. X. yy’da Çin’de başlayan ‘Beş sülale Dönemi’nde bu sülalelerden üç tanesini 

Şato’lar kurmuştur. İlk sülaleyi ise, işte bu kartal yuvasında hayat bulan Li-ko-yung 

kurmuştur. Bir şövalye ruhuna sahip olan Li-ko-yung’un hayatı maceralarla doludur. Ağacın 

altında dinlenirken bile, ağacın yapraklarını okla düşüren atıcılıkta usta, keskin gözlü bir 

savaşçıdır. Kartalın yuvasında doğması hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Çin kaynaklarında 

sadece onun kartal yuvasında doğduğu bilgisi bulunmaktadır. Keskin gözleri ve iyi 

nişancılığından dolayı böyle anılmış olma ihtimali ise kuvvetlidir. (Ögel, 1998: 638) 

Macar kralı Arpad’ın babası Almos’un bir yırtıcı kuştan türediğine inanılır. Böylece Macar 

soyu atasının kartal cinsi bir yırtıcı kuş olduğu inancı mitoloji ve destanlarına 

yansımıştır.“Macar kralı Almas’un babası Ügek, kutsal kitapların yazdığı efsanevi hükümdar 

Magog (mecüc)’un soylarından geliyordu. Bu hükümdar İskit ülkelerinde uzun zaman 

hakanlık yapmış v soylu kırallar arasında sayılmağa başlamıştı. Dentumoger adlı bir yerde 

oturuyordu. Eunedubelianus’ların reisi olan bir kabile başkanın kızı ile evlenmişti. Bu kızın 

adı da, Emesu idi. KıralÜgek’in bu kızdan Almos adlı bir oğlu olmuştu. Bu çocuğa Almos 

adının verilmesinin sebebi, kutsal ve insanüstü bir doğumla dünyaya gelmiş olması idi. 

Almos’un annesi henüz daha çocuğuna hamile kalmadan, rüyasında bir doğan (Astur) 

görmüş. Doğan kadının etrafında uçarak dolanmış ve sonra rahmine girmiş. Bir süre sonra 

da çocuğunu doğurmuştu. Fakat çocuk doğarken fevkalade olaylar meydana gelmiş. Kadının 

karnından seller boşanarak çağlayanlar halinde akmış. Bunu duyanlar, büyük ve muzaffer bir 

hükümdarın doğduğunu müjdelemişlerdir. Gerçekten de, çocuk büyüyüp hükümdar olunca, 

herkesin ümit ettiği gibi bir kral olmuş.”(Ögel, 1998: 640) 

Bu anlatının farklı bir şekli ise yine Macarlara ait olan anlatımlar arasında bulunmaktadır. Bu 

anlatıda; “Macarlar bir zamanlar, Hazar Devleti’nin egemenliği altında yaşarlardı. Bunların 

da başlıca iki kartalı vardı. Bu krallardan biri, da Lebedias’ı seçmiş ve ayrıca kızını da ona 

vermişti. Fakat Hazar Hakanı’nın kızından hiçbir çocuğu olmamıştı ve bu suretle de 

Lebedias’ın soyu sona ermişti. Bunun üzerine Macar kabilesinin başına Arpad kral olarak 

geçti. Macarların başına geçen bu yeni kralın ailesi Kartal soyundan geliyordu. (Ögel, 1998: 

644) 

Destansı bir Kırgız anlatısında ise avcı kuştan türeme hikâyesi şöyledir: “(söylendiğine göre), 

Kırgız kabilelerinden birinin bir atası ve bu atanın da üç karısı varmış. Bu üç kadından en 

küçüğü, gece uyurken bir rüya görmüş. Çadıra bir avcı doğan/kartal gelmiş ve yatağının 

etrafında uçuşarak dolaşmış. Sonra da nasıl olmuşsa gebe kalmış. Bu Kırgız kabilesinin idare 

eden reislerin hepsi de bu küçük kadının soyundan gelirlermiş.” (Ögel, 1998:  646) 

Başka bir şaman hikâyesi ise şöyle aktarılır. “Büyük bir şamanını annesi, çocuğunu 

doğurmadan önce güzel bir rüya görmüş. Rüyasında büyük ve güzel bir çayırlık içinde 

bulunuyormuş. Güneşin ışıklaır ile pırıl pırıl aydınlanan bu çayırlığın ortasında, üç kırmızı 

çam ağacı varmış. Çamların üzerinde de üç küçük kuş yuvası varmış. Kadın, bu ağaçlara 

yanaşmış ve bu yuvalardan en küçük olanını almış. Yuvayı alır almaz da karnında bir çocuğa 

gebe kalmış…”(Ögel, 1998:  648) 

“Baraba il Om Suyu” Türklerine ait Kara- Kököl Destanı’nda geçen kartal motifi ise şöyle 

aktarılmaktadır; ‘Kara Kököl’ de, Kököl, ayı, kurt atmaca olur: “(Eldiveni hanın kızından 

alıp, kıza talip olunca; kız, Kököl’ün görünüşünü beğenmez) “Kara Kököl silkinip altın tüylü 

bir ayı olmuş, kız korkmuş. Kara Kököl tekrar silkinip altın tüylü bir kurda dönüşmüş, kız yine 

korkmuş. Kara Kököl bir kez daha silkinip altın tüylü bir atmacaya dönüşmüş, uçup kızın 

evinin tepesine konmuş… Kara Kököl kimsecikler uyanmadan kalkmış, bir kuş olup uçarak 

Kün Hanın penceresine konmuş.”(Türkan,2008 :136) 
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2. Kahramanlık Destanlarında Kartal 

Altay Türk Destanları’ndanMaaday Kara Destanının başında Maaday Kara’nın maddi 

imkânlarından bahsedilir. Onun malı, davarı, yılkısı vardır. Memleketinde sulh ve sükûn 

hüküm sürmektedir. Bu refah ve huzurun simgesi olan Ulu Tanrı Üç-Kurbustan tarafından 

yaratılmış ölçüsü belli olmayan devasa ölümsüz ağacın (demir kavak) ortadaki dalları 

üzerinde iki kara kartal tünemiş ve düşman bahadırların gelme ihtimali olan yolu 

beklemektedir. Burada kartal, gözetleyici ve tehlikelere karşı haberdar edici, tanrının yarattığı 

bir simgenin tepesinde yuva yapacak kadar önem ihtiva eden, ilahi ağaçta dahi yer bulan bir 

varlık, ilahi bir sembol durumundadır. (Özkartal, 2012: 64) Kartalların bulunduğu ağacın 

altında zincire vurulmuş Azar ve Kazar adlı köpekler ise kahramanın memleketini düşman 

bahadırlardan ve yeraltının kötü güçlerinden korumak için oradadırlar. (Bekki,2014:1038) 

Destanın ilerleyen bölümlerinde Maaday Karanın oğlu Kögüdey Mergen gittiği uzun yoldan 

yurduna dönmek için yola çıkar. Erlik Bey’in kızı, Kögüdey Mergen’in atına büyü yaparak 

onu dermansız bırakır. Kögüdey Mergen sadık atını bırakıp al donlu bir ata binerek Erlik 

Bey’in kızının yanına gider. Erlik Bey’in kızı onu alaylı bir şekilde karşılar ve ruhuyla birlikte 

yaşayacağını söyler. Kögüdey Mergen’in atı dört kanatlı kara bir kartal şeklinde gelir ve 

Kögüdey Mergen’i kurtarır. Onu süt gölüne batırıp çıkararak iyileşmesini sağlar.(Bekki, 2003: 

104) 

Abakan Tatarlarına ait olan KartagaMergan Destanı’nda ise KartagaMergan, kız kardeşini 

ararken babasının büyüttüğü bir çift başlı kartala yavrularını doyurmaları için dokuz kısrak 

yakalayıp verir ve onları kız kardeşini aramaları için görevlendirir. 

“Oçı-Bala” isimli bir Altay Türk destanında kartal motifi görülür. Kartal bu destanda 

kahramanın bürüdüğü post olarak karşımıza çıkar. (Dilek, 2007: 28) Orijinal metinden şöyle 

aktarılmaktadır; “…Kağan Kan Taacı beyin / kendisine varmak için/ yola çıktıksa/ onu 

öldürmek için/ kılık değiştirip/ geçmekten başka çare yok dedi. / kıymetli atı Oçıceeren/ Oçı 

Bala’ya şöyle dedi/ altı kulaç ak Boynuzlu/ yedi yaşlı kızıl boğaya/ dönüşüp, ben gideyim. / 

kara boğayla boynuz vuruşurum/ sen kara kartala dönüşüp/ Gökyüzüne çık/ benim nefesim 

kesilmek üzereyken/ gelip bana yardım edersin./ kara boğanın eti, kanı/ ısınana kadar boynuz 

vuruşayım./ sen o zaman gelip/ iki omzunun ortasına/ uçarak gelip kon./ iki taraftaki etini 

keserek/ dört yandan bağlayarak/ diri dirir saçarız./ geri döndüğümüzde onu o zaman 

hallederiz. Dedi/ bahadrıOçı-Bala’nın/ Yetmiş kulaç gök kargısını / Alıp değiştirip sol boynuz 

yaptı./ Altmış kulaç gök kargısını/ alıp değiştirip sağ boynuz yaptı/ kıymetli atı OçıCeeren/ yer 

iyesi kızıl boğa/ Olup, kılık değiştirdi/ Kara yolun ortasıyla/ Hızla koşturup gitti./ o zaman 

Oçı Bala/ Dört kanatlı boz kartal/ olup, kılık değiştirip/ ak bulutun altıdan/ Gök bulutun 

üstünden / Göğün dibinden/ Tanrı Kayrakan’ın altından /Kara boğanın üstünden aşağı/ 

Gözünü ayırmadan, baktı./ altın yeleli kızıl atı/ Hızla uçup,/ Acı acı böğürüp, / ağacı, taşı 

savurup/ taş yığınlarını devirip/ kara boğadan sakınmadan/ ona karşı geldi…”(Dilek, 2007: 

74-75) 

Kan-Kapçıkay Destanı’nda kartal göğü bekleyen gök bekçisi olarak görülmektedir. Uzun bir 

destan olan Kan-Kapçıkay’da kartalın yer aldığı satırlar orijinal metinde şu şekilde 

aktarılmaktadır. “…doksan perli demir gürzlü/ Kara Kes adlı bahadır/ yedi yolun bekçisiydi/ 

Yetmiş perli bakır gürzlü/ Kara Bökö adlı bahadır/ Yedi yolun bekçisiydi/ Yedi kucağın 

kavrayacağı bakır asalı/ TenekBökö adlı bahadır/ Göğü bekleyen/ Demir kartallar/ Yeri 

bekleyen / demir kurtları vardı/ Yolları tutan yiğitler/ demir giyimliydi/ …” destanın ilerleyen 

satırlarında kahramanın yaşadığı maceralar ve başarıları anlatılmaktadır.(Dilek, 2007: 238) 

Temene-Koo Destanı’nda ise çift başlı kartal motifi yer alır. Kahraman, yolda bir delikanlının 

çift başlı kartal tarafından öldürülmek üzere olduğunu görür ve onu kartalın elinden 

kurtarır.(Dilek, 2007: 35) “…ÖskösUul koşarak gidip,/ yer göbeği kara taşa/ sıçrayarak çıkıp 

oturdu/ Altay dibini çepeçevre/ görüp bakı ki,/ üç göğün dibinde / bir genç delikanlıyı/ iki 

başlı kartal/ tutmuş sürüklüyordu/ bunu gören ÖskösUul/ Kara taşı alıp, üç kez yaylanarak / 
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göğün dibine attı/ kara taşı uçarak gidip,/ kartalın iki başına/ değip parçaladı/ iki başlı 

kartal/ çatallı başı parlayarak/ keskin tırnakları gıcırdayarak/ üç göğün dibinden/ yuvarlanıp 

yere düştü./ bunu gören bahadır delikanlı/ gökyüzünden bağırdı/ “dur, dur kardeşim” dedi/ 

Altayına düşeyim, dedi/ sönen ateşimi söndürmedim, dedi…”(Dilek, 2007: 397) 

Manas Destanında karakuştan bahseden satırlarda genellikle karakuş benzetme unsuru olarak 

kullanılmıştır. Karakuşun keskin gözlerinin olması kahramanın keskin gözlü olması ile 

ilişkilendirilmiştir.  “O Koşoş Han’ın, sallanan beyaz sakalı altın kemerine ulaşmıştı, gözleri 

keskin, karakuş gibi uyanıktı, hikmetli sözleri kaideye uygun şekilde söylerdi, yemeğini 

nezaketli yerdi, zihni açıktı. Onun adını duyanlar ona “Koşoy Han”, “Koşay Ata”, “Han 

Ata” diye diz çöküp saygı gösterirdi.” (Gülensoy, 2011: 40) Destanın başka bir yerinde 

kartaldan av hayvanı olarak bahsedilir ; “Almambet ile Kökçö, iki yiğit birbirlerini 

özlemişlerdi, gözlerinden yaş akıtıp sarılarak görüştüler. Savaşmaya düşman bulamayınca 

bahadırlar çiçeklerle örtünen Altay’da eğlenelim, keyfimize bakalım, avcılık yapalım, diye 

Torbagoy dağına geldiler. Yedi gün kartal avladılar, av köpekleriyle geyik kovaladılar, at 

yarışı yaptılar.”(Gülensoy, 2011: 41) destanda karakuş bir duanın parçası olarak da yer alır; 

“Katagay hanı Koşoy hayır duasını okudu. “Umay Ana yardımcı olsun, evladım! Çocuğunu 

sağlıklı doğursun, evladım! Oğlunu Hızır korusun! Güreştiğini yere sersin! Hızıra yarasın! 

Kara benekli kaplan yanında yürüsün! Babanın arslanı beyaz kaplan arkandan yürüsün! Alp 

karakuş önünde ve arkanda dolaşıp uçsun!” kaftan giyen Koşoy amca Tanrıya sığınarak 

halkın önünde dua okudu.”(Gülensoy, 2011: 41)Manasın bahadırlarına konuşma yaptığı bir 

yerde onlara cesaret vermek ve onure etmek, asalet sembolü olduklarını göstermek için 

kartala benzettiği görülür. “Sevgili bahadırlar!” dedi Manas atından inip başını eğerek 

“Asilzade alplerim, sizlerden ayrıldım! savaşta düşmana atılan ok idiniz, üşüyene ateş idiniz. 

Gökte kartal idiniz, yerde direk idiniz! Milletimizi ve namusumuzu korumak için verdiğiniz 

mücadeleden razıyım.”(Gülensoy, 2011: 42) 

Manas Destanı dairesi içerisinde yer alan Er Töştük’ün, zaman zaman Manas Han ile birlikte 

mücadele ettiği görülür.Er-törştük destanında kartalın önemli bir yeri vardır. (Roux, 2000: 87-

88) Er–Töştük destanında kartalın Er-Töştükü yer altından çıkarıp memleketine kavuşması 

için ona yardım etmesi şöyle anlatılır. “Er-töştük, büyük ağacın yanına geldiği zaman, bir 

ejderhanın yukarı tırmanarak çıktığını görmüş. Bu ağacın üzerine de her sene bir kartal 

(kara-kuş) yavrularmış ve ejderha da yuvaya çıkıp onları yermiş. Er-Töştük kılıcına sarılınca, 

hemen ejderhayı öldürmüş. Az sonra kartal gelmiş ve yavruları ile “iyilik” ve “kötülük” 

üzerine konuşmuş. Er-Töştük’ü ağacın altında görünce de, hemen inip yutmuş. Bunu gören 

yavruları durumu anlatmışlar. Kartal, işi anlayınca adamı tükürmüş ve dışarı çıkarmış. Bu 

suretle Er-Töştük, taptaze ve genç bir adam olmuş bunun üzerine kartala, “beni memleketime 

götür” diye yalvarmış. Kartal da onun ricasını kabul etmiş. Kırk koç yiyecek yapmışlar ve 

kırk koç da keserek tulumlarına su doldurmuşlar. Bundan sonra kartala binerek yeryüzüne 

çıkmağa başlamışlar. Kartal göğe çıkmak için 40 çevre yapmış. O kadar yükseklere çıkmış ki, 

yeryüzü adeta bir yer eğer örtüsü halinde görünmeğe başlamış az sonra etler bitmiş. Bunun 

üzerine Er-Töştük kendi etlerini ve gözünü çıkarıp kuşa vermeğe başlamış. En sonunda 

yeryüzüne inmişler. Kartal yeniden adamı yutarak tükürmüş ve Er-Töştük sapasağlam bir 

insan haline gelmiş. Kartla, Er Töştük’ü bırakarak tekrar yerin dibine inmiş, Er –Töştük 

memleketine dönmüş ve karısı Kençeke’yi görmüş ama kadın gençleşen kocasının tanımamış. 

Bir misafir gibi kendi evine gitmiş ve konuşmuşlar. En sonunda kadın da kocasını tanımış ve 

mes’ut olarak yaşamışlar. Atları Çal-Kuyruk da onların yanlarından hiç ayrılmamış. Zaten ta 

yerin dibinde iken, Çal-Kuyruk bir rüya görmüş ve hanımına kavuşacağını efendisine 

müjdelemiş imiş. Bu sebeple karı, koca iki kişi iken; atla üç olmuşlar.”(Ögel, 1998: 591) Bu 

efsane dişi olarak gösterilen kartal yaşam kuşu ve kozmik kuş olarak iki rol oynar. (Roux, 

2000: 87-88) Bu yönüyle Karakuş,  Simurg'a veya Garuda'ya benzetilmektedir.  
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Dede Korkut Kitabı’nda kartal motifi çokça yer almıştır. Dede Korkut hikâyeleri içerisinde 

yer alan karakterlerden bir tanesi Bay Büre Bey’dir. Bay Büre Bey için karakuş gibi erdemli, 

kartal gibi cesur tanımlaması yapılır. (Ergin, 2003: 55. ; Roux, 2000: 224)“At koştursa 

çalımlı, Çalkarakuş erdemli” ve “cümle kuşlar sultanı Çalkarakuş” gibi tasvirler ile karakuş 

(kartal) karakteri adaletin, gücün ve kuvvetin simgesi olarak kullanılmıştır. (Özkartal, 2012:  

64) Bahsi geçen hikaye şöyle aktarılır; “Kök Döö, üç kızına, artık evlenme yaşına geldiklerini 

ve beğendikleri gençleri elma atarak seçmelerini söyler. Kül Ayim, elmayı kel çoban 

kılığındaki Er Töştük’e atar. Hükümdar memnun olmamasına rağmen, onların evlenmelerine 

razı olur. Kök Döö’nün kızların seçtikleri damat adaylarından bir takım istekleri vardır. 

Bunlar:Doksan adet yaban eşeği sıpası avlamak ve esrarengiz şekilde kaybolan benekli 

kısrağın olağanüstü taylarını bulmaktır.Damat adaylarından ilk ikisi başarısız olurlar. Avdan 

dönerlerken Kel Çoban’a dert yanarlar.Çoban, kızgın demir üzerine oturdukları takdirde, 

başarının sırrını onlara vereceğini söyler.İkinci olarak, dev bir kartalın yavrularını 

ejderhadan kurtarır. Bu kartalın kaçırdığı tayları geri alır ve bunları iki damat adayına verir. 

Fakat damat adayları, toplanan kalabalığa, tayları kendilerinin kurtarıp getirdiklerini 

söylerler. Tam o sırada, Er Töştük gelip arkalarını kalabalığa döndürerek, yanıklarını 

göstererek yalanlarını ortaya çıkarır. Kök Döö, bu damadın tehlikeli kahraman Er Töştük 

olduğunu öğrenir ve onu da sınamadan geçirmek için;Kızgın demirden bir başlık giymesini,at 

yarışını kazanmasını ister,koşuyu kazanmasını,saçılmış tanelerin kısa bir sürede 

toplanmasını, kaplanla ve ayıyla mücadele etmesini,dönüşü olmayan ülkeden kırk kulplu 

kazanı getirmesini ister. ( Türkmen, 2005: 239) Er Töştük, olağanüstü güçleri olan dostları 

dört mamit (Muhtemelen Muhammet’ten, inanmış, ermiş, kutsal kişi gibi bir anlam ifade eder) 

ile kaplan, ayı, karınca ve atının yardımlarıyla bütün sınavları başarır. Yedi başlı cadı, atın 

suyun dibinden çıkardığı kırk kulplu kazanla öldürülür. Bu sınav sırasında dört arkadaşını 

öldüren ve kendisine de sandık getirme denemesini yaptıran Kara Döö’yü, sonra da Kök 

Döö’yü öldürür. Er Töştük, iki karısı (Kül Ayim ve Biyti-Kung) ile birlikte ülkesine dönmek 

üzere yola çıkar. Ancak önce yeryüzüne çıkmaları gerekmektedir. Bu görevi dev kartal 

yüklenir. Çıkış sırasında yiyeceği tükenen kartala Er Töştük baldırından keserek bir parça et 

verir. Yeryüzüne çıktıktan sonra da birçok sınamadan geçen kahramanlarımız, yolda yaralı 

halde bir çukura atılan Coyun-Kulak’a rastlar. Onu yanına alır, fakat kısa sürede Coyun 

Kulak’ın hain olduğuanlaşılır. Coyun Kulak, Er Töştük’ü öldürür ve iki karısını alıp kaçar. 

Ancak dev kartal, Er Töştük’ü diriltir. Töştük, Coyun Kulak’ı bulur. Onun yedi canlı 

olduğunu ve canlarının yedi kuşun vücudunda saklı olduğunu, ikinci karısı olan, (Kök Döö’yü 

sığırtmacı Tek Gözlü Döö’yü kurtaran prenses) BiytiKüng’unyardımıyla öğrenir. Yedi kuşu 

da öldürünce Coyun Kulak da ölür. Sonunda Er Töştük ülkesine döner ve sadakatini ispat için 

hamile olarak, yedi yıl doğurmayı bekleyen Kenyeke’ye kavuşur.” (Türkmen,  2005: 26) 

Türk mitolojisinde,Anka, Simurg, Garuda gibi efsanevi ve avcı kuşlar Güneş ve Gök Tanrıyı 

sembolizeetmek için kullanılan mitolojik sembollerdir. (Kalafat-Turan 2015: 148)Yırtıcı 

kuşların hükümdarı sayılan kartal özellikle dünya ağacının tepesine tünemiş olarak düşünülür. 

(Çoruhlu, 1972: 21-22)Asya kartalı olarak isimlendirilen kuş, Kuşan kültüründe, 

‘ganymedes’i kaçıran göksel kartal ve Hint efsanesinde kuşların kralı ‘garuda’ya karşılık 

gelir. (Esin, 2004: 206) Dik kulaklı kartal motifi, mitolojik griffon ile bağlantılıdır. Türkler 

arasında yaygın olarak kullanılan kuş motifleri düşünüldüğünde kuşun ongun olarak ne kadar 

önemli olduğu görülür. (Esin, 2004: 206) 

Hint masallarında görülen Garuda, Karakuş adıyla hem Budist hem de Türk mitolojisine 

yansımıştır. Türk halkları arasında Garuda sıkça görülmüştür. Alacalı kuyruğu veya kanatları 

olan bir akbaba veya kartala benzetilir fakat bu mitolojik kuş kulaklı olarak resmedilir. 

(Özkartal, 2012: 63) Karakuş Göktürk ve Uygur sanatı ve mitolojisinde de sıkça görülür. 

Uygurlara ait figürlerde Karakuş çocuk kaçırırken veya göğe yükselmek için binek olarak 

tasvir edilmiştir. (Demirbulak, 2012: 8)Bazı Hint-Avrupa efsanelerinde, kartal kozmik ağacın 
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üzerinde durduğu şeklinde aktarılır. Sibirya folklorunda tanrının habercisi, Yakutlarda ise 

üstün bir varlıktır. (Roux, 2000:  87-88) Başkurt Türklerinde kartal ile kutsal ağaç kültü 

tanrıya ulaşma, göksel olma bağlamında bir bağ vardır. (Bozkurt, 1995: 10-11) 

SONUÇ  

Bozkır türeyiş ve kahramanlık destanlarında kartal motifini incelediğimiz bu çalışmada 

öncelikle konuyu kültür tarihi açısında ele alırsak bozkır coğrafyasının yeryüzü şekilleri, 

iklimi düşünüldüğünde bazı hayvanların veya unsurların ön plana çıkması doğaldır. Bozkır 

coğrafyasında kartal, mitolojik bir unsur olarak ön plana çıkmış olması gayet olağandır. 

Kartal, bozkırda bir günlük yaşamın bir parçası, kutsal, avcı, dini sembol olarak yer 

bulmuştur. Bir destan unsuru olarak kartal motifinin kullanıldığı yerlere bakıldığında kartal 

keskin gözlü, hızlı, en yükseklerde olduğu için gök tanrıya en yakın vasıfları ile ön plana 

çıkmaktadır.  Bu yüzden ata unsuru  olarak türeyiş, güç unsuru olarak kahramanlık 

sembolüdür.  Göğün en hızlısı ve en yükseğe uçabileni olara kartalın Gök tanrının yeryüzünde 

büründüğü postlardan bir olduğuna inanılır. Bu kutsiyeti onu ölümsüz yapmıştır, kut taşıyıcısı 

olarak görülmesine sebep olmuş ve mitolojilerin başkahramanları arasında yer buldurmuştur. 
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ÖZET 

Karbon nanotüpler; eşsiz mekanik, kimyasal ve elektriksel karakteristik özelliklerinden ötürü 

son on yılda 
[1]

 çok ciddi dikkat çekmektedir 
[2]

. Ayrıca, karbon nanotüpler (CNT'ler); içi boş, 

geniş yüzey alanı-hacim, esnek ve kolay yüzey modifikasyonu, ideal uyumluluk, dikkate 

değer hücre zarı girişiyle biyomedikal uygulamalarda umut verici nano taşıyıcılardan biri 

olarak göze çarpmaktadır
[3,4]

.  

Bu çalışmada ticari olarak satın aldığımız yüzeyinde karboksilik asit ucu ihtiva eden çok 

duvarlı karbon nano tüplerin yüzeyini bazı organik gruplarla modifiye ettik ve akabinde ise 

antimikrobiyal aktivite testleri denedik. Yüzey karakterizasyonlarında SEM, TEM ve FTIR 

cihazlarından yararlandık. Karakterizasyonlarda değişim olduğu belirlendi. Daha sonraki 

aktivite testlerinde ise bazı mikroorganizmalara karşı aktivite gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: karbon nanotüp, SEM, TEM, FTIR 

 

ABSTRACT 

Carbon nanotubes; due to its unique mechanical, chemical and electrical characteristics 
[1]

, it 

has received a lot of attention in the last decade 
[2]

. Also, carbon nanotubes (CNTs); it is 

known as one of the promising nanocarriers in biomedical applications with its hollow, large 

surface area-volume, flexible and easy surface modification, ideal compatibility, remarkable 

cell membrane penetration
[3,4]

. 

In this study, we modified the surface of multi-walled carbon nanotubes containing a 

carboxylic acid tip on the surface, which we bought commercially, with some organic groups, 

and then we tried antimicrobial activity tests. We used SEM, TEM and FTIR devices for 

surface characterizations. It was determined that there was a change in the characterizations. 

In subsequent activity tests, activity against some microorganisms was observed. 

Keywords: carbon nanotubes, SEM, TEM, FTIR 
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ÖZET 

Ticari üretimin artış göstermesiyle küresel pazarda plastiklere olan ilgi giderek artmaktadır. 

Bu ilginin nedeni olarak; plastiklerin düşük üretim maliyetleri, çok yönlü kullanımları, sağlam 

ve hafif olmaları sayılabilir. Alternatifsiz bir hammadde olarak kabul gören plastikler, modern 

dünyada ise riskleri ile gündeme gelmeye başlamıştır. Günlük hayatımızın hemen hemen her 

alanında yaygınlaşan ve artan plastik kullanımı çevre kirliliğine neden olmasının yanı sıra 

ortamda bulunan canlıları ve dolayısıyla insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Plastik 

kirliliğini oluşturan en önemli iki unsur, endüstriyel faaliyetler ve antropojenik etkilerdir. 

Çevreye bırakılan milyonlarca plastik atık, çevresel koşulların etkisiyle birlikte fiziksel olarak 

küçük parçalara ayrılsa da yüzyıllarca doğada bozunmadan kalabilmektedir. Plastiklerin 

parçalanmaları ile oluşan mikron ve mikron altı boyuttaki parçacıklara, mikroplastik adı 

verilmektedir. Mikroplastiklerin; hidrofobik yüzeyleri, genellikle düşük yoğunluklu olmaları 

ve su yüzeyinde kalmaları, kirleticileri taşıma potansiyelleri, kalıcı organik kirleticileri 

adsorplayabilme yetenekleri, UV foto-oksidatif parçalanma gibi özellikleri su kaynaklarında 

büyük tehlike haline gelmiştir. Mikroplastikler, farklı yollarla su ortamına ulaşmaktadırlar. 

Klasik atıksu arıtma tesislerinden alıcı ortamlara kontrolsüzce deşarj edilen mikroplastikler 

besin zincirinde önemli basamaklardaki, zooplankton, makro omurgasızlar ve balıklar gibi 

canlıların doku veya organlarında birikebilmektedir. Mikroplastiklerin insan vücuduna geçişi 

ise cilt teması, solunum veya oral yolla gerçekleşmektedir. Farklı yollarla insan vücuduna 

giren mikroplastiklerin sağlık üzerine oluşturduğu riskler hala tam bir netlik kazanamamakla 

birlikte konu ile ilgili çalışmalar yürütümektedir. Doğal yaşama olan etkileri nedeniyle son 

yıllarda giderek dikkat çeken bir konu olan mikroplastik kirliliğinin önlenmesi için çözüm 

odaklı yol alınması ve küresel ölçekte kirlilik önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi 

kaçınılmazdır. Bu derleme çalışmasında da mikroplastiklerin insan ve çevre sağlığına etkileri 

ve sulardan giderimleri için yapılan çalışma örnekleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mikroplastikler (MP), MP Giderim, MP İnsan Sağlığına Etkisi  

 

 

 

ABSTRACT 

The interest in plastic in the global market is increasing with the increase in commercial 

production. The reason for this interest is low production costs, versatile uses, strength and 

lightness of plastics. Considered as a raw material with no alternative, plastics have come to 

the forefront with the risks they carry in the modern world. The widespread and increasing 

use of plastic in almost all areas of our daily lives not only causes environmental pollution, 
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but also negatively affects living things in the environment and therefore human health. The 

two most important factors that cause plastic pollution are industrial activities and 

anthropogenic effects. Although millions of plastic wastes left to the environment are 

physically broken into small pieces under the influence of environmental conditions, they can 

remain intact in nature for centuries. Micron and submicron sized particles formed by the 

breakdown of plastics are called microplastics. Microplastics; their generally low density and 

hydrophobic surfaces, their pollutant transport potential, their ability to adsorb persistent 

organic pollutants, and their UV photo-oxidative degradation have become a major hazard in 

water resources. Microplastics reach the aquatic environment in different ways. Microplastics, 

which are discharged uncontrollably from conventional wastewater treatment plants to 

receiving environments, can accumulate in the tissues or organs of living things such as 

zooplankton, macro-invertebrates and fish at important stages of the food chain. Passage of 

microplastics into the human body occurs through skin contact, inhalation, or mouth. 

Although the health risks of microplastics, which enter the human body in different ways, are 

not yet clear, studies are being carried out on the subject. It is inevitable to adopt a solution-

oriented approach and implement pollution prevention measures on a global scale in order to 

prevent microplastic pollution, which has received increasing attention in recent years due to 

its effects on natural life. In this review study, the effects of microplastics on human and 

environmental health and examples of studies on their removal from water are discussed. 

Keywords: Microplastics, Removal of Microplastics, Impact of Microplastics on Human 

Health 

 

 

GİRİŞ 

Gelişen ve değişen insanlık tarihi boyunca amaçladığı standart, hayatı kolaylaştırmak ve 

olabilecek en küçük maliyetlerle en iyi sonuçlar almak olmuştur. Hayat kalitesinin 

yükseltilmesi amaçlanırken çevreye olan kaygılar veya gezegenin diğer canlıların hakları ve 

yok oluşları göz ardı edilmiştir. İnsanlığın ekosistem üzerindeki tahakküm şiddeti çevre 

mağduriyetinin en önemli sebeplerinden biri olmuştur. 

Stockholm Konfersansı (1972) Küresel anlamda çevresel bir farkındalık oluşturulmasında 

yepyeni bir bakış açısı kazandırmış ve insanlığın doğanın bir parçası olduğu kanaatinin 

oluşmasına temel oluşturmuş. Ülkelerde gerekli bir şekilde yönetilememesi sonucu  plastikler 

dünyamızda büyük bir kirlilik oluşturmaktadır. Plastiklerin kolay işlenebilmesi, hafif oluşları, 

ısı ve de elektrik yalıtkanlığı, ekonomik açıdan daha uygun olması gibi sebeplerden dolayı 

tercih edilen plastikler maalesef çevremiz için büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Yurtsever, 

2015). 

Açık denizlerde kilometre başına ortalama 13 bin plastiğin düştüğünü ortaya koyan Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı raporu mevcuttur. Bu plastikler akıntılarla dünyanın her yerine 

taşınabilmektedir. Bir başka rapor da yani Türk Deniz Araştırmaları Vakfı verilerine göre de 

plastikler bakterilere ve ultraviyole ışınlara karşı oldukça dayanıklı olduklarından dolayı 

yüzyıllarca denizlerde varlıklarını koruyabilmekte ve insanlığı tehdit etmektedir. Çünkü 

plastik atıklar su kaynaklarına taşındıklarında bu kirleticileri yemek zannedip yiyen sucul 

canlılar midelerinin plastiklerle dolması sonucu ölmektedirler. Şöyle örneklendirecek olursak 

plastik atıkları yengeç ya da balık yumurtası zanneden kuşların plastikle beslenmesi onların 

acı çekmelerine, solunum yollarının tıkanmasına ve ölmelerine neden olmaktadır. 

Plastiklere bakıldığında en önemli çıkış noktası atık su tesisleridir burada deşarj edilen kentsel 

atık sular, özellikle çamaşır yıkama işlemi sonrası ortaya çıkan fiberlerden kaynaklanan 

mikroplastik parçaları içermektedir. Tabiki bu plastik atıklar sadece su ortamlarında değil 

yaşamımızın temel kaynağı olan gıdalarda ve başka yerleşimlerde de tespit edilmişlerdir. 

Mikroplastikler işlem görmüş atık sularla sulama ve mikroplastik içeren gübreleme 
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uygulamaları sonucu aynı zamanda açık hava plastik parçalarının bozulması ve boyalı 

yüzeylerden toprağa karışmaktadır. Ayrıca gıda ve içeceklerde de kirlilik tespit edilmiştir. 

Liebezeit yaptığı bir çalışmada balda,  Yang ve diğer araştırmacılar ise sofra tuzunda  plastik 

kirliliğin mevcut olduğunu kaydetmiştir (Liebezeit ve Libezeit, 2014; gü, 2015, Karami, 2017, 

Gündoğdu, 2018 ) . 

PLASTİK VE MİKROPLASTİK 

Polimerik yapıya sahip olup, petrol türevlerinden üretilen malzemelere plastik denir 

(Çatabaş,2019). Üretilen bu plastik yaygın olarak kullan at ürünlerde (tek kullanımlık) ve 

ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Kullanılan plastiklerin çoğu polipropilen, polistren, 

polietilen, polivinil klorür, polietilen terafitalat (PET) ve poliüretandır (Yenigün, 2018). Genel 

olarak 5 milimetreden küçük plastik parçaları “mikroplastik (MP)” olarak tanımlanır. 

Gezegenimizde plastik parçaları boyutlarına göre genel olarak beş farklı kategoride 

değerlendirilmektedir. 

MİKROPLASTİKLER 

Plastikleri boyutlarına göre Tablo 1’de sınıflandırılmıştır.: 

 

Tablo 1: Plastiklerin Boyutlarına Göre Sınıflandırılması 

Plastiklerin Sınıflandırılması 

Megaplastikler > 1𝑚 

Makroplastikler < 1 𝑚 

Mezoplastikler < 2.5𝑐𝑚  
Büyük Mikroplastikler 1mm-5mm 

Küçük Mikroplastikler 1mm-20𝜇𝑚 

Nanoplastikler 1nm-100nm 

 

Mikroplastikler birincil (primer) ve ikincil (sekonder) mikroplastikler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bu ayrım ortaya çıktıkları kaynaklar göz önüne alınarak yapılmaktadır. 

5mm’den küçük olan plastikler birincil mikroplastik sınıfında değerlendirilmektedir. Birincil 

mikroplastiklere örnek verecek olursak plastik peletler, endüstriyel üretim peletleri gibi 

doğrudan oluşan mikroplastiklerdir. Büyük plastiklerin zamanla ve çeşitli etkilerle aşınarak 

parçalanması neticesinde oluşan mikroplastikler ise ikincil mikroplastiklerdir. Bunlara 

örnekler ise; ulaşımdan kaynaklanan araç lastiği döküntüleri, hava tozlarındaki sentetik 

partiküller vb. gösterilebilir. Ayrıca, güneşin UV ışınlarının etkisiyle bozulması ve hidrolizi 

ile plastikler elastikiyetlerini rüzgar ve dalgalar tarafından taşınırlar, yavaş yavaş daha küçük 

parçalara ayrılırlar (Eriksen vd., 2013). Mikroplastiklerin boyutları küçüldükçe besin 

zincirinde risk oluşturacağı kaybederek canlı grubu geniş bir hal almaktadır. Farklı ortamlarda 

rastlanan mikroplastiklerin “film, parçacık veya lif” formunda bulunma durumu da onların 

rüzgar, dalga veya canlı hareketiyle taşınımını büyük ölçüde etkilemektedir. 

MİKROPLASTİKLERİN CANLILARA OLAN ETKİLERİ 

Mikroplastikler, toksik kirleticileri adsorplayabilmeleri, canlılar tarafından besin olarak 

tüketilmeleri, atık su arıtma tesislerinde mikroplastik gideriminin yeterli olmaması, atmosfere 

ve su kaynaklarına çok kolay bir şekilde erişebilmeleri ve doğada uzun süre yok olmamaları 

gibi özelliklerinden dolayı insan ve çevre sağlığı açısından büyük bir tehdit 

oluşturmaktadırlar. Bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılmaya devam etmektedir (Bakir 

vd., 2014; Koelmans vd., 2016; Teuten vd., 2007; Wright vd., 2013; Cole vd., 2013; Carr vd., 

2016; Dris et al. 2017; Desforges vd., 2014; Lusher vd.,2014). 

Mikroplastikler genellikle kirleticiler için potansiyel taşıyıcı işlevi görmektedir. Hidrofobik 

kimyasallar plastik parçacıklara kuvvetlice bağlanarak balık gibi heterotrofik canlılara 

taşınmaktadır. Plastikleri tüketen deniz canlılarının iç organlarına, mide mukozasına zarar 

vermekte ya da beslenmesini azaltabilmekte, sindirim enzim sistemini veya hormon dengesini 
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bozabilmekte ve üreme sistemleri üzerinde zararlı etkilere neden olabilmektedir. Denizlerde 

yaşayan canlılarının midelerinin plastikle dolması çoğu zaman hayvanların açlıktan ölmesine 

sebep olmaktadır. İnsanlarda özellikle mikroplastikler için absorpsiyon nispeten düşüktür ve 

daha az toksisiteye sahip gibi görünmektedir. Bununla birlikte, nanoplastikler diğerlerine göre 

daha kolay emilir ve suda yaşayan türler ve diğer hayvanlarda beyin, karaciğer ve diğer 

dokularda birikebilmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalar, plastik parçacıkların emiliminin 

yüksek ve sürekli olmadıkça insan dokusunda yüksek seviyedeki kirlenmeler dahil ciddi bir 

toksik etkisinin olmadığını belirtmektedir. Ancak bu durum olmayacağı anlamına da 

gelmemektedir (Waring vd., 2018). 

SULARDAN MİKROPLASTİKLERİN GİDERİM ÇALIŞMALARI 

Atık su arıtma tesislerindeki filtreler daha büyük boyuttaki partikülleri ayırabilmesine rağmen 

mikroplastikleri ayırmak üzere tasarlanmadığı için evsel atık sularda bulunan mikroplastikler 

ya çamurda birikmekte ya da çıkış suyu ile alıcı ortama deşarj edilmektedir. Atık su arıtma 

tesisi çamurlarının araziye uygulanması, çamurda biriken sentetik liflerin ya da kozmetik 

ürünlerinden gelen birincil mikroplastiklerin, karasal ortama geçmesinde en önemli sebep 

olarak belirlenmiştir. Tatlı su kaynaklarında gözlenen mikroplastik miktarlarının ise deniz 

ortamında bulunan mikroplastik konsantrasyonlarından daha düşük olduğu rapor edilmiştir. 

Aşağıda bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalar derlenmiştir.  

Aydın ve ark. 2020’de yaptığı bir tez çalışmasında Kayseri’de önemli yüzey su 

kaynaklarından bazılarında mikroplastik analizleri araştırması yapmıştır. Bu çalışmada dört 

mevsim kirlilik konsantrasyon değerlerine bakılmıştır. Her üç ayda bir numune alımı 

gerçekleştirilmiş, araştırma yapılan çalışmada atıksu deşarjı yapılan yüzey sularında 

mikroplastik tespiti yapılmıştır. Bu yüzey sularında farklı değer aralıklarında (0,12-3,42 

mg/L) mikroplastik miktarlarına rastlanılmıştır. Ayrıca bu mikroplastik bileşenleri 

incelendiğinde Naylon 6, Naylon 6/6, Naylon 6/9, Naylon 6/10 ve Naylon 6/12 türevlerine 

rastlanılmıştır. Numunelerin alındığı bölgelerde hayvancılığın yaygın olarak yapılmakta 

olduğu da çalışmaya eklenmiştir Mevsimler arası mikroplastik kıyaslaması yapıldığında 

ilkbahar numunelerinde mikroplastik miktarının yüksek olduğu kaydedilmiştir. Bunun 

sebebinin ilkbahar mevsiminde kar erimelerindeki artış ve yağmurların yağması ile birlikte 

suların taşıma kapasitesinin artması olarak belirtilmiştir. Akarsuların taşıma kapasitelerinin 

artması taşıdıkları kirletici miktarını da etkilemektedir. Bununla birlikte yüzey sularını 

besleyen akarsular taşımış oldukları kirleticiler ile yüzey sularında kirlilik konsantrasyonlarını 

artırdığı yapılan ölçümler ile gözlenmiştir (Aydın ve ark. 2020). 

Bir başka çalışmada ise Aksu ve ark. (2021);  Akdeniz kıyısında bulunan Mersin İlinde 3 ve 

Muğla İlinde 1 atıksu arıtma tesislerinin (ATT) giriş ve çıkış noktalarından on beş ay boyunca 

her ay alınan numunelerde mikroplastik tespiti ve sınıflandırılması yapmışlardır. Giriş ve çıkış 

numunelerindeki sayısal fark üzerinden atıksu arıtma tesislerinin giderim verimleri ortaya 

konulmuştur. Ayrıca sentetik mikroplastik kullanılarak hazırlanan karışımlarda mikroplastik 

gideriminde elektrokoagülasyon prosesi ve membran filtrasyonu verimleri ortaya 

konulmuştur. Bu arıtma yöntemleri; plastik endüstrisinde oluşan atıksuların arıtılmalarında 

kullanılabilecek alternatif bir yöntem oluşturmuş ve atıksu arıtma tesislerinde deşarj öncesi 

dezenfeksiyon ve mikroplastik giderimini aynı anda gerçekleştiren bir yöntem olarak 

sunulmuştur. Bu çalışmada, araştırma yapılan dört AAT'nin çevrelerinden kaynaklanan 

önemli miktarda mikroplastik aldığını ortaya koymaktadır. Mikroplastiklerin büyük bir kısmı 

atık su arıtma tesisleri tarafından tutulmasına rağmen, su ortamına yüksek miktarlarda MP 

ulaştığı gözlemlenmiştir. Dört AAT için toplam mikroplastik uzaklaştırma verimlilik yüzdesi 

% 59 olarak hesaplanmıştır. 12 aylık örnekleme çalışmaları, atık su arıtma tesislerinin deniz 

ortamına önemli miktarda mikroplastik deşarjı yaptığını dolayısı ile yenilikçi eylemlerin bu 

kirlilik kaynağını azaltılması gerektiğini göstermektedir. Atık sularda bulunan en yaygın 

mikroplastik türleri fiber ve sert plastiklerdir (% 79). Ayrıca, araştırmacıların yapmış 
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oldukları bu sonuçların, Mersin körfezinde 2017 yılında sediment ve balık sindirim sistemi 

üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonuçları ile örtüşmekte olduğu kaydedilmiştir (Aksu ve ark. 

2021).. 

Shen ve ark. 2022’de yaptıkları araştırmada ise su ortamındaki mikroplastiklerin kademeli 

olarak artmasıyla birlikte, mevcut arıtma sürecinde mikroplastiklerin giderim özelliklerinin 

anlaşılmasının zorunluluğunu vurgulamışlardır. Çalışmalarındaki amaç ise, atık su arıtımında 

mikroplastiklerin elektrokoagülasyon prosesi ile giderim performansı, mekanizması ve 

etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Başlangıç pH'ı, elektrolit konsantrasyonu, uygulanan 

voltaj yoğunluğu, anot malzemeleri, mikroplastik türü ve mikroplastik konsantrasyonları dahil 

olmak üzere atık su özelliklerinin elektrokoagülasyon prosesi (EC) ile mikroplastiklerin 

giderilme verimliliği üzerindeki etkileri sistematik olarak araştırılmıştır. Alüminyum anotun 

mikroplastiklerin gideriminde demir anottan daha iyi olduğunu ve tüm deneylerde giderim 

oranının % 80'in üzerinde olduğunu belirtmişlerdir. Fiber mikroplastiklerin, EC tarafından 

giderilme etkinliği, granüler mikroplastiklerden daha iyi olduğu, elektrolit konsantrasyonunun 

ve uygulanan voltaj yoğunluğunun artmasıyla mikroplastik giderim etkinliğini arttırdığı 

belitilmiştir (Shen ve ark. 2022).  

Bir başka çalışmada; basit bir bulanıklık ölçümü ile pıhtılaşma ve sedimantasyon süreçlerinde 

nano ve mikroplastik davranışın izlenmesii araştırılmıştır (Bayarkhuu ve Byun (2022).  

Özkor ve ark. ise (2022) yaptıkları çalışmada; Kızılırmak Nehri’nin geçtiği Nevşehir ve 

Kırşehir illerinde Kızılırmak Nehri sularında mikroplastik kirliliğini incelemişlerdir. Alınan 

örneklerdeki katı maddeler ayrıştırıldıktan sonra kalıntılar mikroskop altında 40x büyütme ile 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda Nevşehir ve Kırşehir’den alınan örneklerde 

mikroplastiklere rastlanmış fakat miktarı tespit edilememiştir. Atıksu arıtma tesisinin 

deşarjına yakın yerlerde mikroplastiğin daha yoğun olduğu ve en çok görülen mikroplastik 

tipinin lif tipli mikroplastik olduğu gözlemlenmiştir (Özkor ve ark. 2022). 

Altuğ ve arkadaşlarının (2020) yaptığı çalışmada; Yozgat Atık Su Arıtma Tesisinin 

mikroplastik tutma kapasitesi araştırılmıştır. Su örnekleri girdi (10 L) ve çıktıdan (200 L) iki 

defa  üçer tekrarlı olarak alınmış ve birbirine geçirilmiş farklı gözenek açıklıkları olan  çelik 

eleklerden süzülerek sıvı peroksit uygulamasına tabii tutulmuştur. Daha sonra parçacıkların 

stereo mikroskopta sayımları (renk, şekil, boyut) gerçekleştirilmiştir. Ek olarak rastgele 

seçilen 44 partikül FTIR yöntemi ile analiz edilmiştir. FTIR sonuçlarına göre en yaygın tespit 

edilen mikroplastik türevleri polisistren ve polivinil klorid olmuştur. Sonuçlara göre Yozgat 

Atık Su Arıtma Tesisinin mikroplastik tutma yüzdesi % 96.7 olarak belirlenmiştir (Altuğ ve 

ark. 2020). 

SONUÇLAR 

Çevreye çeşitli yollarla dağılan mikroplastik zamanla havada veya sularda dolaşarak doğadaki 

çevrimini tamamlar ve çeşitli fizikokimyasal ve biyolojik etkileşimler sonrasında çökelerek 

kendisini son olarak toprakta veya suların dip sedimentlerinde bulur. Plastiklerin 

parçalanmasının yüzlerce yıl sürebildiği göz önüne alındığında, sedimentte veya toprakta 

çökelmiş olan plastik parçacıkların da yüzyıllar boyu orada kalacağı bilinmektedir. Bu 

durumda mikroplastiklerin “kalıcı kirleticiler” kapsamında dikkate alınması ve çevredeki 

birincil ve ikincil kaynaklarının önüne geçmeye çalışılması gerekmektedir. Çevresel 

kirleticileri kaynağında önlemek; oluşmuş bir kirliliği gidermeye çalışmaktan daha kolay, 

ekonomik ve çevreyle ilgili bir davranıştır. Bunun için de gerekli bilinçlendirmeler yapılması 

ve gerekli önemin verilmesi esastır. Tüketicilerin, her gün kullandığı malzemelerle ilgili 

bilinçli tercihler yapması, kullan-at kültürünün dünya genelinde terk edilmesi, çevresel açıdan 

büyük bir fark yaratabilir. Öncelikle “plastik ayak izi” kavramı gündeme gelmelidir. Bu 

kapsamda yapılacak olan atık yönetimi çalışmalarında; kompostların, arıtma çamurlarının, 

arıtılmış suların tarım arazilerine uygulanması ve düzenli depolama çalışmalarının, topraklara 

dolayısıyla da hava ve suya mikroplastik dağılımında önemli bir kaynak olduğu göz önüne 
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alınmalıdır. Bu nedenle; sürdürülebilir çevre konusuna cevap verebilecek çalışmaların 

yapılması ve bunların yasal düzenlemeler ve standartlar boyutunda tekrar gözden geçirilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Örneğin; İtalya Çevre Koruma ve Araştırma Yüksek Enstitüsü, 

İtalya kıyılarında incelenen deniz kaplumbağalarının, Fransa'da satılan bir gıda ürünün 

ambalajını yuttuğu belirtmişlerdir (BBC, 2018). Bu da bize denizlerde plastik taşınımlarının 

olduğu sadece bir ülkenin değil küresel sorun olduğu ve bütün devletlerin bir bütün olarak 

plastik kirliliğe önlem alması gerektiğini göstermektedir. Kısacası havaya, toprağa, denize 

karışan plastikleri solumaya, sindirmeye ve olabilecek tüm riskleri taşımaya hem biz hem 

gezegenimiz mahkûm olmaktadır. Bunun tek sorumlusu maalesef tıpkı iklim krizinde olduğu 

gibi yine biz insanlarız. Bu sorun sadece bir şehri, bir ülkeyi değil tüm dünyayı etkilemektedir 

ve bu yüzden yapılacak çalışmalar birlik olmayı gerektirmektedir.  
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ABSTRACT   

The structural analysis of aqueous solutions containing fluoride is a support of great 

importance for understanding the different physical and chemical phenomena involved and 

designing specific models for industrial processes. However, many industrial fields can 

benefit from this knowledge, such as the rechargeable battery technology, atmospheric 

chemistry, and environment. 

In this investigation, the classical molecular dynamics simulations and proton NMR 

spectroscopy were performed to study the hydration of NaF ion pairs in water at various 

concentrations. The molecular simulations were performed by Gromacs 2020-6 software 

choosing the simple point charge (SPC/E) extended water model and OPLS-AA force field. 

The radial distribution function (RDF) and coordination number (CN) were evaluated to 

reveal ion-ion, ion-water and water-water micro-structural behaviors. 

The NMR-H spectra analysis allowed us to identify the environment of each chemical 

species, which allowed us to evaluate the structure of NaF (aq) aqueous system. Our 

spectroscopic results were confronted with those determined by molecular dynamics 

simulations. 

Keywords: Molecular Dynamics, NMR-H spectroscopy, Radial distribution function, 

Sodium Fluoride. 
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ÖZET 

Laparoskopik yöntemler, ameliyat süresini kısaltmak, hastanede yatış süresini azaltmak ve 

postoperatif iyileşmeyi hızlandırmak için günümüzde sıkça tercih edilen minimal invaziv 

yöntemlerdir. Geçirilmiş abdominal cerrahiler sonrası, batın içinde barsak ve omentum başta 

olmak üzere implantasyonların varlığı beklenen bir durumdur. Birçok zaman tekrarlayan 

abdominal cerrahilerde intraoperatif olarak ileri derece yapışıklıklar nedeniyle müdahale 

imkansız hale gelebilir. Keskin ve künt diseksiyonlarla bu yapışıklıkların açılması gerekebilir. 

Bu durumlar cerrahinin süresini uzattığı gibi, cerrahi başarıyı da olumsuz olarak etkileyebilir. 

Minimal invaziv yöntemler, hem yapışıklıkların açılmasında hem de operasyonun 

tamamlanmasında bu hastalarda cerrahi açıdan büyük önem taşır. Laparoskopik cerrahiler bu 

hastalarda da ilk tercih cerrahi yöntemler olsada teknik olarak birtakım farklılıklar gerektirir. 

Laparoskopik cerrahilerde ilk trokar girişi kamera için uygulanır ve bu giriş için göbek etrafı 

tercih edilir. Fakat geçirilmiş abdominal cerrahisi olan hastalarda, batın içi implantlara bağlı 

olarak keskin ve künt organ yaralanması riski mevcuttur. Bu riski azaltmak için ilk trokar giriş 

bölgesini seçerken farklı teknikler kullanmak cerrahiyi daha güvenli hale getirir. Çeşitli giriş 

bölgeleri ve teknikleri, mevcut umblikal herni varlığında veya yapışıklıklara bağlı göbek 

çevresi kullanılamadığında tercih edilebilir. Üst abdomen hizasında ve orta bölgeye yakın 

olan Lee-Huang noktası, üst abdomen midklavikular hizada bulunan Palmer noktası, 

paraumblikal alanın sol tarafında kalan Jain noktası veya bir açık giriş tekniği olan Hasson 

tekniği bu durumlarda kullanılabilecek teknikler arasındadır. Genelde görüntüleme kamerası 

için kullanılan ilk trokar yeri, alışılagelmiş şekilde göbek çevresinden değil de bu teknikler 

kullanılarak farklı bölgelerden açıldığında intraoperatif komplikasyonlardan olan organ ve 

doku yaralanmalarına karşı önlem alınmış olur. Kliniğimizde sıklıkla başvurduğumuz 

laparoskopik cerrahiyi güvenli hale getirmek için kullandığımız bu tekniklerden bu çalışmada 

bahsetmeyi planlandık. 

Anahtar Kelimeler: Güveli Cerrahi, Laparoskopi, Abdominal Cerrahi 

 

ABSTRACT 

Laparoscopic methods are minimally invasive methods that are frequently preferred today to 

shorten the operation time, reduce the length of hospital stay and accelerate postoperative 

recovery. After previous abdominal surgeries, the presence of implantations in the abdomen, 

especially the intestine and omentum, is an expected situation. Intervention may become 

impossible due to advanced adhesions intraoperatively in recurrent abdominal surgeries. 

These adhesions may need to be opened with sharp and blunt dissections. These conditions 

not only prolong the duration of the surgery, but also adversely affect the surgical success. 

Minimally invasive methods are of great surgical importance in these patients, both in the 

opening of adhesions and in the completion of the operation. Although laparoscopic surgeries 

are the first choice surgical methods in these patients, they require some technical differences. 

In laparoscopic surgeries, the first trocar entry is applied for the camera and the umbilicus is 

preferred for this entry. However, there is a risk of sharp and blunt organ injury due to intra-

abdominal implants in patients with previous abdominal surgery. To reduce this risk, using 

different techniques when choosing the first trocar entry site makes the surgery safer. Various 
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entry sites and techniques may be preferred in the presence of umbilical hernia or when the 

umbilical circumference due to adhesions cannot be used. The Lee-Huang point at the level of 

the upper abdomen and close to the middle region, the Palmer point at the level of the upper 

abdomen midclavicular, the Jain point on the left side of the paraumbilical area or the Hasson 

technique, which is an open entry technique, are among the techniques that can be used in 

these cases. When the first trocar site, which is generally used for the imaging camera, is 

opened from different regions using these techniques, not around the umbilicus in the 

conventional way, precautions are taken against organ and tissue injuries, which are among 

the intraoperative complications. In this study, we planned to talk about these techniques that 

we use to make laparoscopic surgery, which we frequently apply in our clinic, safe. 

Keywords: Safe Surgery, Laparoscopy, Abdominal Surgery 
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ABSTRACT 

The demand people place on the natural world has increased to the point where the earth is 

unable to keep up in the struggle to regenerate, with increasing pressures on our natural 

environment, the habitats of many plants are under threat, sustainable management of plants is 

now of great importance. The study focused on the Ethnobotanical survey of the medicinal 

values of ten selected threatened tree species in some local markets where medicinal botanical 

are sold within Ibadan municipality, Oyo State, Nigeria.The local markets visited were Bode, 

Oje, Dugbe, and Aleshinloye. One hundred copies of semi-structured questionnaires with at 

least twenty respondents based on the population of herb sellers were distributed in each 

market. The questionnaire sought information on the uses of the selected threatened tree 

species (Alstonia boonei, Terminalia ivorensis, Ceiba pentandra, Harungana 

madagascariensis, Lophira alata, Milicia excels, Cylicodiscus gabunensis, Anogeissus 

leiocarpa, Garcinia kola and Bridelia ferrruginea), the seasonal prevalence of the tree 

species, their medicinal utilization and their traditional ecological knowledge for the purpose 

of conservation. Data collected were analysed using descriptive statistics. The study revealed 

that the plants were used for the treatment of different diseases including heart problems, 

rheumatism, skin problems, bleeding, asthma, malaria and diabetes. Aside the curative aspects 

of these threatened species, parts of the plants were used for construction work, furniture, 

charcoal production. Information showed that some (e.g Harungana madagascariensis ) have 

essential oils. The indigenous knowledge of respondents also helped in proposing some 

conservation strategies for the trees.  

Keywords: Ethnobotanical survey, Ibadan municipality, Medicinal, Threatened, Tree species. 

 

INTRODUCTION 

Ethnobotany is the study of interrelations between humans and plants, the study of the 

utilitarian relationship between human beings and vegetation in their environment, including 

medicinal uses (Harshberger, 1896), the study of plants used by primitive and aboriginal 

people’ (Robbins et al 1916).   However, current use of the term implies the study of 

indigenous or traditional knowledge of plants. It involves the indigenous knowledge of plant 

classification, cultivation and use as food, medicine and shelter (Iwu, 2002).   

Ethnobotany involves the use of plants prior to commercial exploitation and eventful 

domestication. It is based on the knowledge of plants by the local people and their usefulness 

as understood by the people of a particular ethnic group, since information concerning a 

particular plant varies from one ethnic group to another (Igoli et al., 2005). 

Traditional medicine is the set of knowledge, skills (ability to employ empirical knowledge), 

and practices based on theories, beliefs, and experiences of different cultures, whether they 
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are explicable or not and used for the maintenance of health and for the prevention, 

diagnosis, improvement, or treatment of physical or mental illness (WHO, 2017) 

Traditional health care systems as well as international herbal and pharmaceutical markets are 

dependent on medicines derived from plants. According to fossil records, the human use of 

plants as medicines may be traced back at least 60,000 years (Shi, et al., 2010). Traditional 

medicines are the staple of medicinal treatment in many developing countries and are used for 

many types of ailments. In Sub- Sahara Africa, traditional medicine has been from centuries 

and still is the most affordable and accessible health care system. The popularity of traditional 

medicine is fast spreading all over the world. 

Nearly 80% of the world populations rely on the use of traditional medicines to meet their 

primary health care needs (Sandhya et al., 2006). Out of the total 4, 22,000 flowering plants 

reported from the world, more than 50,000 are used for medicinal purposes. About 1 in 5 of 

all species, have been used medicinally (Schippmann et al., 2002). This represents by far the 

biggest use of the natural world in terms of number of species. This led to the establishment 

of the “Doctrine of Signature” (Boehme, 1651) and according to this doctrine, any botanical 

part which resembles the organ of human body, is created for the cure of ailment of that 

organ. The traditional healing system in Nigeria is known by many names like folk medicine, 

traditional medicine and herbal medicine. 

Sofowora, et al., (2013) defined medicinal plant as any plant which in one or more of its 

organs contains substances that can be used for therapeutic purposes or which are precursors 

for the synthesis of useful drugs.  They contribute significantly to rural livelihoods of the 

people and social equilibrium in Africa. 

The indigenous medicinal plants are the plants which have been in use for a very long time for 

the cure of one or more diseases in a community. These may be for more than a decade, or 

even before the past generations. This knowledge in line with African tradition has been 

handed down orally from generation to generations (SciDevNet, 2002). 

A report from the World Wide Fund (WWF) in 2006 confirmed that the demand people place 

on the natural world has increased to the point where the earth is unable to keep up in the 

struggle to regenerate (WWF, 2006). With this in less than 50 years, the ecosystem could 

reach the point of no return, or becoming very expensive and economically difficult to 

reverse. 

With these effects on biodiversity, more than 21% of the world medicinal plants are at risk. It 

has been feared that human activities are causing massive extinctions. The current extinction 

rate is now approaching 1,000 times the background rate and may climb to 10,000 times the 

background rate during the next century if the present trend continues (ENS 1999 and 

Jurriaan, et al., 2014). 

The importance of timber and other tree products from outside forest is attracting increasing 

attention, to help meet growing demands and reduce pressure on natural forests and 

plantations (Holding and Njuguna, 2001). Trees growing in open areas seem to have 

potentials to provide options for rural livelihoods and biodiversity conservation. These trees 

can contribute to poverty mitigation, serving as subsistence “safety nets” or low income “gap 

fillers” (Thomas et al., 1989). In addition to environmental stabilization, trees are useful for 

industrial, cultural, pharmaceutical, and socio-economic purposes to man, contributing billion 

of dollars yearly to the world’s economy. Estimates have shown that about 90 percent of 

cooking and heating energy comes from tree (Pasiecznik et al, 2006). 

Indigenous knowledge can help promote biodiversity conservation by characterizing resource 

uses that are appropriate for the particular local landscape. In fact, incorporating indigenous 

knowledge into conservation and development activities is believed to be an important 

mechanism for ensuring the most efficient and productive use of natural resources in the short 

term without jeopardizing the long-term capacity of nature to continue producing these 
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resources. Yet, indigenous knowledge is often neglected as a key source of policy-relevant 

information because it is often undervalued relative to Western scientific knowledge, both by 

non-local project managers and local communities themselves. Learning about and making 

use of local knowledge helps confirm the value and importance of such knowledge and 

facilitates its integration into resource management policies and practices. 

METHODOLOGY 

Study area 

The study was carried out in some local markets where medicinal botanical are sold within 

Ibadan municipality, Oyo State, Nigeria. The local markets visited were Bode, Oje, Dugbe, 

and Aleshinloye. The study covered two Local Governments areas of Oyo state which are 

Ibadan South- East Local Government and Ibadan South-West Local Government. 

Sampling technique 

The study was carried out in two (2) Local Government areas of Oyo state. The markets 

visited are those that are well known for their sales of herbs in the communities. Tree samples 

were taken to the markets to know their medicinal use (s). In each of these markets, at least 

twenty (20) respondents were randomly selected and interviewed. The interviews were carried 

out with the aid of a semi-structured oral questionnaire motive according to Case (1990) and 

Kayode (2005). The interviews were conducted with a fairly open frame work which allowed 

for focus, conversational and two way communications. The markets visited were: 

i. Aleshinloye Market in South-West Local Government.  

ii. Dugbe Market in Ibadan South- West Local Government. 

iii         Bode Market in Ibadan North- East Local Government. 

iv. Oje Marketing in Ibadan North- East Local Government 

 Not all the questions were phrased ahead of the interview. Majority of the questions were 

created during the interview, thus allowing the interviewer and the person been interviewed 

the flexibility to probe for detail and discussed issues on the subject matter. 

The tree species were identified by the respondents with their local names. In addition to this, 

adequate information on the availability, part(s) of the plants used, best form of application 

for effectiveness of the plant, methods of preparation, duration of prescription (i.e. dosage 

whether hourly, daily, weekly, monthly or yearly) were obtained. 

Determination of abundance of the timber species 
The relative abundant of the timber species were determined in order to propose a 

conservative measure. 

This is determined by the time taken from the centre of the market to when the plant species 

was physically come across. Plants that could be sited between 0 minutes to 0.5 hours were 

regarded as (VA) very abundant, those between 0.5 hours-1 hour as abundant (A), between 1-

2 hours as frequent (F), between 2-5 hours as occasional (0) while those that will take more 

than 5 hours to be seen were regarded as Rare (R). 

Method of data analysis and presentation 

The data collected were analysed using statistical tools such as frequency, percentages and bar 

charts 

RESULTS AND DISCUSSION 

Bode recorded the highest number of responses (as the market is known to majorly deal with 

the sales of herbs) followed by Oje and Dugbe. Aleshinloye had the least number of 

respondents because sale of herb is secondary or tertiary in the market (Table 2). Table 3 

revealed that the primary product obtainable from the selected tree species is timber. Garcinia 

kola is majorly known for its seeds while Bridelia ferrruginea is used as fuel wood.  
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Table 1: List of selected tree species with their different local names and families 

    

No LOCAL NAME BOTANICAL NAME FAMILY 

1 Ahun Alstonia boonei  Apocynaceae 

2 Afara dudu Terminalia ivorensis  Combretaceae 

3 Araba Ceiba pentandra Bombacaceae 

4 Arunje  Harungana madagascariensis  Clusiaceae 

5 Ayin Anogeissus leiocarpa Combretaceae 

6 Ekki Lophira alata  Ochnaceae 

7 Ira Bridelia ferrruginea Euphorbiaceae 

8 Iroko Milicia excelsa  Moraceae 

9 Odekowese Cylicodiscus gabunensis  Mimosaceae 

10 Orogbo Garcinia kola Clusiaceae 

 

 

Table 2: Occurrence of the selected tree species in the four local markets  

PLANT NAME ALESHINLOYE BODE DUGBE OJE 

Alstonia boonei  

 

5 32 13 19 

Terminalia ivorensis  5 33 12 19 

Ceiba pentandra 6 34 14 20 

Harungana madagascariensis  

 

4 34 12 18 

Lophira alata 3 29 10 18 

Milicia excelsa  

 

6 34 14 20 

Bridelia ferruginea 

 

10 34 16 20 

Cylicodiscus gabunensis 5 30 11 19 

Garcinia kola 12 33 15 22 

Anogeissus leiocarpa 

 

6 35 14 20 

 

Table 3: Major products obtainable from the selected tree species in the study area 

PLANT NAME PRIMARY USAGE SECONDARY USAGE 

Alstonia boonei  

 

Timber Medicine, essential oil and 

exudates 

Terminalia ivorensis  Timber Dye and Tannins, Auxiliary 

plant 

Ceiba pentandra Fibre Dye and Tannins, Fuel plant, 

Timber and Medicinal Plant. 
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Harungana 

madagascariensis  

 

Timber Dye and Tannin, Fuel Plant, 

Medicinal Plant. 

Lophira alata  

 

Timber Fuel Plant, Medicinal Plant 

Fruit and Auxiliary plant 

Milicia excelsa  

 

Timber Fibre, Essential oil, Fruits, 

Fuel plant and Medicinal 

Plant 
Anogeissus leiocarpa Timber Dyes, Medicinal and Fuel 

Plant. 

Bridelia ferrruginea 

 

Fuel wood Medicine from leaves, stem 

and roots  

 
Cylicodiscus gabunensis 

 

Timber Medicine from stem bark, 

Fuel wood. 

 
Garcinia kola Edible fruit Medicine from leaves, stem 

and roots. 

 
It was observed from table 4 that despite the scarcity of most of these trees species on the 

field, their parts are abundant in the study areas for sale as herbs. Lophira alata recorded the 

least of 65%. The responses of the herb sellers indicated that they have impressive knowledge 

about the various herbs and also possessed the maximum information about the curative 

aspect of the medicinal plants. 

 

Table 4: Percentage Level of abundance of the tree species to respondents in the study 

area 

Plant name Available Not Available 

Alstonia boonei  

 

70 30 

Terminalia ivorensis  75 25 

Harungana madagascariensis  

 

68 32 

Lophira alata  

 

65 35 

Cylicodiscus gabunensis 

 

70 30 

Milicia excelsa  

 

70 30 

Garcinia kola 80 20 

Anogeissus leiocarpa 

 

78 22 

Bridelia ferrruginea 

                                                                                                                                                                                         

95 05 

 

  

Table 5: Medicinal uses of the selected tree species as given by the respondents 
Name of Plants Local 

Name 

Family Medicinal 

Part Used 

Types of 

ailments 

Administration 

Ceiba pentandra 

 

Araba Bombacaceae Leaves 

 

 

Bark of 

stem 

 

 

 

Fever and 

headache 

 

Cold and 

Asthma 

 

 

 

The leaves are 

used as an 

emollient 

The bark 

decoction is 

given to 

children 

having 
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Roots 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes and 

control of 

menstruation 

disorder 

 

difficulty in 

breathing 

The juice of 

the roots is 

given to cure 

diabetes. The 

extract of the 

plant is used to 

control 

menstruation 

disorder 

Milicia excelsa 

 

Iroko Moraceae Bark of 

Steam 

 

 

Bark, 

leaves 

 

 

 

 

Fruits, 

Bark of 

stem 

Dysentery 

 

 

 

Cough, 

tumors and 

heart 

problem 

 

 

Stomach 

upsets 

The bark of 

stem is boiled 

and decoction 

taken 

Infusion of 

bark is 

administered 

and the young 

leaves for the 

cure of cough 

Fermented 

fruit and bark 

decoction is 

taken with 

porridges to 

treat stomach 

complaints. 

Terminalia 

ivorensis 

Afara dudu Combretaceae Bark of 

stem 

 

 

 

 

 

Leaves, 

bark, and 

root 

Yellow fever 

and headache 

and diuretic 

 

 

 

Rheumatism 

The bark of 

stem are 

recognized to 

have diuretic 

properties and 

cure yellow 

fever 

The root 

decoction with 

local gin is 

used for 

treating 

rheumatism 

Harungana 

madagascairensis 

Arunje Clusiaceae Root 

 

 

 

 

 

Stem 

Bark and 

roots 

 

 

Bark of 

stem, and 

root 

Gonorrhea 

 

 

 

 

 

Headache, 

fever 

 

 

 

 

Diarrhoea, 

and 

Root 

decoction with 

local gin is 

used to cure 

gonorrhea 

Root, bark and 

stem decoction 

is given for 

headache and 

fever 

Powdered bark 

is used 
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Haemorrhage 

Anogeissus 

leiocarpa 

Ayin Combretaceae Bark of 

stem and 

leaves 

 

 

Leaves 

Body and 

chest pain, 

Typhoid, 

wounds 

(both fresh 

and old) 

 

Jaundice  

Bark of stem 

decoction is 

used for 

typhoid and 

body pains. 

Leaves and 

Bark of stem 

is dried and 

grounded into 

powder and 

applied on the 

wounds 

A decoction of 

the leaves or 

leafy twigs 

is used against 

yellow fever 

and jaundice 

Alstonia boonei  

 

Ahun Apocynaceae Stem 

bark, 

Root 

Jaundice, 

Typhoid, 

Venereal 

diseases,  

and 

snakebites 

Stem bark 

decoction is 

taken for 

jaundice, 

Roots 

decoction is 

used for 

venereal 

diseases 

Lophira alata Ekki 

(Akoura) 

Ochnaceae Leaves 

 

 

Bark of 

stem and 

root 

 

 

 

Bark of 

stem and 

fruit 

Tooth ache  

 

 

Yellow 

fever, 

diuretics and 

fever 

 

 

Stomach 

problem 

Leaves have 

laxative action 

The bark of 

stem and root 

are recognized 

to have 

diuretic 

properties  

Decoction of 

bark or 

fermented 

fruit. The 

decoction is 

taken with 

porridge to 

treat stomach 

complaints    

Garcinia kola Orogbo Clusiaceae 

 

Seeds 

 

 

 

 

Stem 

Cuttings 

Cough, 

Jaundice and 

Snake bite 

 

Tooth 

decay/pain 

Seeds can be 

chewed 

directly or 

mixed with 

honey and 

licked 

The stem 

cutting is used 

as chewing 

sticks against 
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tooth pain and 

decay 

Bridelia 

ferruginea 

 

Ira Euphorbiaceae 

 

Bark of 

stem and 

leaves 

Diabetics , 

Malaria and 

typhoid 

Juice of stem 

bark is 

extracted and 

taken twice 

daily for the 

treatment of 

diabetics  

Leaves and 

bark decoction 

is taken for the 

treatment of 

malaria and 

typhoid  

Cylicodiscus 

gabunensis  

 

Odekowese 

 

Mimosaceae 

 

Bark of 

stem,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaves 

Rheumatism 

and general 

body pain 

Snake Bite 

and poisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migraine 

The decoction 

is taken 

morning and 

night to ease 

the pains 

The stem bark 

are cut into 

small pieces 

and soaked 

inside palm 

kernel oil, this 

is taken 

anytime to 

neutralize 

either snake 

venom or 

poison 

Macerate of 

the leaves is 

used against 

migraine. 
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Fig 1:  Parts of the tree species used as given by the respondents 

From fig 1, only the root and the stem of Harugana madagascarensis are used, while all parts 

are used in Lophira alata. The roots of G. kola, C. gabulensis, A. leiocarpa and Milicia 

excelsa were not given to be used for any treatment. The leaves, roots and stem bark of Ceiba 

pentandra, Alstonia boonei and Terminalia ivorensis were reported to be useful. 

Further field observation revealed that four (4) of these trees could be described as 

endangered as they were not easy to come by in the aboriginal forests around the study areas, 

they are Anogeissus leiocarpa, Alstonia boonei, Cylicodiscus gabunensis and Harungana 

madagascariensis. Thus considerable amount of time, sometimes running into days was 

required to come across these plants. They were mostly sourced for in the forest and they have 

multi-purpose utilities in the study area. These plants require urgent conservation. 

The existing indigenous traditional knowledge of the respondents around the forest area on 

these species could be utilized to serve as the necessary features and potential towards their 

conservation (Tables 9-13). 

 

TABLE 6: INDIGENOUS KNOWLEDGE OF RESPONDENTS ON Anogeissus leiocarpa 
Traditional Ecological  knowledge Potential for Conservation 

 

It thrives well in the savanna 

 

It flowers in July to November and fruits in 

August to January 

It is suitable for cultivation in the derived savanna 

area of the study area. 

It is suitable for cultivation at the onset of the rain 

in the State. 

 

TABLE 7: INDIGENOUS KNOWLEDGE OF RESPONDENTS ON Alstonia boonei 

Traditional Ecological  knowledge Potential for Conservation 

It thrives well in the forest and tolerate wide range 

of sites 

It flowers between October and March and fruits 

in December 

Its seeds are dispersed by wind 

 

 

It is suitable for cultivation in all parts of the 

State. 

Its seeds are ready for planting at the onset of the 

rains in the State. 

This will ensure wide seed dissemination which 

could enhance the development of numerous 

wildings. 
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Its germination takes 15 to 25 days 

 

It has high germination rate 

  

Seeds does not require pre-treatment for 

germination  

It grows rapidly 

 

It coppices readily 

 

Its seeds are storable in dry and cool places 

This will enhance early replacement of non-

viable seeds. 

This will enable seedling demands to be met 

easily 

This confers on it the economy of time and 

labour. 

This would enhance early delivery of dividends 

This would enhance its replacement after use. 

This would ensure seeds availability when 

planting is to be done. 

 

TABLE 8: INDIGENOUS KNOWLEDGE OF RESPONDENTS ON Cylicodiscus gabunensis 

Traditional Ecological  knowledge  Potential for Conservation 

It  thrives in the forest 

 

It flowers in February to April and fruits in 

November to March 

Propagation is from seed 

 

Seeds does not require pre-treatment 

 

Seeds germinate between 5-12 days 

It is suitable for cultivation in most parts of the 

State. 

Seeds are ready for planting at the onset of rain in 

the State. 

Cultivation from seeds is a familiar method among 

respondents in the state. 

This confers on it the economy of time and labour. 

This will enhance the replacement of non-viable 

seeds. 

 

TABLE 9: INDIGENOUS KNOWLEDGE OF RESPONDENTS ON Harungana madagascariensis 

Traditional Ecological  knowledge  Potential for Conservation 

It thrives in the forest 

 

It flowers in July to April and fruits in September 

to April 

It flowers profusely 

It has high germination  

It germinates rapidly 

 

 

Seeds does not require any pre-treatment 

It is suitable for cultivation in most parts of the 

State. 

It seeds would be available for planting at the 

onset of rain. 

This would ensures availability of seeds 

Seedlings demand would be met easily.  

This would enhance economy of time and 

enhance replacement of non-viable seeds. 

This confers on it the economy of time and 

labour. 

 

CONCLUSION 

The study revealed that the natural environment still remain the major source of medicinal 

plants in the study area. Therefore with the increasing conversion of  valuable natural 

environment to mono-culture plantations of exotic plants, there is likelihood of continued 

erosion of botanical diversity and the common traditional values of the medicinal plants. 
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Field observations revealed that some of the plants that are now rare are dioecious (e.g. 

Alstonia boonei) which means they only flower when they are in pairs of male and female in 

the same environment. This is in support with the research carried out by Mapongmetsem et. 

al. (2002) that dioecious plants have lesser flower and fruit than the monoecious. This has 

really contributed to their scarcity. Field observations also revealed that in sourcing for 

medicinal plants, most of the species have their stems, roots and/or leaves been used 

ethnomedicinally with their collection as predatory and annihilative. Such methods of 

collection as previously observed by Homman (1994) entailed the destruction of source(s) in 

such a rate that their regeneration(s) is/ are slower than the rate of extraction. Debarking of 

stems and roots has been identified as one of the most destructive extractive techniques 

commonly observed in Nigeria (Fasola and Egunyomi 2002). Studies by Cunningham (1988), 

John (1988) and Peters (1996) had revealed that debarking often kill the plants. Most of the 

perrenials, as observed by Shinwari and Khan (2000), required prolonged periods of growth 

with considerable number of years required to reach flowering and fruiting stage, thus 

minimizing their regenerating possibilities. The relative regrowth capabilities of most 

debarked trees and shrubs in the study area was not studied. 

RECOMMENDATIONS 

It is recommended that urgent strategies should be evolved to preserve the endangered 

medicinal plants for the use of the present and future generations.  

• Cultivation/ Domestication is one of the means of achieving conservation of medicinal 

plants by reducing the exploitation pressure exerted on naturally occurring herbal plant 

species, this will protect plants that are been threatened in their natural habitat.  

• Harvesting and processing methods of the plants should be improved upon in order to 

increase their life span. 

• Further research activities are required on the biology of the species with the aim of 

providing clue to their ecology and to achieve deep understanding on the life cycles, 

pollination and dispersal mechanism. 

• In-situ and ex-situ conservation methods should be embarked upon. These according to 

Shinwari and Khan (2000) should involve the protection of plants in their natural habitats 

followed by ex-situ devices by growing important species and subsequently re-introducing  

them in to their natural environment. 
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PAPALIK KOLTUĞUNDA AHLAKSIZ BİR PAPA: XII. JOHN 

 

ÖZET 

Asıl adı Octavian olan XII. John 955’ten 964’e kadar papalık koltuğunda oturmuştur. O 

zamanlar Roma’nın yöneticisi olan Spoleto Dükü II. Alberic’in tek oğluydu ve Alberic 16 

Aralık 955’te Octavian henüz 18 yaşındayken onun papa olarak seçilmesini emretmiştir. John 

papalık görevini Kutsal Roma İmparatoru I. Otto döneminde yapmış ve genç Papa 2 Şubat 

962’de Alman kralı Büyük Otto’yu Kutsal Roma İmparatoru olarak taçlandırmıştır. John ilk 

başta İtalya’yı yöneten Berengar’a karşı Otto’dan yardım istemiş ve bunun karşılığında onu 

Kutsal Roma İmparatoru olarak taçlandırmışsa da daha sonra Otto’nun düşmanlarıyla ittifak 

kurup ona ihanet etmiştir. Bunun yanında John papalık koltuğuna oturduğu zamandan beri 

ahlaksızlıklarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu genç Papa’nın neredeyse işlemediği bir 

günah yoktur. Öylesine zevke ve eğlenceye düşkündü ki bu durumun bir sınırı da yoktu. 

Lateran Kilisesi’nde bir genel ev işlettiği, ensest ilişkiler yaşadığı, insanları cezalandırarak 

ölümlerine sebep olduğu ifade edilirken daha başka ahlaksızlıklar ve kötülüklerle de 

suçlanmıştır. Öyle ki Roma’ya gelen hacılar dahi yaptıkları bağışların Papa John tarafından 

kumar masasında harcanmasında korkuyorlardı. Aynı şekilde kadınlarda her an bu ahlaksız 

Papa’nın tuzağına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Papa John papalığa büyük 

zararlar veriyordu. Tabi ki Roma halkı bu duruma kayıtsız kalmamış ve rahatsızlıklarını dile 

getirmiştir. John’un bu öfkeli Roma halkının tepkilerinden dolayı hayatından endişe ettiği 

ifade edilmektedir. Hayatı ahlaksızlıklarla dolu bu Papa’nın ölümü de trajik olmuştur. Papa 

John’un ölümü ile ilgili farklı söylemler olsa da genel olarak yirmili yaşlarının sonlarında evli 

bir kadınla yataktayken öldüğü iddia edilir. Bazı kaynaklara göre yataktayken felç geçirmiş 

ancak bazı kaynaklara göre ise kadının öfkeli kocası tarafından öldürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: XII. John, I. Otto, Papa, Roma. 
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AN IMMORAL POPE IN THE PAPAL SEAT: JOHN XII 

 

ABSTRACT 

John XII, whose real name was Octavian, held the papacy from 955 to 964. He was the only 

son of Duke Alberic II of Spoleto, who was then ruler of Rome, and on December 16, 955, 

when Octavian was just 18 years old, Alberic ordered his election as pope. John served as 

papacy during the reign of Holy Roman Emperor Otto I and the young Pope crowned the 

German king Otto the Great as Holy Roman emperor on February 2, 962. Although John 

initially sought Otto’s help against Berenger, who ruled Italy, and crowned him as Holy 

Roman Emperor in return, he later allied himself with Otto’s enemies and betrayed him. In 

addition, John has attracted attention with his immorality since he took the papal seat. There is 

hardly a sin this young Pope has not committed. He was so fond of pleasure and entertainment 

that there was no limit to this situation. While it was stated that he ran a brothel in the Lateran 

Church, had incestuous relationships, and caused death by punishing people, he was also 

accused of other vices and evils. So much so that even the pilgrims who came to Rome were 

afraid that their donations would be spent by Pope John at the gambling table. Likewise, 

women were at any time in danger of falling into the trap of this immoral Pope. Pope John 

was doing great damage to the papacy. Of course, the Roman people did not remain 

indifferent to this situation and expressed their discomfort. John is said to have feared for his 
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life because of the reactions of the angry Roman people. The death of this Pope, whose life 

was full of immorality, was also tragic. Although there are different accounts of Pope John’s 

death, it is generally claimed that he died in his late twenties while in bed with a married 

woman. According to some sources, he had a stroke while in bed, but according to some 

sources, he was killed by the woman’s angry husband. 

Key Words: John XII, Otto I, Pope, Rome. 

 

GİRİŞ 

Orta Çağ Avrupa’sında dini ve siyasi bir kurum olarak önemli bir güce sahip olan papalığın 

tarihi ilginç hikâyelerle doludur. Bin yılı aşkın bir süre boyunca pek çok siyasi istikrarsızlığa 

ev sahipliği yapan kurumun imajı, saçma, tuhaf ve düpedüz korkunç pek çok sıfatla birlikte 

anılıyordu. Artık papalık her türlü karanlık olay ile ilişkilendiriliyordu. Yolsuzluk, ahlaka 

aykırı davranışlar, adam kayırma, cömert hayat tarzları gibi olaylar bunlardan bazılarıdır 

(Lewis, 2019, s.9). 

Özellikle X. yüzyıldan itibaren papalık koltuğundaki papalar genellikle ahlaksız 

davranışlarıyla ön plana çıkmışlardır. İşte bu olaylarla ilişkilendirilen ve ahlaksızlıklarıyla ün 

salmış olan bu isimlerden biri de Papa XII. John’dur. Henüz 18 yaşındayken papalık 

koltuğuna oturan John’un neredeyse yapmadığı hiçbir ahlaksızlık ve kötülük kalmamıştır. 

Papalık tarihinde birçok papanın adı bu tür kötü davranışlarla anılsa da özellikle Papa XII. 

John’un yaptıklarıyla yaşadığı dönemde adından bir hayli söz ettirdiği açıktır. 

Papa John’un Hayatı  

Asıl adı Octavian olan XII. John, birkaç nesil boyunca Roma’yı ve papalığı kontrol eden bir 

aileden geliyordu. Büyük büyük babası Theophylact, büyükannesi Marozia ve babası Alberic, 

papalığı aile mülkü haline getirmeye çalışmışlardı (Macy, 2007, s.683). 954’teki ölümünden 

önce, Roma’nın tartışmasız efendisi Spoletolu II. Alberic, II. Agapetus’un ölümü üzerine tek 

oğlu olan Octavian’ı papa olarak seçmeleri için soylulara yemin ettirmiştir (encyclopedia). II. 

Alberic 954’teki ölümüne kadar “Romalıların Prensi ve Senatörü” unvanıyla Roma’yı 

yönetmiş ve papalığı kontrol altında tutmuştur. Ancak bunu yaparken tarafların haklarını 

hiçbir şekilde ihlal etmemiştir (Raiola, 2014, s.246). Alberic, Roma’daki dünyevi iktidarın 

papalıktan ayrılmasının uzun süre mümkün olmadığını anlamış ve ikisini yeniden 

birleştirmeye karar vermiştir. Alberic öldüğünde, Octavian Roma’nın hükümdarı olmuş ve bir 

yıl sonra Agapetus’un ölümü üzerine XII. John adıyla papa olmuştur. Octavian papa 

olduğunda, muhtemelen sadece on sekiz yaşındaydı. Papalık tahtına seçildiğinde adını 

değiştiren ikinci papa olarak kabul edilir. 533’te adını değiştiren ilk papa II. John olmuştur 

(Williams, 1998, s.15; Noble, 2006, s.17). 

Yeni Papa’nın prens sıfatıyla Octavian adını, Papa sıfatıyla da John adını kullanması onun 

ikili rolünün bir ifadesiydi. Çekici bir küstahlığı, zor durumlardan konuşarak kurtulabilme 

yeteneği ve hatırı sayılır bir kişisel cesareti vardı. Ayrıca büyük babasını taklit etmeye de 

oldukça hevesliydi. John, saltanatının ilk aylarında, Alberic’in ölüm haberi üzerine ayaklanan 

asi bir lorda karşı aceleyle planlanmış, kötü organize edilmiş bir askeri sefere öncülük 

etmiştir. Sefer tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Kararlı bir silah gösterisi papalık ordusunu 

kaçıp sığınacak bir yer aramaya yöneltmiş ve genç Papa aslında bir bozguna öncülük etmiştir. 

Böylece askeri yaşamın kendisine göre olmadığını anlamış ve Roma’ya dönerek, Romalıları 

bile ürküten bir yaşam tarzı sürdürmeye başlamıştır (Chamberlin, 1969, s.42). 

Papa John’un I. Otto ile İlişkisi 

Papa John Kutsal Roma İmparatoru I. Otto ile inişli çıkışlı bir ilişki içerisinde olmuştur. Papa 

John 951 yılından 961 yılına kadar neredeyse on yıldır İtalya’ya hükmetmekte olan İtalya 

Kralı II. Berengar’a karşı Büyük Otto’dan yardım istemiştir. Macar zaferinden sonra Avrupalı 

aristokratlar ve din adamları tarafından büyük bir saygınlık kazanan Otto, imparatorluk tacıyla 
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ödüllendirilme karşılığında Papa’nın yardım çağrısına karşılık vermiştir (Çetin Ünal, 2022,  

s.43-44).  

Bunun üzerine John 2 Şubat 962’de Alman kralı Büyük Otto ve eşi Adelheid’i Kutsal Roma 

imparatoru ve imparatoriçesi olarak taçlandırmıştır. Ancak İmparator Otto, John’un 

imparatora itaat yemini etmesini emreden Privilegium Ottonianum’u (Ottonya Ayrıcalığı) 

yayınladığında Papa isyan etmiştir (Britannica). Yeni imparatorun İtalyan siyasetine 

hükmetmeye niyetli olduğunu anlayan John, yarımadadaki Alman varlığını sona erdirmeyi 

amaçlayan bir koalisyon kurmuştur (Jestice, 2001, s.632). İmparator Roma’dan ayrılır 

ayrılmaz, Papa John imparatorun düşmanlarıyla gizli anlaşmalar yapmıştır (Ebenezer, 2012, 

s.124). Bunun üzerine Otto 6 Kasım 963’te Roma’daki Aziz Petrus’ta bir konsey toplamış ve 

konsey, 4 Aralık 963’te John’u Otto’ya karşı silahlı bir komplo kurmaya teşvik ettiği ve onur 

kırıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden almıştır (Britannica). 

Papa John’un Ahlaksızlıkları 

Papa John döneminde Papalık ikametgahı olan Lateran Sarayı açık saçık genç kadınlar, 

Papa’nın sarhoş arkadaşları ve bütün gece süren partilere ev sahipliği yapmıştır. Öyle ki bazı 

gözlemciler sarayı bir geneleve benzetmiştir (Binda, 2003,s.97). John, papa olarak hüküm 

sürdüğü dönemde sefahat içinde bir yaşam sürmüştür. Bu ahlaksızlıklarıyla ünlü Papa 

zamanın efendisi gibi yaşamıştır. John’un çok sayıda sevgilisi ve metresi olmuş, kumar için 

papalık hazinesini yağmalamış ve imparatoru, yaşam tarzını değiştirmesi konusunda onu 

uyarmak zorunda bırakacak şekilde davranmıştır. John’a ruhban sınıfındakiler tarafından 

yöneltilen suçlamalar arasında şunlar da vardı: Cinayet, yalancı şahitlik, kutsala saygısızlık, 

bazı kadın akrabaları ve iki kız kardeşiyle ensest ilişki kurmak vardı bunun yanında şeytana 

kadeh kaldırıyor ve zarla kumar oynuyordu, bu şekilde oynarken Zeus’u, Venüs’ü ve diğer 

şeytanları uyandırıyordu (Williams, 1998, s.15). 

Anlaşılacağı üzere John’un papa olarak seçilmesi tam bir felaket olmuştur. O öylesine şehvet 

düşkünüydü ki, Tanrı’nın onun canını bir an önce alması için manastırlarda duaların 

edildiğine dair rivayetler vardır. O kadar gözü dönmüştü ki işleyemeyeceği hiçbir günah 

yoktu. John, kendi sevgililerinden biri olan Marcia’yı, Lateran Kilisesi’nde işlettiği genelevde 

görevlendirmişti. Babasının metresi ve kendi annesiyle ilişkiye girdiği söylemleri de 

mevcuttur. Ayrıca insanlara eziyet etmekten asla geri durmuyordu. Bir kardinali kör ettirdiği 

ve bir başkasını hadım ettirerek ölümüne neden olduğu ifade edilmektedir. Bahsettiğimiz 

üzere kumar da oynayan John, Roma’ya gelen hacıların korkulu rüyası olmuştu. Hacılar 

yapacakları bağışların John tarafından kumar masasında harcanmasından korkuyorlardı 

(Lewis, 2019, s.27). 

Papa John hakkındaki suçlamalar bu kadarla sınırlı değildi. Komünyon almadan ayin yaptığı 

söyleniyordu. Ayrıca on yaşındaki bir çocuğu piskopos olarak kutsadığı, halka açık olarak 

avlandığı, kundakçılık ve zina da ona karşı yöneltilen suçlamalar arasındaydı. Ayrıca yabancı 

kadınların, Papa’nın şehvet düşkünü tavırları nedeniyle Roma’ya hacı olarak gelmekten 

korktukları söyleniyordu (Logan, 2002, s.100-101). 

Peki ahlaksız davranışlarıyla ünlenen bu Papa nasıl mı öldü? Tabi ki su testisi su yolunda 

kırıldı… Papa John’un ölümü ile ilgili farklı söylemler olsa da genel olarak kaynaklar 964 

yılında yirmili yaşlarının sonlarında evli bir kadınla yataktayken felç geçirerek öldüğü 

konusunda hem fikirdir. Proteuslu John Crescentius isimli bir piskoposun söylemine göre ise 

“Romalı evli bir kadınla yasadışı ve kirli ilişkiler kuran Papa John, bir günah eylemi 

sırasında gafil avlandı; kadının haklı ve öfkeli kocası onun başını çekiçle ezdi ve böylelikle 

ruhunu Şeytan’ın pençesinden azat etti” (Lewis, 2019, s.31). 

SONUÇ 

Orta Çağ’da papalığın karanlık bir geçmişi olduğu oldukça açıktır. Papalık Avrupa tarihinin 

merkezinde yer alırken aynı zamanda kıta tarihinin iyi ve kötü yönlerini yansıtmaktadır. Orta 

Çağ’da pek çok Papa oturduğu makamın hakkını vererek davranmamıştır. Cinayet, rüşvet, 
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zina gibi birçok ahlaksızlık yapmışlardır. Papa XII. John diğer papaların ahlaksızlıkları 

üzerine yenilerini inşa etmiş ve ahlaksızlıklarıyla Orta Çağ Avrupa’sına damga vurmuştur. 

Papa John insanların ölümüne sebep olmak, kumar oynamak, zina yapmak, ensest ilişkiler 

yaşamak gibi birçok zulüm ve ahlaksızlıkla ön plana çıkmıştır. Hatta Papa’nın şehvet düşkünü 

tavırları nedeniyle yabancı kadınların Roma’ya hacı olarak gelmekten korktukları dahi 

söylenmiştir. Zaten bu şehvet düşkünü Papa’nın ölümü de beklenen şekilde ahlaksızca 

olmuştur. 

 

 
Papa XII. John (IOANNES PP XII ROMANVS, 2022). 
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ÖZET 
Ökaryotik bir hücrenin hücre iskeleti, hücre sitoplazması içindeki partiküllerin ve 

organellerinin iç hareketi ve taşınması, hücrenin kendine özgü şeklinin oluşması ve korunması 

ve hücre hareketi için temel olan yapısal hücre proteinlerinin kompleks bir karışımından 

oluşmaktadır. Çevreye uyum göstermesi, yanıt oluşturması ve bölünmesi hücre iskeletini 

oluşturan protein özelliğindeki filamanlar sayesinde olmaktadır. Bu filamanların görevi 

hücreyi bağ dokuya bağlanmak, mekanik etkilere direnç ve diğer hücrelere tutunmayı 

sağlamaktır. Bu filamanlar hücrenin her yerine dağılmış şekilde bulunurlar. Bu yapısal 

proteinler, şekilleri, protein alt birimleri, bulundukları yerler ve özellikleri farklı olan 3 ana 

tipten oluşur. Mikrotubüller, mikrofilamanlar ve ara filamanlar. Bunlar yapısal ve işlevsel 

olarak farklı organizmalar ve hücre tiplerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle 

hücre iskeletleri de farklılıklar gösterebilmektedir. 

Aktin filamanları ve mikrotübüller çok yönlü, dinamik yapılardır. Sitoplazmik organelleri ve 

hücre içi kompartmanları organize ederek, hücre polaritesini düzenlemekte, itme ve kasılma 

kuvvetlerini oluşturabilmektedirler. Hücre bölünmesinde görev alırlar. Hücre göçü sırasında 

çekme itme kuvvetlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar. 

Ölümle sonuçlanan en yaygın hastalık türü kanserdir. Kanserleşmeye neden olan yolaklar 

farklı olmasına rağmen sonuç her zaman kontrolsüz hücre çoğalması ile sonuçlanmaktadır. 

Kanser hücresinin çevreleyen dokuya geçişi, yeni bir bölgede büyümeyi içeren çok aşamalı 

bir süreçtir. Bu adımların çoğu, hücre hareketliliğini gerektirir. Bu hareketliliğe bağlı olarak 

kanserli hücrelerin yüzeylerinde gerçekleşen değişimler sonucu aktin filamanlarının oluşumu, 

hücre adezyonu ve akto-miyozin filamanlarının kasılması gerçekleşmektedir. İleri aşamalarda 

kanser hücrelerinin zarlarında gerçekleşen bu değişimler sonucu, kontak inhibisyonun yok 

olması, kanserli dokunun büyüme nedenlerindendir. 

Kanser hücreleri, göçmen ve istilacı özellikler kazanmak için, hücre iskeletinin yeniden 

düzenlenmesi ve istilacı büyüme için gerekli zar çıkıntılarının eşzamanlı oluşumunu içeren 

gelişimsel süreçleri kullanmaktadır. 

Bu derlemede hücre iskeletinin ve hücresel organizasyonunun kanser hücresi oluşumu ve 

yayılması sırasında gösterdiği değişiklikler yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mikrotubuller, Aktin filamanları, Hücre göçü   
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ABSTRACT 

The cytoskeleton of an eukaryotic cell consists of a complex mixture of structural cell 

proteins essential for the internal movement and formation and maintenance of the cell's 

distinctive shape, and transport of particles and organelles within the cell cytoplasm and cell 

movement. Protein filaments that form the cytoskeleton has curicial role in environmental 

adaptation, cellular response, and division, These filaments connect the cell to the connective 

tissue and provide resistance to mechanical effects and attach to other cells. These structural 

proteins consist of 3 main types that differ in protein subunits, shapes, locations and 

properties. Microtubules, microfilaments and intermediate filaments. They may show 

differences in structural and functional on different organisms and cell types. 

Actin filaments and microtubules are highly dynamic structures. By organizing cytoplasmic 

organelles and intracellular compartments, they can regulate cell polarity and generate 

repulsive and contractile forces. They take part in cell division. They provide the appearance 

of repulsive forces during cell migration. 

Cancer is the most common type of disease that causes death. Although the pathways that 

cause cancer are different, always results in uncontrolled cell proliferation. The cancer cell 

migration into the surrounding tissue is a multistep process that involves proliferation in a 

new area. Many of these steps require cell motility. Depending on this mobility, the formation 

of actin filaments, cell adhesion and contraction of actin-myosin filaments occur as a result of 

changes on the surfaces of cancerous cells. As a result of these changes in the membranes of 

cancer cells, the disappearance of contact inhibition is the reason for the growth of cancerous 

tissue. 

Cancer cells acquire migratory and invasive properties, involving the reorganization of the 

cytoskeleton and the simultaneous formation of membrane protrusions and uses 

developmental processes necessary for invasive growth 

In this review, changes in the cytoskeleton and cellular organization during cancer cell 

formation and migration have been re-evaluated in the light of new literatures. 

Key words: Microtubules, Actin filaments, Cell migration 

 

Bir hücrenin hücre iskeleti, hücre sitoplazması içersindeki partiküllerin ve organellerin iç 

hareketi veya taşınması, hücre şeklinin doğruluğu ve hücre hareketi için temel olan yapısal 

hücre proteinlerinin kompleks bir karışımından oluşmaktadır. Bu yapısal proteinler 3 ana 

tipten oluşur. Mikrotübüller: Yaklaşık 25 nm çapında olan uzun çubuk benzeri yapılardır. 

Tubulin adı verilen tek tip globular bir proteinden oluşurlar. Hücre içi transporttan, sil ve 

flagellanın hareketinden, mitoz sırasında kromozomların ayrılmasından, hücre şeklinin 

belirlenmesi ve korunmasından sorumludurlar (1, 2). Aktin Filamentleri (Mikrofilamentler): 

Yaklaşık 6 nm çapındadırlar. Kas kasılmasında, sitokinezde, sitoplazmik akımda, hücre 

hareketinde ve hücre şekli değişikliklerinde aktif bir şekilde işlev görürler. Ara Filamentler: 

Yaklaşık 10nm çapındadırlar. Hücresel membranların desteklenmesinden ve dolayısıyla hücre 

şeklinin korunmasından ve hücreye belirli bir dayanıklılık kazandırmadan sorumludurlar (1, 

3). 

Hücre iskeleti genel olarak 2 temel fonksiyonu gerçekleştirir: Birincisi; hücre içini düzenleyen 

ve destekleyen bir iç iskelet oluşturmak. İkincisi ise; hareket oluşturmaktır. Tıpkı vücudun 

hareketini sağlayan kaslarla ilişkili vücut iskeleti gibi, hücre iskeleti; kromozomlar, 

membranlar ve granüller gibi hücre içi bileşenlerin hareketi kadar, bir bütün olarak hücrenin 

hareketine de katılır (4, 5). 

 

CANCER AND THE ROLE OF THE CYTOSKELETON 
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1. Mikrotübüller: Hücre iskeletinin birinci elemanı; elektron mikroskobu tarafından tespit 

edilmiş olan, 25nm çapında ve birkaç mm uzunluğunda, uzun çubuk benzeri bir yapıya sahip 

olan mikrotübüllerdir (4, 6). Mikrotübüller, tubulin adı verilen tek tip globular proteinden 

oluşurlar. Tubulin; α-tubulin ve ẞ-tubulin denilen 55kd-polipeptitlerinin ikisinden oluşur. 

Aktin gibi hem α hem de ẞ-tubulin, ilgili genlerin küçük bir grubu tarafından kodlanır. 

Ayrıca, tubulinin 3. tipi (Ɣ- tubulin), spesifik olarak sentrozom yapısında mikrotübül 

düzenlenmesinin başlamasında rol oynar (1, 7). 

Mikrotobüller genellikle içi boş bir öz etrafinda toplanmış 13 linear protofilamentten oluşur. 

tubulin dimerlerinin baştan kuyruğa sıralarından oluşan protofilamentler, paralel 

düzenlenmişlerdir. Mikrotübüller: hızlı büyüyen bir pozitif uç ve yavaş büyüyen bir negatif uç 

ile polar yapılardır. Bu polarite mikrotübüller boyunca hareket yönünü tespit etmede 

önemlidir (1). 

Tubulin dimerleri polimerize oldukları kadar depolimerize de olabilirler ve mikrotübüller 

montaj ve dağılmanın hızlı döngüsüne uğrarlar α ve ẞ-tubulin, polimerizasyonu düzenlemek 

için aktine bağlanan ATP'ye analog olarak işlev gören GTP'ye bağlanırlar. Özellikle ẞ -

tubuline bağlı GTP, polimerizasyondan kısa bir süre sonra veya polimerizasyon esnasında 

GDP'ye hidroliz olur. Bu GTP hidrolizi komşu moleküller için tubulinin bağlayıcı affinitesini 

zayıflatır. Depolimerizasyon olur, GDP'ye bağlı tubulin molekülleri devamlı olarak negatif 

uçtan kaybolur ve aynı mikrotübülün pozitif ucunda GTP'ye tubulin moleküllerinin 

eklenmesiyle yenilenir. Mikrotübüllerde GTP hidrolizi "dinamik karasızlık" olarak bilinen bir 

davranışa neden olur. Dinamik kararsızlıkta, GTP' ye bağlı tubulin molekülleri GTP 

hidrolizinden daha hızlı eklendiği sürece, mikrotübül pozitif ucunda bir GTP cap muhafaza 

eder ve mikrotübül büyümeye devam eder. Mikrotübüllerin bu hızlı döngüsü mitoz esnasında 

oluşan, hücre iskeletinin yeniden şekillenmesi için özellikle kritik bir rol oynar. Bir interfaz 

fibroblast hücresinde, mikrotübülün görünüşte rastgele ve kaba ağı tüm sitosol içerisinde 

sitosolik mikrotübüller, mikrotübül-düzenleme merkezi (MTOC) olarak adlandırılan bir 

bölgeden yayılırlar (6). Hayvan hücrelerinde, MTOC'nin merkezinde bulunan sentriyoller 

sitosolik mikrotübüllerin uçlarıyla direk temas kurmazlar. Sentriyoller bitkilerin ve 

mantarların (fungi) MTOC'lerinde bulunmazlar; hayvan hücrelerindeki bazı epitel hücreler ve 

döllenmiş yumurtaların sentriyolleri de eksiktir. Bunların mikrotübül düzenleyici merkezi 

çekirdek zarına gömülmüş olan ve iğ kutup cisimciği adı verilen bir plakadır. Bu morfolojik 

farklılıklara rağmen, düzenleyici merkezlerin tümü, mikrotübül polimerizasyonunu başlatan 

bir matriks ve genellikle Ɣ-tubulin ve sentrozom spesifik proteinlerini içerirler. Böylece 

mikrotübül oluşumunun moleküler mekanizması uygun bir şekilde korunur. Mikrotübüllerin 

görevleri, hücre içi transport, sil ve flagellanın hareketi, mitoz sırasında kromozomların 

ayrılması, hücre şeklinin belirlenmesi ve korunması (3). 

2. Aktin; ökaryotik bir hücrede en bol bulunan hücre içi proteindir. Örneğin; kas 

hücrelerindeki aktin, toplam hücre protein ağırlığının %10'nu kapsar; kas olmayan hücrelerde 

bile, aktin hücresel proteinin %1-5'ini oluşturur. Kas olmayan hücrelerde aktinin tipik 

sitosolik konsantrasyonu: 0,5 mµ'dır. Mikrovillus gibi özel yapılarda, bununla birlikte, lokal 

aktin konsantrasyonu 10 kat daha yüksek olabilir. Diğer hücre proteinleriyle karşılaştırılmış 

aktinin bu baskınlığı, tüm hücre iskeleti proteinlerinin ortak bir özelliğidir. Çünkü onlar, bir 

hücrede geniş alanları kaplayan yapıları oluştururlar, bu proteinler bir hücredeki en bol 

proteinler arasındadırlar. Hücreler 2 tip aktin ağı içerir. 1. tip; plazma membranıyla ilişkilidir, 

bir şebeke gibi planar (düzlemsel) veya iki boyutludur. Diğer tip ise; hücre içerisinde bulunur, 

3 boyutludur, sitosole jel benzeri özellik verirler. Tüm demetler ve ağlarda, filamentler aktin 

çapraz-bağlayıcı proteinler tarafından bir arada tutulur. 2 filamenti bağlamak için, bir çapraz 

bağlayıcı protein, her bir filament için bir bölge olmak üzere, 2 aktin- bağlayıcı bölgeye sahip 

olmalıdır. Çapraz bağlayıcı bir proteinin uzunluğu ve esnekliği temel alınarak proteinin 

demetleri mi yoksa ağları mı oluşturacağı kritik olarak tespit edilebilir. Kısa çapraz bağlayıcı 
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proteinler; filamentleri demetlerin karakteristik paralel sıraları şeklinde düzenleyerek, aktin 

filamentlerini bir arada tutarlar. Aksine, uzun esnek çapraz bağlayıcı proteinler, aktin 

filamentlerinin herhangi bir düzenlemesine adapte olabilirler ve ağ içerisindeki dik yönlü 

aktin filamentleri bağlarlar. Çok hücreli organizmalarda hücrelerin yüzeyleri çok sayıda 

membran çıkıntılarıyla kaplıdır. Parmak benzeri membran çıkıntılarından olan, mikrovillus ve 

filopodlar, fosfolipit membranının tutulduğu hücre aktin demeti tarafından desteklenir. Protein 

çapraz bağlarıyla tutuldukları için aktin demeti sağlamdır ve membranın kırılgan uzantılarını 

kuvvetlendiren katı bir yapı sağlar, uzantıların uzun, silindirik şeklini korurlar (3). 

Mikrovilluslar; 0,5-0,10 μm uzunluktadırlar ve hücre membranının sıvı çevre ile yüz yüze 

olduğu yerde bulunurlar. Her bir mikrovillus uzun eksenine paralel olarak yönelmiş birkaç 

düzine aktin filamenti demeti içerir. Her bir mikrovillusun ucundaki; aktin filamenti uçları, 

mikrovillinin uzunluğu boyunca onu saran membrana mikrofilament yüzeylerinden plazma 

membranına uzanan periyodik köprülerle bağlanır. Her bir aktin filamenti mikrovillus 

tabanında; özü yoğun olarak spektrin ve miyozinden oluşan terminal ağ olarak adlandırılmış, 

dikey olarak düzenlenmiş aktin olmayan filamentlerin bir ağı içerisine uzanır. Terminal ağ 

içerisinde, miyozinin bulunması, mikrovillinin tabanından ortaya çıkan aktin filamentleri ve 

terminal ağ arasında kasılabilir etkileşimin bazı tiplerinin mevcut olduğu düşünülmektedir (3). 

Yoğun bir mikrovillus tabakası barsak epitel hücrelerinin yüzeyini kaplar. Mikrovilluslar 

primer fonksiyonları besin taşımacılığı olan bu hücrelerin yüzey alanını artırırlar. Merkez 

demetinde bulunan aktin filamentlerini bir arada tutan çapraz-bağlayıcı proteinler hücre 

tiplerinde göre farklılıklar gösterir (3, 1). Mikrovillustan daha az yaygın olan filopodlar 

hücreleri sert yüzeye birleştirir. Membranın bu uzantıları tipik olarak hareket eden ya da 

dağılan hücrelerin kenarında bulunur. Filopodlar alttaki yapılarla durağan bir temas kurulması 

için gerektiğinde bulunan geçici yapılardır (3, 1). 

Hücreler; bazı hareket şekillerini oluşturmak için aktin polimerizasyonundan 

yararlanabilmelerine rağmen, birçok hücresel hareket; ATP hidrolizi tarafından aktin 

filamentleri boyunca hareket eden bir ATPaz, miyozin ve aktin filamentleri arasındaki 

etkileşimlere bağlıdır. Kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren bu tip enzim, 

mekanokimyasal enzim veya motor proteini olarak isimlendirilir. Miyozin motordur, aktin 

filamentleri, miyozin hareketleri boyunca uzanan bantlardır ve ATP hareket gücü oluşturan 

bir yakıttır. Kasılma, aktin ve miyozin etkileşimlerinden oluşan hareketin özel bir şeklidir, 

yüksek olarak kas hücrelerinde gelişir (8). 

Miyozin gen ailesinin 13 üyesi genomik analizler tarafından tespit edilmiştir. Miyozin I ve 

miyozin II hemen hemen tüm ökaryotik hücrelerde bulunan, miyozin proteinlerinin en bol ve 

esaslı çalışılanlarıdır. Daha az bulunan izoform; miyozin V de izole edilmiş ve tanımlanmıştır. 

Bu miyozinlerin kendilerine özgü aktiviteleri farklı olmasına rağmen, onlar motor proteinleri 

olarak aktivite gösterirler. Miyozin II, kas kasılması ve sitokineze güç sağlar, oysaki miyozin 

I ve V membran veziküllerinin etkileşimlerinde yer alır. Tüm miyozinler 1 veya 2 ağır zincir 

ve birkaç hafif zincirden oluşurlar. Ağır zincirler yapısal ve fonksiyonel olarak farklı 3 

kısımda düzenlenir (3, 1). 

Globular baş kısmı: Aktin ve ATP bağlama bölgeleri içerir ve güç oluşturmadan sorumludur; 

bu kısım çeşitli miyozinler arasında en korunmuş bölgedir. Alfa-helikal boyun kısmı: Baş 

kısmına komşu olarak bulunur ve hafif zincirlerle ilişkilidir. Baş kısmının aktivitesini 

düzenler. Kuyruk kısmı: Özel bir miyozinin spesifik aktivitesini tayin eden bağlama bölgeleri 

içerir. Miyozin II ve miyozin V dimerlerdir. Bu dimerde, her bir ağır zincirin kuyruğundaki a-

helikal sıralar, çubuk gibi dolanmış bobin yapısını oluşturmak için birleşmiştir. Miyozin ağır 

zincirinin, bu alfa -helikal sırası eksik olduğu için, molekül monomerdir. Bu 3 miyozin boyun 

bölgesine bağlı hafif zincirlerin tipi ve sayısı bakımından farklıdır. Miyozin I ve miyozin V'in 

hafif zincirleri, birçok hücre içi enzimdeki Ca2-bağlayıcı düzenleyici alt ünitesi olan 

kalmodulin'dir. Miyozin II 2 farklı hafif zincir içerir; her ikisi de Ca-bağlayıcı proteinidir 
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fakat Ca-bağlama özellikleri kalmodulinden farklıdır. Tüm miyozinler Ca
2
 tarafından bazı 

yollarda düzenlenir, bununla birlikte, hafif zincirlerindeki farklılıklardan dolayı, farklı 

miyozinler hücredeki Ca² sinyallerine farklı yanıtlar gösterirler (8). 

Miyozinin baş, boyun ve kuyruk kısımları elektron mikrograflarında açıkça görülür. Bu 

düzenleme, miyozin Il'nin proteolitik çalışmaları tarafından doğrulanmıştır. Tüm miyozinlerin 

baş kısmı aktin üzerinde güç sarfetmesine rağmen, hücrelerdeki özel bir miyozinin rolü, onun 

kuyruk kısmıyla ilgilidir. Miyozin I ve Miyozin V'in kuyruk kısmı, plazma membranına veya 

hücre içi organellerin membranlarına bağlandığı için, bu moleküller membranla ilişkili 

aktivitelere sahiptir. Örneğin, miyozin I, fırçamsı kenar mikrovillide ve filopodyumdaki 

mikrofilament demetleri ve plazma membranı arasında bir bağlantı olarak görev görür. 

Aksine, çoklu miyozin II dimerlerinin çubuk benzeri kuyruk kısımları, "kalın filamentleri" 

oluşturmak için birleşir. Bu kalın filamentler kasta kasılabilir cismin parçasını düzenler (8).  

Aktin filamentlerinin görevleri, kas kasılması, sitokinez, sitoplazmik akım, hücre hareketi 

(ameboid hareket), hücre şekli değişiklikleri olarak sıralanabilir (3). Kas hücreleri dışındaki 

hücreler; alt tabaka veya başka hücreyle temas eden hücresel bölgedeki aktin ve miyozin II 

filamentlerinin, belli başlı demetlerini içerir. Hücrelerden izole edildiklerinde, bu demetler 

ATP'nin eklenmesi üzerine kasılırlar. Kas hücreleri dışındaki hücrelerin kasılabilir demetleri, 

aktinin kasılamayan demetlerinden iki yönde farklıdır. İlki; kasılabilir demetler daima bir 

tabaka veya kuşak gibi plazma membranına komşu yerleşir, oysaki kasılamayan aktin 

demetleri, membran çıkıntılarının özünü oluşturur (mikrovillus ve filopod). İkincisi; 

kasılabilir bir demetin aktin filamentleri arasına serpilmiş, demetin kasılmasından sorumlu 

olan miyozin II'dir. Mikrovillus ve filopod'daki kasılamayan aktin demetleri bazen miyozin 

I'le ilişkilidirler, fakat miyozin II genellikle bu demetlerin ana bir elemanı değildir. Kasılma 

yeteneklerine rağmen, kasılabilir demetler, hücre hareketindense hücre adezyonunda işlev 

görürler (1). 

Epitel hücrelerindeki kasılabilir demetler, en genel olarak adherens bağlantısı seviyesinde 

hücrenin iç yüzeyini kuşatan halkasal kuşak olarak bulunurlar. Bir çevresel kuşak, yapı olarak 

ilkel sarkomere benzer ve vinculin, tropomiyozin ve a-aktinin içeren düz kas ve stres 

liflerinde bulunan birçok proteini içerir. Adherens bağlantılarıyla bir kompleks olarak, 

halkasal kuşak, hücreyi içten gerebilen bir gerilim kuşağı olarak işlev görür ve bu yüzden de 

hücre şeklini kontrol der. Bir yarayı kuşatan epitel hücrelerdeki halkasal kuşağın kasılması, 

hücre tabakasındaki açıklığı kapatır ve böylece yara iyileşmesine yardım eder. Aktin 

mikrofilamentlerinin uzun demetleri stres lifleri olarak isimlendirilir Stres lifleri; suni (cam 

veya plastik) yüzeyler üzerinde kültüre edilmiş hücreleri ventral yüzeyleri boyunca uzanırlar. 

Stres lifleri kasılmasına ve hareket eden hücrelerde bulunmasına rağmen, araştırmalar onların 

hareketten daha çok hücre adezyonundaki işlevlerini ortaya koymaktadır. Göç eden 

fibroblastlar hızlı hareket sırasında birkaç stres lifine sahiptir. Stres lifleri göç durduğunda 

sayıca artarlar (1, 3). 

Öne doğru hareket eden, büyük, hareketli protozoonlar olan Amobea'lar, hareketini membran 

karakterize eden keratinositlerin gösterirler. Plazma aynı temel adımları omurgali 

hücresindeki lamellipodyuma benzer olan bir yalancı ayak veya pseudopodyum oluşturmak 

için öne doğru ilerlediğinde ameboid hareket başlatılır. Pseudopodyum alt tabakaya 

bağlanırken, hücre boyunca öne doğru akan sitosolle dolar. Hareketin son adımında, 

amobea'nın arkası alt tabakayla bağlantıları koparılarak, öne doğru çekilir. Bir amobeanın 

hareketi, sol ve jel durumları arasında dönen sitosoli vizkozitesindeki değişmeler tarafından 

gerçekleştirilir. Sitoplazma merkezi kısmı (endoplazma) pseudopodyumu doldurarak, 

hücrenin önü doğru hızlı bir şekilde akan, sıvı benzeri bir sol'dür. Burada endoplazma plazma 

membranı altında bulunan korteksi oluşturan bir jel olan ektoplazmaya dönüştürülür. Hücre 

öne doğru ağır ağır yürürken, hücrenin kuyruğundaki Endoplazmik jel, endoplazmik sol 

içerisine geri dönüştürülür. Endoplazmik sol, sadece hücrenin önüne tekrar ulaştığında 
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ektoplazmaya tekrar dönüştürülür. Sol ve jel durumları arasındaki bu döngü, sadece hücre göç 

ettiğinde devam eder. Sol ve jel durumları arasındaki değişim, sitosoldeki aktin filament 

ağlarının dağılması ve yeniden toplanmasından kaynaklanır. Aktin- bağlayıcı protein, profilin, 

aktin polimerizasyonunu arttırır ve α- aktinin ve filamin daha vizkoz ektoplazmadaki jel-

benzeri aktin ağlarını oluşturur. Kofilin gibi proteinler, daha akışkan bir endoplazmayı 

oluşturmak için aktin filamentlerini ayırır (7, 9). 

Mikrofilamentler, mikrotübüller gibi asimetrik hücre şekillerinin gelişmesinde ve 

korunmasında etkilidirler. Uzamış hücrelerdeki mikrofilament demetleri, hücre asimetrisi 

yönünde paralel düzenlenmiş olarak gözlenir. Bu mikrofilament demetleri, sitokalasin B'ye 

hücreleri maruz bırakarak bozulursa, hücreler asimetrik şekillerini kaybederler ve yuvarlak 

olurlar. Mikrofilamentler bir bütün olarak hücre şeklini etkilemenin yanında, mikrovillus ve 

filopodyum gibi hücre yüzeyi uzantıları için yapısal bir öz sağlarlar. Böyle hücre yüzeyi 

uzantıları hem hücre yüzey alanının artmasında hem de hücre şekli ve davranışındaki tüm 

değişikliklerde aracı olarak işlev görürler (4). 

3. Ara fılamentler; ökaryotik hücrelerde hücre iskeleti liflerinin 3. grubu ara filamentler çok 

hücreli organizmalarda, tüm ökaryotik hücrelerde bulunur, fakat fungi ve diğer daha alt 

seviyedeki tek hücreli ökaryotlardaki varlığı tartışılmaktadır. Epidermal hücrelerde ve 

nöronların aksonlarında, ara filamentler mikrofilament ya da mikrotübüllerden en az 10 kat 

daha fazla bulunmaktadır. Ara filamentlerin organizasyonu ve plazma membranlarıyla 

ilişkileri nedeniyle esas fonksiyonları hücreleri kuvvetlendirmek ve hücreleri dokular şeklinde 

düzenlemektir. Ara filamentlerin destekleyici rolü, çoğunlukla ara filament proteinlerinden 

oluşan, epidermal hücrelerin ölü kalıntıları olan saç ve tırnakta görülmektedir. Ara 

filamentlerin en önemli fonksiyonu diğer hücreler ve ekstraselüler matriks ile teması olan 

yerde plazma mebranına mekanik destek sağlamaktadır. Mikrofilament ve mikrotübüllerden 

farklı olarak, ara filamentler hücre hareketine katılmazlar. Ara filamentlere bağlı hücre 

hareketi veya ara filament boyunca hareket eden motor protein bhulunmamaktadır. Ara 

filamentleri, mikrofilament ve mikrotübüllerden ayıran fiziksel ve biyokimyasal özellikler 

vardır.  Stabildirler, deterjan ve yüksek konsantrasyonda tuz içeren solüsyonlarla 

ekstraksiyondan sonra bile, hücredeki ara filamentlerin çoğu bozulmadan kalabilir. Ara 

filamentler büyüklük bakımından da farklıdır. 10 nm çapında olduğu için mikrotübüllerden 

(24 nm) daha küçük, mikrofilamentlerden (7 nm) daha büyüktür, bu nedenle ara filamentler 

olarak adlandırılır (1). 

Gelişmiş omurgalılarda, ara filamentleri oluşturan alt birimler, 6 ana sınıfa ayrılır. 

Benzerlikler gösteren a-helikal proteinlerden oluşur. TIP I ve II: Asidik ve bazik keratinler 

epitel hücrelerinde bulunurlar. Keratinler, ara filament proteinlerinin çeşit olarak en fazla 

sınıfıdır. İki grupta incelenebilir, tırnak, saç ve yün oluşturan sert epitel dokuda yaklaşık 10  

keratin, iç vücut boşluğunu döşeyen epitelde yaklaşık 20 keratin vardır, sitokeratinler denir. 

Her bir epitel tipi daima tip I ve tip II keratinlerinin karışımını bulundurur. Tip III: Vimentin, 

desmin, glial fibrilli asidik protein (GFAP) ve periferin, tip III ara filament proteinleridir. Tip 

III proteinler homopolimerik, hem de heteropolimerik ara filamentleri oluşturabilirler. Ara 

filament proteinlerinin en yaygın olanı lökositlerde, endotel hücrelerinde, bazı epitelyal 

hücrelerde ve fibroblastlar gibi hücrelerde bulunan vimentindir. Vimentin filamentleri 

hücresel membranların desteklenmesinde organellerin hücrede belirlenen yerlerde 

tutulmalarında görev alırlar. Vimentin filamentlerinin ağı mikrotübül ağına paralel uzanır. 

Diğer tip III ara filament proteinleri çok daha sınırlı bir dağılıma sahiptirler. Desmin 

filamentleri kasta sarkomerin stabilize edilmesinden sorumludur. Glial fibrilli asidik protein; 

nöronları çevreleyen gliyal hücrelerde ve astrositlerde filament oluştururlar. Periferin; 

periferal sinir sisteminin nöronlarında bulunmaktadır (13). Tip IV: Nöronların aksonları 

nörofilamentlerle doludur. Bir aksonun uzamasını yöneten mikrotübüllerden farklı olarak, 

nörofilamentler bir aksonun çapının belirlenmesinden sorumludur (6). Tip V: laminler yani tip 
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V proteinleri özel olarak çekirdekte bulunur. Nüklear laminler fibröz bir ağ oluşturarak 

nuklear membranı desteklemektedir (3, 6). 

Epitelyal hücreleri bir arada tutan, desmozom ve hemidesmozom olarak adlandırılan 

özelleşmiş hücre bağlarıdır. Desmozomlar hücre-hücre sağlarlar, hemidesmozomlar 

hücrelerin basal bölüme yapışmasından sorumludurlar. Bunlar plazma membranının sitosolik 

yüzüne bağlanırlar ve ara filament demetlerine tutunurlar. Bu yüzden, bir hücredeki ara 

filamentler desmozomlar ile komşu hücredeki ara filamentlere ya da hemidesmozomlar 

aracılığıyla ekstraselüler matrikse tutunmuş olurlar. Ara filamentler ve bu hücre bağları 

arasındaki ilişkinin sonucu, gerilim kuvveti tüm epitele gerginlik ve sertlik sağlar (3, 9). 

Destekleyici ara filament ağı olmadan, bir epitel bozulmadan kalabilmesine rağmen, hücreler 

aşındırıcı kuvvetler tarafından kolayca zarar görebilir. Plazma membranının özelleşmiş 

bölgelerine bağlanan aktin mikrofilamentleri gibi, ara filamentler de, epitele yapısal destek 

vermektedir (3). 

Kanser, hücrelerin yoğun ve beklenmedik şekilde çoğalmaları sonucu oluşan metabolik ve 

davranışsal değişikliklere neden olan, çok aşamalı bir süreçtir. Bu değişiklikler hücrelerin 

kontrolsüz çoğalması ve değişen yaşam süreleri, komşu hücrelerle bağlantıları ve immun 

sistem kontrol mekanizmalarındaki değişiklikler sonucu ortaya çıkar. Kanserli hücrenin 

gelişmesi için bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Birincisi, hücrelerin uygun sinyal ile 

bölünmeleri kuralının değişmesidir. Bnun sonucunda, hücrelerin bir hormon ya da büyüme 

faktörü ile uyarıldığında normalde aktive olan devrelerin, tekrar kapanmamasıyla olmaktadır. 

İkincisi, hücrelerin anormal koşullarla oluştuğunda, hasarlı olan genler ile DNA 

replikasyonunu başlatmadan apoptozisi aktive etmeleridir. Normal şartlardan hücrelerin, 

apoptozisden kaçmak için hücrelerin aşırı bölünmesini engelleyen mekanizmaları durdurması 

gerekmektedir. Bu mekanizmaları düzenleyen iki gen bulunmaktadır. Bunlar Retinoblastoma 

ve TP53 genleridir. Bu iki mekanizma mutasyonla etkisiz hale geldiğinde hücreler sadece 

bölünmediği gibi, apoptozisten de kaçarlar ve bunun sonucunda tümöral doku oluşumu 

başlamaktadır. Üçüncüsü ise normal hücrelerin sınırlı bölünmesidir. Normal hücreler 

kromozomların telomerlerindeki belirlenmiş sayıda bölünmektedir. Bunun sonucunda hücre 

bölünme özelliğini kaybetmiş yaşlı hücre olmaktadır. Telomeraz enzimi kanserli hücrede 

kromozoma yeni tekrarlar ekleyerek bölünme özelliğinin ortadan kalkmaması sonucunda, 

hücre programlandığından daha uzun bir süre bölünür (10). 

Aktin ve Mikrotübül, hücre iskeleti biyolojisinde oldukça geniş bir alana sahiptir. Bu nedenle 

kanserle ilgili hücre biyolojisinin üç yönüne odaklanmak üzere dikkat çekmişlerdir. Hücre 

iskeletinin iki ana bileşeni olan aktin filamentleri ve mikrotübüllerin, yapı, organizasyon ve 

işleyişindeki bozukluklar, hücre ölümüne yol açan ciddi etkilere neden olur. Hücre iskeletinde 

yer alan aktin ve myozin hücre hacminin büyük bir bölümünü kapsar. Kanser ile ilgili 

çalışmalar hücre iskeletinin önemli rol oynadığı, hücre döngüsü, morfogenez ve hücre göçü 

üzerine yoğunlaşmıştır. Hücre iskeletinin iki ana bileşeni olan aktin filamentleri ve 

mikrotübüllerin yapı, organizasyon ve işleyişindeki bozukluklar, hücre ölümüne yol açan 

ciddi etkilere neden olur. Bu hücre iskeleti bileşenlerinin antitümör tedavisi için hedef 

olmasının nedeni budur (2). 

Kanser ilerlemesi sırasında hücreler, aktin filamentleri ve mikrotübüllerin yeniden 

düzenlenmesi yoluyla yapılarını ayarlar. Bu nedenle, bu elementler, hücre adezyonu veya 

hücre göçü gibi hayati hücresel fonksiyonları sürdürmedeki önemlerinden dolayı antitümör 

ilaçlar için mükemmel bir hedef gibi görünmektedirler. Hem aktin filamentlerin hem de 

mikrotübüllerin bozulması, antitümör ilaçların, etkisi olarak apoptozu indükleyebilir. Aktin 

filamentlerinin çoklu hücresel süreçlerde mikrotübüllere göre daha çok yer almaları nedeniyle 

antitümör tedavisinde hedef olarak daha çok kullanılır. Kanserli hücrelerin sonsuz çoğalma 

yeteneği, mikrotübüllerin aktif olarak katıldığı hızlı mitotik bölünmelerle gözlenir. Bu 

nedenle, mikrotübüller veya daha spesifik olarak α/β tübülin heterodimerleri, çeşitli antitümör 
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tedavilerinde kullanılmak mikrotübül hedefli ilaçlar oluşturmak için hedef haline gelmiştir 

(2). 

Malign kanser hücreleri, bitişik dokuları ve damar sistemine yayılmak ve metastaz yapmak 

için göç ederler. Hücre göçü, kemotaktik uyaranlara yanıt olarak zar çıkıntılarının oluşumu ile 

başlatılan çok aşamalı bir işlemdir. Membran çıkıntısı için itici güç, zar altı aktin 

filamentlerinin bölgesel olarak çoğalmasıdır. Son zamanlarda, birkaç çalışma ortaya koydu ki 

Göç sinyallerini aktin hücre iskeletine bağlayan moleküller invaziv ve metastatik kanser 

hücrelerinde çoğalmaktadır. Lamellipodia ve invadopodia gibi tümör hücreleri tarafından 

kullanılan istilacı çıkıntıların oluşumunun moleküler mekanizmaları hakkındaçalışmalar 

yapılmaktadır. Yoğun bir ECM bariyerinden geçmek için hücrelerin ECM yapılarını bozup ve 

yeniden şekillendirmeleri gerekmektedir. İnvadopodyaler, kalın fizyolojik yapılar üzerinde 

oldukça invaziv kanser hücreleri tarafından oluşturulan ECM dejenerayonuna neden olan 

membran çıkıntılarıdır. İnvadopodia oluşumunda aktin ve aktin düzenleyici proteinler 

adezyon molekülleri, membran yeniden şekillenme ve sinyal proteinleri ve matrisks bozunma 

enzimleri yer almaktadır. Bunlar invadopodia'nın çekirdek yapısını oluşturan temel 

bileşenlerdir. Bu proteinler malign kanser hücrelerinde yoğun olarak bulunur. Karsinoma 

hücreleri göç etmek ve istila etmek için invadopodia tipi çıkıntıları kullanır (12). 

Kanser hücresi metastazı, çevreleyen dokuya invazyon, intravazasyon, kan veya lenfte geçiş, 

ekstravazasyon ve yeni bir bölgede büyümeyi içeren çok aşamalı bir süreçtir (13). 

Bu adımların çoğu, aktin polimerizasyonu, hücre adezyonu ve akto-miyozin kasılması 

döngüleri tarafından yönlendirilen hücre hareketliliğini gerektirir. Bu süreçler, kanser 

hücrelerinde uzun yıllardır in vitro olarak incelenmiş ve Aktin polimerizasyonu kanser hücresi 

hareketliliğini artırdığı gözlenmiştir (11, 13). 

SONUÇ 

Kanser hücrelerinin tek bir metabolik yol kullanmayışı ve farklı mekanizmalar üzerinden 

hayatta kalmayı ve çoğalabilmeyi sağlayabilme yeteneği, kanserin tedavisi zor bir hastalık 

olarak görülmesine neden olmaktadır. Yeni nesil kanser ilaçları hücre iskeletini hedef almış 

ilaçlardır. Kanser hücrelerinin özelliklerini ve hücre iskeleti değişkenliğini açıklamaya 

yönelik çalışmalar, tümör hücre ölümünü gerçekleştirebilmek için yeni tedavi yollarının 

ortaya konması, esas hedef olan metabolik yollar üzerinde doğru mücadelenin ortaya 

çıkarılmasını sağlayacaktır. 
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ABSTRACT  

This study examined the need to reposition English language in Nigerian secondary schools 

for quality assurance using innovative teaching strategies. It specifically brings to limelight 

the prevalence of the innovative teaching strategies using selected public secondary schools in 

Owerri Education Zone of Imo state Nigeria. The study adopted a descriptive survey research 

design that made use of structured questionnaire items. Three research questions were 

developed and answered in consonance with the purpose of the study. The sample consisted 

of 217 (82 male, 135 female) teachers drawn from six secondary schools in Owerri Education 

Zone and 381 (183 male, 198 female) Senior Secondary School students. Stratified and simple 

random sampling techniques were used. A 24-item questionnaire arranged on a 4 point rates 

scale of Always, Sometimes, Hardly, Never respectively and 10-item question Strongly agree, 

agree, disagree, strongly disagree were used. The instruments were validated by two experts 

in Measurement and Evaluation from Abia State University Uturu, Abia state Nigeria. The 

questionnaires were personally administered by the researcher. This was done to ensure high 

return rate. At the end of the exercise, a total of 213 questionnaires for teachers were returned 

giving a return rate of 98%, while 378 questionnaires for students were returned accordingly 

giving a total return rate of 99%. Mean and SD were used to answer the research questions 

while z-test statistics were used to test the hypotheses at 0.05 level of significance. The cut-off 

mean was put at 2.50. The subjects under study were Senior Secondary I and II students in 

Owerri Education Zone for the 2020/2021 academic year. Findings from the study revealed 

that teachers have low knowledge of innovative strategies as seen from respondents’ 

response; teachers have low utilization of innovative strategies, and that a significant 

difference exists between teachers’ knowledge and use of innovative strategies among others. 

The study recommends a re-reorientation of teachers on innovative teaching strategies where 

learners’ voices are heard above the teacher’s voice. Teaching should be geared towards 

making students arrive at their own meaning, interact and share experience so that they will 

be in control of their learning. 

Key Words: Innovative Strategies, English Language, Analogy, Experiential Learning, 

Graphic Organizer. 
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Introduction 

The English language is accorded high status in the nation’s educational system where it is a 

school subject as well as the medium of instruction from the last three (3) years of primary to 

the tertiary level. The overall aim is for every Nigerian citizen to possess a reasonable degree 

of competence and proficiency in English to be able to effectively shoulder national 

responsibilities in the task of nation building. Education, in Nigeria, is considered 

synonymous with a good command of the language. 

English language is one of the most important languages in the world. It is used widely by 

majority of the countries of the world in national and international discourses, seminars, 

workshops and meetings. English language is an official language in education, commerce 

and industry. It is also language of politics, journalism, science and technology among others. 

English language is a compulsory and core subject which every candidate seeking admission 

into tertiary institutions in Nigeria must pass at credit level. English language in Nigeria is a 

prestigious language which occupies a premier position and is the language of national and 

international communications (Onyeachu 2004; Maduabum 2005). It is an indispensable 

language spoken in different parts of the world. 

For those whom English language is their second language it serves as their official language 

of communication within and among linguistic groups while the native languages are 

commonly used for intercommunity communications within the dialectical groups. In Nigeria 

for instance, English language is used as an official language and it is learnt as a second 

language. National Teachers’ Institute [NTI] (2007) maintained that Nigeria is a multilingual 

nation with an estimated number of 400 vernacular English which in effect constitute four 

hundred idiolects of English. This makes it possible for people from different ethnic groups to 

understand one another for effective communication.  

English language is used in Nigeria as an official language. More than 30% of Nigeria’s 

population speaks the English language overtly for its social relevance. Irrespective of the 

importance of English language to students, the educational system and to national 

development, there is an observable low achievement in this subject. It is observed that the 

academic achievement of students in English language in our Nigerian secondary schools is 

very low and the standard of English language is depreciating by the day. West African 

Examinations Council report (2018) indicated that there has been a generally low 

achievement of students in the Senior Secondary School Certificate Examination (SSCE) in 

English language in the last few years. Udofort (2003) lamented that the academic 

achievement of students in English language was very discouraging. He added that the great 

majority of Nigerian students in secondary schools speak and write non Standard English. 

This means that in spite of the importance attached to English language as well as the efforts 

being put in by the professionals of English language in Nigerian schools in teaching it, 

students cannot communicate effectively in it.  

It is also a common phenomenon to see students misappropriate English words; manifest 

spelling difficulties and mix up their tense sequences in their attempts to construct simple 

sentences. This development according to Offorma (2005) has negatively influenced students’ 

academic performance and achievement in other subjects because a mastery of English 

language is required by the students in order to do well in other subjects. Here, Anigbodu 

(2007) stressed the need for literacy resources to be adopted by teachers in the teaching and 

learning of English language at the secondary school level in order to check this abysmally 

low achievement in English. This problem of low academic achievement in English language 

can be attributed to some factors including teacher’s characteristics, large class size and 
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influence of mother tongue, teacher’s methodology and instructional resources. These affect 

quality assurance in the educational system. 

Quality basic education will ensure the achievement of the nation’s educational goals. 

Discussing the term quality, Nwogbo (2012) said it may be ascribed to something good, ideal 

or of high standard and is measured by the extent to which the training received from an 

institution enables the recipient to think clearly, independently and analytically to solve 

relevant societal problems in any given environment. Cole, in Obiche (2018), described 

quality assurance as the value added to the overall teaching and learning in schools leading to 

measurable improvements in the achievements of individual schools, societal goals and 

objectives. Quality assurance is a preventive mechanism to improve teaching and learning or 

rather curriculum implementation. It involves the process of monitoring, assessment and 

evaluation according to agreed standards, and communicating judgments obtained to all 

concerned in order to ensure quality with integrity, public accountability and consistent 

improvement (Quality Assurance Hand Book, 2010). Quality assurance is meaningful when 

application of its strategy is not deferred till the end of an educational program (Uvah, in 

Nwogbo, 2018).  

In the context of this study, quality assurance involves quality planning, provision of required 

number of teachers, development of school curriculum, provision of teaching and learning 

facilities, and assessment of teachers’ professional performance towards ensuring quality 

education. Quality assurance mechanism in this context therefore involves facilitating 

effective English language curriculum implementation for the achievements of the necessary 

educational goals. Hence, the teaching of English language should be positioned to achieve 

the aforesaid and ensure quality through the use of innovative teaching strategies. This study 

therefore investigates the awareness of teachers, their use of instructional strategies and effect 

of the strategies on the learning of students.  

Innovation  has been described by Apata (2017) as  the  strategy  of  designing  through  

excellent  teaching  methods,  practices, techniques and technology that motivate students in 

the teaching/learning process. Innovative strategies are designed teaching interaction which 

may be new for adoption, to be used for effective teaching and learning. Teaching strategy 

can be defined as an approach, method or a combination of both carefully designed interaction 

that could be followed meticulously to teach. These are modes of instruction to teach or 

applied when teaching. Innovative strategy in other words means more facilitative approach in 

teaching by way of combination of various teaching strategies that are appropriate for the 

learner in order to ensure effective teaching.   

The concept of innovative approaches has to do with new methods, techniques, strategies and 

skills in teaching. Nicolaides in Aminu (2019) conceptualized innovative approaches in terms 

of multimedia technologies that are available for developers. This view represents multimedia 

devices that are interactive and resourceful in teaching. The author mentioned some 

innovative strategies as acronym memory, affinity , analogy, choral response, computer 

assisted instruction, construction spiral, cooperative learning, demo kits,  discussion, field trip, 

grab bag, graphic organizers, guided discovery,  idea spinner, jigsaw, laboratory, listen-think 

pair-share, mind maps, minimalism, models, multimedia, peer review, peer tutoring, problem 

solving, project based learning, reciprocal teaching, role playing, stir the teams, study aids, 

twinning, and vee-mapping. The innovative approaches in teaching also encapsulate digital 

techniques in teaching. For example, a teacher can use video project to teach global warming 

for students to benefit maximally from the knowledge and skills. Different types of 

technology can be used in the digital era to teach in the classroom. 

Recent empirical studies have indicated that some of these innovative strategies produced 

better result in terms of students’ learning. For instance, Lamidi, Oyelekan and Olorundare 

(2015) conducted a study to determine the effect of mastery learning instructional strategy on 
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secondary school students’ achievement in mole concept, a topic that has been empirically 

identified as difficult to understand by students. It was found out that students taught using the 

mastery learning instructional strategy performed significantly better than their counterparts 

in the control group. Similarly, Gambari, Yusuf and Thomas (2015) examined the 

effectiveness of computer-assisted instruction on Student Team Achievement Division 

(STAD) and Learning Together Model (LTM) cooperative learning strategies on Nigerian 

secondary students’ achievement and motivation in physics. They found out that the students 

taught with STAD and LTM performed significantly better than their counterparts taught 

using individualised computer instruction (ICI). It was further indicated that the cooperative 

learning strategies were found to be gender friendly.  

In another recent study, Abdulwahab, Oyelekan and Olorundare (2016) investigated the 

effects of cooperative instructional strategy on Senior Secondary School students’ 

achievement in electrochemistry using gender and scoring levels as moderating variables. The 

findings of this study also revealed that students taught using cooperative instructional 

strategy performed better than their counterparts in the control group and that the low scorers 

benefitted most from the strategy. Hence, as a way of proffering solution to students’ dismal 

performance in the sciences, it is important to find out whether some of these innovative 

strategies are being utilised by the teachers or not, hence, this may be affected by the level of 

teacher’s knowledge of the strategies as well as how to apply the strategies.  

Teacher’s knowledge is vital in a teaching and learning situation. Knowledge acquired by the 

teacher through his participation in instructional programmes is very important for students’ 

learning. The importance of teacher’s knowledge on teaching pedagogies has been 

highlighted by some researchers including Akinleye (2001) and Ogundare (2001). These 

researchers gave similar opinions about teachers’ knowledge and students’ learning outcomes 

in schools. Their opinion was centred on the fact that good knowledge of subject matter and 

learning procedure improve teaching skills while pupils learn better at the hands of teachers 

who have taught them with innovative and learner centred approaches. This is connected to 

the teacher’s effort to acquire a repertoire of innovative teaching strategies to draw from 

throughout the teaching to improve teaching and learning (Ejeh, Obih & Azubuike, 2019). 

Oyelekan, Igbokwe, and Olurundare (2017) affirmed that the knowledge of teachers on 

innovative strategies is the determinant of the use or application of these strategies. The 

author in a study revealed that most teachers are not knowledgeable of innovative strategies, 

the authors reported that out  of the thirty six (36) selected innovative teaching strategies, 

most science teachers frequently used only two (2) while the rest were rarely used. The results 

also showed a significant difference in science teachers’ level of utilisation of the innovative 

teaching strategies based on experience and qualifications. Samuel (2020) reported that 

teachers do apply innovative strategies in teaching sciences in Anambra state however; most 

of them did not know how to use them effectively. Lawal and Mustapha (2020) study on 

application of innovative methods to enhance the teaching and learning of chemistry 

discovered that the strategies were not effectively utilized in teaching chemistry. Based on the 

researches, it is obvious that the innovative strategies are still a mirage in the education 

system; hence this study was meant to know if teachers have knowledge of these strategies 

and use them. The purpose of this study therefore is:  

1. To determine the level of knowledge of male and female teachers on innovative strategies 

employed in language teaching and learning. 

2. To assess the level of utilization of innovative teaching strategies by male and female 

teachers in English language teaching and learning.  

3. To investigate the effect of innovative strategies on students active participation and 

learning in English language. 
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Research Questions  
1. What is the level of knowledge of male and female teachers on innovative strategies 

employed in language teaching and learning? 

2. What is the level of utilization of innovative teaching strategies by male and female 

teachers in English language teaching and learning? 

3. What is the effect of innovative strategies on students’ active participation and learning in 

English language? 

Methods 

The study adopted a descriptive survey research design that made use of structured 

questionnaire items. Three research questions were developed and answered in consonance 

with the purpose of the study. The sample consists of 217 (82 male, 135 female) teachers 

drawn from six secondary schools in Owerri Education Zone and 381 (183 male, 198 female) 

senior secondary students. Stratified and simple random sampling techniques were used. A 

24-item questionnaire arranged on a 4 point rates scale of Always, Sometimes, Hardly, Never 

respectively and 10-item question Strongly agree, agree, disagree, strongly disagree were 

used. The instrument was faced validated by two lecturers in Measurement and Evaluation, 

Abia state university Uturu, Abia state. The administration of the questionnaire was 

personally undertaken by the researcher to ensure high return rate, at the end of the exercise, 

at total of 213 questionnaires for teachers were returned giving a return rate of 98%, while 

378 questionnaire for students were returned giving a total return rate of 99%. Mean and SD 

were used to answer the research questions while Z-test statistics were used to test the 

hypotheses at 0.05 level of significance. The cut-off mean was put at 2.50.The subjects under 

study were Senior Secondary Schools (I & II) students in Owerri education zone for 

2020/2021 academic year.  

Results  

 

Table 1 Level of knowledge of Innovative Strategies in Teaching English Language in 

Owerri Education Zone 

  Level of Knowledge of Innovative 

Strategies 

   

S/N Innovative 

strategies  

      Male (n=80)   Female (n=133) 

  Mean  SD Mean SD 

1. Discussion  3.00 0.000 3.19 0.837 

2. Demonstration 2.00 0.000 2.02 0.665 

3. Co-operation 2.37 0.496 2.37 0.688 

4. Concept mapping 1.11 0.459 1.04 0.699 

5. Discovery  2.00 0.000 2.31 0.678 

6. Individual  2.00 0.333 2.27 0.641 

7. Team Teaching  2.11 0.315 2.97 0.674 

8. Problem solving  2.00 0.000 2.13 0.548 

9. CAI   2.00 0.000 2.22 0.679 

10. Vee mapping  1.25 2.483 1.24 0.873 

11. Drama/play  1.42 0.838 1.20 0.725 

12. Analogy 1.00 0.000 1.05 0.653 

13. Constructivism 2.00 0.000 2.02 0.665 

14. Field Trip 2.37 0.496 2.07 0.688 

 Grand Mean 1.88 0.543 2.01 0.605 
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Table 1 shows that the mean knowledge for male teachers is 1.88, while that of the females is 

2.01. This shows that both the mean of the male and female teachers is below the criterion 

mean of 2.50. This therefore shows that there is low knowledge of teachers in innovative 

strategies for English language teaching. 

 

Table 2 Level of Use of Innovative Strategies in Teaching English language in Owerri 

Education Zone 

S/N Innovative 

strategies  

      Level of use of innovative 

strategies 

Male (n=80) 

  

Female (n=133) 

  Mean  SD Mean SD 

1. Discussion  3.24 0.779 3.25 0.569 

2. Demonstration 2.22 0.843 2.22 0.107 

3. Co-operation      3.14 0.490 2.33 0.583 

4. Concept 

mapping 

     1.36 0.489 2.25 0.569 

5. Discovery      2.16 0.735 2.25 0.569 

6. Individual      1.24 0.523 1.14 0.574 

7. Team 

Teaching  

     2.16 0.200 2.15 0.578 

8. Problem 

solving 

     2.00 0.289 2.25 0.575 

9. CAI       1.96 0.200 1.35 0.583 

10. Vee mapping       1.04 0.351 0.42 0.607 

11. Drama/play      2.56 0.567 1.45 0.873 

12. Analogy      1.40 0.500 1.54 0.578 

13. Constructivism      1.22 0.843 1.22 0.107 

14. Field Trip       2.14 0.490 1.33 0.583 

 Grand mean      2.00 0.622 1.80 0.562 

 

Data in table 2 show that the mean utilization for male teachers is 2.00, while that of the 

females is 1.80. This shows that both the mean of the male and female teachers is below the 

criterion mean of 2.50. This therefore shows that there is low utilization of innovative 

strategies for English language teaching. 

 

Table 3 Effect of Innovative Strategies on Student’s active participation and English 

Learning 

S/

N 

Effects of Innovative Strategies  Male 

(n=182

) 

   

Female (n=196) 

  Mean  SD Mean SD 

1. I learn more when teachers use 

Discussion  

3.40  0.491 3.21  0.410 

2. I learn more when teacher allow 

us to interact in the class 

3.18  0.380 3.31  0.477 

3. Group activities makes me more 

active  

3.21  0.413 3.40  0.546 

4. I learn more when allowed to 

contribute in a safe environment  

3.31  0.472 3.30  0.462 

5. Allowing me to discover things  3.40  0.546 3.45  0.636 

590

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



make me to be alert and attentive 

in class (Discovery) 

6. Teacher makes me to interact and 

practice language in class and out 

of class Individual 

 3.30  0.465 3.21  0.41o 

7. I learn more English in class that 

is participatory and interactive 

(Team Teaching) 

 2.45  0.630 3.31  0.473 

8. It is interesting to work with  

computer assisted devices  (CAI) 

 3.31  0.495 3.30  0.460 

9. Use of dramas and games helps 

me to learn faster  

3.40  0.491 3.21  0.410 

10. I find it easier to discover and 

learn things on my own. 

3.18  0.380 3.31  0.477 

 Grand Mean 3.21 0.564 3.30 0.562 

Data in table 3 show that the mean utilization for male teachers is 3.21, while that of the 

females is 3.30. This shows that both the mean of the male and female teachers is above the 

criterion mean of 2.50. This therefore implies that there is low utilization in innovative 

strategies for teachers of English language teaching. 

Hypothesis one 

1. There is no significant difference in the level of knowledge of male and female teachers on 

innovative strategies employed in language teaching and learning. 

 

Table 4 z-test statistics on no significant difference on the level of knowledge # of male 

and female teachers on innovative strategies employed in English language teaching and 

learning.  

 

Groups N X SD Df z-Cal z-tab P.valueDeci  

Males 80 1.88 0.543 212 0.494 0.674  .142       NS  

 

Females  

 

133 

 

2.01 

 

0.605 

     

 

Table 4 shows that the z-test value 0.494 and the z tab is 0.674 while the p-value is 0.142. 

Since the significant value of 0.142 is greater than 0.05 level of significance at which the null 

hypothesis is tested, the null hypothesis is therefore accepted. Hence, there is no significant 

difference on the level of knowledge of male and female teachers on innovative strategies 

employed in English language teaching and learning.  

There is no significant difference the level of utilization of innovative teaching strategies by 

male and female teachers in English language teaching and learning.  

 

Table 5 z-test statistics on no significant difference on the level of utilization of innovative 

strategies by male and female teachers in English language teaching and learning.  

Groups N X SD Df z-cal z-tab p-valueDeci  

Males  80 2.00 0.622 212 0.670 0.950  .136       NS  

 

Females  

 

133 

 

1.80 

 

0.562 

      

 

Table 5 shows that the z-test value 0.670 and the z tab is 0.950 while the p-value is 0.136. 

Since p-value is greater than 0.05 level of significance at which the null hypothesis is tested, 

the null hypothesis is therefore accepted. Hence, there is no significant difference on the level 
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of utilization of innovative strategies by male and female teachers in English language 

teaching and learning. 

 

Table 6 

There is no significant difference on the effect of innovative strategies on male and female 

student’s active participation and learning in English language 

z-test statistics on no significant difference on on the effect of innovative strategies on male 

and female student’s active participation and learning in English language  

Groups N X SD Df z-cal z-tab p-valueDeci  

Male  182 3.21 0.564 377 0.455 0.927  .247NS  

 

Female  

 

196 

 

3.30 

 

0.562 

      

 

Table 6 shows that the z-test value 0.455 and the z tab is 0.927 while the p-value is 0.247. 

Since the p-value is greater than 0.05 level of significance at which the null hypothesis is 

tested, the null hypothesis is therefore accepted. Hence, there is no significant difference on 

the effect of innovative strategies employed in English language teaching and learning on 

male and female students’ active participation and learning. 

Discussion of Findings 

Finding showed low knowledge of teachers of innovative strategies for English language 

teaching. It further showed that male and female teachers have low knowledge of innovative 

strategies used in teaching English languages in secondary schools. Thus, there is no 

significant difference in the level of knowledge of male and female teachers in using the 

innovative strategies. The finding is in consonance with the assertion of Ogundare (2001) 

which states that teacher’s knowledge is vital in a teaching and learning process. Ijaiya (2000) 

and Akinleye (2001) emphasized on the importance of teacher’s knowledge on teaching 

pedagogies. These researchers gave similar opinions about teacher’s knowledge of the 

teaching strategies and procedures are major determinants of teacher’s job performance and 

students’ learning outcomes in schools. It is of interest to note that  good knowledge of 

subject matter and learning procedure improves teaching skills, therefore, students learn better 

at the hands of teachers who have taught them with innovative and learners centred 

approaches (Ogundare, 2001). The no significant difference in the level of knowledge of 

teachers on innovative strategies in teaching of English language that implies that male and 

female teachers are the same in the level of knowledge hence gender is no longer issue in 

teaching and learning 

The finding showed that that there is low utilization of innovative strategies for English 

language teaching. It further showed that male and female teachers have low level of 

utilization of innovative strategies; hence there is no significant difference in their level of 

utilization of innovative strategies in teaching English language. This is not surprised because 

gender disparity or differences is no longer factor that disrupt the academic system. Therefore, 

gender equality and equity should continue to be upheld in the school system. This agrees 

with the finding of Buabeng-Andoh and Totimeh (2012) conducted a study on Teachers 

innovative use of computer technologies in classroom: A case of selected Ghanaian schools. 

This finding discovered that female teachers reported using ICT for evaluative purpose more 

than male teachers but the difference is not significant. This supports the assertion of 

Achimugu and Onoja (2017) who stated that the ability of coverage of the content does not 

depend on teacher’s gender but teachers training, personality, knowledge of the subject matter 

and effective use of the instructional materials. Hence, the authors discovered that gender had 

no significant influence on the mean responses of teachers on effective utilization of teacher-
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made materials for teaching. This disagrees with Meremikwu and Enukoha’s (2010) study 

which revealed a significant difference in male and female teachers use of teaching materials. 

Another finding showed that innovative strategies have effect on the student’s active 

participation and learning of English language as responded by the students. It showed that 

male and female students agreed that innovative strategies affected their active participation 

and learning of English language. Hence there is no significant difference on the effect of 

innovative strategies in male and female students’ active participation and learning of English 

language. This finding is in agreement with that of Lamidi, Oyelekan and Olorundare (2015) 

who conducted a study to determine the effect of mastery learning instructional strategy on 

secondary school students’ achievement in mole concept, a topic that has been empirically 

identified as difficult to understand by students. It was found out that students taught using the 

mastery learning instructional strategy performed significantly better than their counterparts 

in the control group. Similarly, Gambari, Yusuf and Thomas (2015) examined the 

effectiveness of computer-assisted instruction on Student Team Achievement Division 

(STAD) and Learning Together Model (LTM) cooperative learning strategies on Nigerian 

secondary students’ achievement and motivation in physics. They found out that the students 

taught with STAD and LTM performed significantly better than their counterparts taught 

using individualized computer instruction (ICI). Abdulwahab, Oyelekan and Olorundare 

(2016) investigated the effects of cooperative instructional strategy on senior secondary 

school students’ achievement in electrochemistry using gender and scoring levels as 

moderating variables. The findings of this study also revealed that students taught using 

cooperative instructional strategy performed better than their counterparts in the control group 

and that the low scorers benefitting most from the strategy.  

Conclusion/Recommendations  

The study investigated repositioning the teaching of English language in Nigerian secondary 

schools for quality assurance using innovative teaching strategies in Imo state level of 

awareness and utilization of innovative strategies in English language teaching in Nigerian 

secondary schools. The study discovered that male and female teachers have low level of 

knowledge and low use of innovative strategies in teaching English language in secondary 

schools in Imo state. Based on these, the study recommended that: 

i. Teachers of English should employ more innovative strategies that will actually 

engage learners in active interaction of the material given. 

ii. Teachers of English should acquaint themselves with knowledge of these 

innovative strategies in order to improve their teaching competence and skills. 

iii. Learners should be encouraged to process information and arrive at their own 

meaning, interact and share experience so that they will be in control of their 

learning and use language in varied life situations.  

iv. Learners are engaged, motivated and active when they work together.  

v. Teachers should organize activities/competitions that will enable them to co-

operate and participate in such a way that communication and higher level 

thinking skills are developed.  
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ÖZET 

Bu çalışmada yolculuk metaforunun Gazâlî tarafından hem zahiri/dünyevi hem de 

bâtınî/manevi anlamda ele alınışı konu edilmiştir. Yolculuk kavramı modern literatürde dile 

getirildiğinde dünyevi seyahat anlamına gelir ancak İslam literatürüne baktığımızda bu 

manânın yanı sıra ruhani bir sefere karşılık geldiğini görmekteyiz. Dünyevi seyahat sözlüklere 

ve eski kullanımlarına bakıldığında Arapça “ رحل” kökünden türeyen rıhle kelimesinde 

karşılık bulur. Bu kelime çoğunlukla yola çıkmak, yolculuk etmek manalarına gelmekle 

birlikte terim olarak hadis öğrenmek için yolculuğa çıkmayı kastetmiştir. Bâtınî seyahat ise, 

Arapça’da “سفر” sefer kelimesiyle ve daha çok tasavvufta kullanıldığı üzere seyr u sefer 

şeklinde ifade edilişiyle bilinir. 

Gazâli yolculuğu iki anlamıyla ele almakla birlikte bu her iki yolculuğun amacını da hakikate 

ulaşmaya bağlamıştır. Modern bakış açısıyla yolculuk, bir yerden bir yere gitmeyi ve bu 

gidişin yalnızca dünyevi amaçlar taşıdığını tanımlar. Oysa Gazâli İslâmî bakış açısıyla 

yolculuktan hem bir yerden başka bir yere gitmeyi hem de insanın kendi ruhuna, nefsine 

doğru sefer etmesini anlar. Bu açıdan yolculuk, insanın kendini din yolunda geliştirmesini ve 

zahiri aracılığıyla maneviyatını yükseltmeyi amaçlamalıdır. İnsanın dünya hayatında daimi bir 

yolcu olduğu görüşüne dayanarak, onun dünya içinde çıktığı her seferin aynı zamanda kendi 

içine dönük bir sefer olmasına gayret etmesi gerekir. Çünkü dünyadaki yolculuğunu hakkıyla 

tamamlayamayan ve o yolculukta manevi azık toplayamayan kişinin bâtınî sefere çıkması ve 

hakikate ulaşması imkânsız görünür. 

Gazâli için ilmin en şereflisi Allah’ı konu edinen ilimdir bu sebeple yolculuğun da en şereflisi 

Hakk’a varmayı amaç edinen yolculuktur. Bu anlamda yolculuğu ilim elde etmek için bir 

anahtar olarak düşünebiliriz. Bundan ötürü zahiri ve bâtıni ilmi elde etmek isteyen hem 

zahirde hem de nefsinde bir sefere çıkmalıdır. Zahiri yolculuk, ilim elde etmek, ibadet etmek 

bazen de nefsini dünyevi şeylerden arındırmak için bulunduğu yeri terk etmek amacıyla 

yapılabilir. Bu yolculuk insanı yalnızca bedensel olarak değil ruhsal olarak da bir yolculuğa 

çıkarır. Bu sebeple Gazâli’ye göre yolculuk, tüm diğer amellerimizde olduğu gibi zahir ve 

bâtının gereklerini bir arada içermelidir. Çünkü ona göre, zahiri eksik olanın bâtını şüpheye 

düşer. Bu anlamda kendini dünyadan soyutlayarak şeriattan kopan her türlü mistik geleneği 

bâtıl olarak niteler. 

Anahtar Kelime: Gazâli, Yolculuk, Bâtınî Yolculuk, Zahiri Yolculuk. 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Büşra BİLGİN 

WORLDLY AND SPIRITUAL JOURNEY IN GHAZALI: RIHLE AND SEFER 

 

ABSTRACT 

In this study, it is discussed that the metaphor of the journey is handled by Gazali in both the 

outward /worldly and the spiritual/unworldly meaning. When the concept of journey is 

expressed in modern literature, it means worldly journey, but when we look at the Islamic 

literature, we see that this meaning corresponds to a spiritual expedition as well. Worldly 

journey corresponds to the word rihle, which derives from the root “رحل” when looking at 

dictionaries and ancient usages. This word mostly means to go on the road, to journey, but as 

a term, it means to go on a journey to learn hadiths. Spiritual journey, on the other hand, is 
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known by the word ”سفر" expedition and its expression in the form of a seyr u sefer, which is 

more commonly used in Sufism. 

Although Ghazali considers the journey in two means, he has linked the purpose of both of 

these journeys to reaching the truth. From a modern point of view, journey defines going from 

place to place and that this going carries only earthly purposes. However, from the Islamic 

point of view, Ghazali understands both the journey from one place to another and the journey 

of a person towards his own soul. From this point of view, the journey should aim to improve 

one's self on the path of religion and to raise one's spirituality through the outward. Based on 

the view that a person is a permanent passenger in the life of the world, he should strive to 

make every expedition he goes out in the world an inward expedition at the same time. 

Because it seems impossible for a person who cannot complete his journey in the world 

properly and collect spiritual sustenance on that journey to go on a spiritual expedition and 

reach the truth. 

For Ghazali, the most honorable knowledge is the knowledge that takes Allah as a subject, so 

the most honorable journey is the journey that aims to reach the Truth. In this sense, we can 

think of the journey as a key to obtaining knowledge. Therefore, whoever wants to obtain the 

outer and the inner knowledge should go on an expedition both in the outer and in his soul. 

The outward journey can be made in order to obtain knowledge, worship, and sometimes to 

leave the place where he is in order to purify his soul from worldly things. This journey takes 

a person on a journey not only physically, but also spiritually. For this reason, according to 

Ghazali, the journey, as in all our other deeds, should include the requirements of outward and 

the spiritual together. Because, according to him, the inner part of what is missing outwardly 

falls into doubt. In this sense, he characterizes as superstitious that it isolates itself from the 

world and all kinds of mystical traditions that break away from Sharia. 

Key Words: Ghazâli, Journey, Spiritual Journey, Worldly Journey 

 

GİRİŞ 

Sözlükte “ رحل” kökünden türeyen rıhle kelimesi, “yola çıkmak, koyulmak; ayrılmak, bırakıp 

gitmek; göçmek” (Mutçalı, 1995: 314) anlamlarına gelir. Terim olarak ise, çoğunlukla “hadis 

öğrenmek (talebü’l-hadîs) ve râvi (rivayet eden) hakkında bilgi edinmek için seyahate çıkma 

mânasında kullanılmıştır.” (Hatiboğlu, 2022) Rıhle kelimesi günümüzde sık kullanılmamakla 

birlikte eski kullanımlarından hareketle zahirî/dünyevî yolculuğu kastettiğini görmekteyiz. 

Sefer “سفر” kelimesi ise sözlükte “yolculuğa çıkmak, göndermek, seyahate çıkmak, ağarmak, 

parlamak, güzelliği görünmek, açmak örtüsünü kaldırmak” (Mutçalı, 1995: 391)  gibi çeşitli 

anlamlara gelmektedir. “Sefer kelimesi, tasavvufta sâlikin nefsini terbiye etmek ve Hakk’a 

ermek için yaptığı maddî/bedenî ve mânevî/bâtınî yolculuğu ifade eder.” (Uludağ, 2022) 

Sefer, rıhleye nazaran bir şeyi açığa çıkarmak, keşfetmek amacıyla yapılan yolculuğu kasteder 

ve çoğunlukla ruhâni/içsel yolculuk anlamlarında kullanılmıştır. Mutasavvıfların seyr u sefer 

olarak adlandırdıkları içsel yolculuk örnek olarak gösterilebilir. 

Yüzyıllarca birçok düşünce ve inanç geleneğinde yolculuk metaforuna büyük bir önemin 

verildiğini görebiliriz. Özellikle insanların yeni bilgiler edinmek amacıyla tercih ettikleri 

yolculuk, insanın hem içine veya kendine doğru seyahat etmesi hem de dışarıya yani bedenen 

başka yerlere seyahat etmesi bakımından iki türlü anlaşılmıştır. İnsan yaşamı boyunca daima 

yolda olan bir varlık, bir yolcu olarak tasvir edilmiştir. İnsan için temelde dünya yaşamı bir 

yolculuktur ve bu yolculuk insanın kendini ve evreni tanıması için bir fırsattır. Bu sebeple 

çoğu düşünürün özellikle de İslam düşünürlerinin yolculuk mefhumu üzerinde önemle 

durduklarını ifade edebiliriz. Bu bağlamda insanın dünya üzerindeki seyahatlerine ilişkin 

birçok yorum ve tembihle karşılaşabiliriz ancak kendi içine, kendi ruhuna yolculuğu 

çoğunlukla sûfilerin ele aldıklarını onların kendi yaşamlarından ve tecrübelerinden hareketle 

yorumladıklarını görmekteyiz. Ancak birçok sûfinin nefsine yolculuğu esnasında bâtınıyla 
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alâkadar olurken zahiriyle bağını kopardığını ve her ikisinin birbirinden ayrı ve kopuk alanlar 

olduğuna dair inanışları olduklarını görmekteyiz. Bu nedenle hem bir İslam mütefekkiri hem 

de bir sûfi olarak Gazâlî’nin bu konudaki tutum ve tavsiyesi mevzunun iyi anlaşılması için 

önem arz etmektedir. Onun düşüncesinde kişi daima hem zahiriyle hem de bâtınıyla dengeli 

olarak ilgilenmelidir. Asla şeriatı bilmeden ve tamamlamadan bâtına niyet etmemelidir ayrıca 

bâtına niyet edince de dünyayla alâkasını kesmemelidir. Bu iki yolculuğun da birlikte ve 

dengeli olmasını gözetmelidir aksi takdirde iki kanadından biri kopmuş demektir. 

Lokman Sûresi 20. ayette “Allah’ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına 

verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?” şeklinde 

ifade edildiği üzere Allah nimetlerini hem zahirde hem de bâtında vermiştir. Buna istinaden 

Allah’ın nimetlerine ulaşmak için zahirde de bâtında da gayretli olmak gereklidir. Zahirde 

gayretli olmak şeriata uymak, Kur’an’ın ve sünnetin gereklerini yerine getirmek demektir. 

Bâtında gayretli olmak ise ancak zahirin gereklerini yerine getirmekle olur. Şeriata hakkıyla 

bağlanan Allah’ın inayetiyle bâtında da lütuf sahibi olur. Ancak şeriata uyanın bâtına 

yönelmesi için bir tarikat ihtiyacı hâsıl olur. Başka bir deyişle bâtıni yolcunun bir yola, âdaba 

uyması gerekir. Bu sebeple insan daimi bir yolcu olarak kendisine, yaratılışına en uygun ve en 

doğru yolu seçmelidir. Onun yürüdüğü yol, hem zahiri ilmi hem de bâtıni ilmi elde etmeyi 

amaçlamalıdır bunun dışındaki seferler ancak nefse hizmet eder. 

Gazâli bu hususa binaen yolculuğun iki türünün de nasıl olması gerektiğini açıklamaya 

çalışmıştır. İnsanların boş amel ve gereksiz işlerle uğraşmaması, vaktini iyi değerlendirmesi 

için birçok mesele de olduğu gibi yolculuk hususunda da belli âdaplara uymanın gerekliliğine 

dikkat çekmiştir. 

Gazâlî, yolculuğu imanın temel unsurlarından sayar. Tefekkür ve seyahati, ilim arayışının 

ortak noktası olarak birbiriyle ilişkilendirir. Hem dünyevi ilimler hem de kişinin kendisi ve 

kâinattaki yerine dair bâtıni ilimler seyahat yoluyla elde edilebilir. İlim, cennetin kapısıdır ve 

seyahat o kapıyı açan anahtardır. (Serdar, 2018: 100) Bundan ötürü zahiri ve bâtıni ilmi elde 

etmek isteyen hem zahirde hem de nefsinde bir sefere çıkmalıdır. Gazâlî, yolculuğu 

tanımlarken iki tür yolculuktan söz eder. İlki, zahiri yolculuk, bedenle yapılan ve farklı 

sebeplerle bir yerden başka bir yere gitmektir. Bu yolculukta ilim elde etmek amaçlanır. 

İkincisi ise, bâtınî sefer, kalple yapılan yolculuktur bu yolculukta kişi melekût âlemine çıkıp 

gider. Kendinin ve dünyadaki amacının farkına varma ve mümkün olduğu ölçüde hakikate 

varma bu yolculuğun temel amaçlarındandır.  

Zahiri Yolculuğun (Rıhle) Kısımları 

Zahiri sefer Gazâlî’ye göre beş kısımdan oluşur. 

1.)“İlim öğrenmek için yapılan yolculuktur. Müslümana ilim öğrenmek farzdır bu sebeple 

yapılan seyahatler de Müslümana farz kılınmıştır, sünnet olan ilimler için yapılan yolculuk ise 

sünnettir.” (Gazâlî, Tarihsiz: 319). İlim öğrenmek için çıkılan yolculukta, insan ahirette işine 

yarayacak ilimleri öğrenmelidir. Şeriat ilimlerini öğrenmek, hadis öğrenmek ve din yolunda 

bir şey istifade etmek için yapılan yolculuklar makbul sayılır. İbn-i Haldûn da Gazâlî ile aynı 

görüşü paylaşır ve şöyle der: “İlim talebinde, ilim ehliyle ve üstatlarla doğrudan görüşüp 

büyük faydalar ve kazanımlar elde etmek için mutlaka ilim yolculuklarına çıkılması gerekir.” 

(Haldûn, 2004: 795). Ayrıca Gazâlî, ilim yolculuğuna çıkan kişinin yalnızca gayr-i şahsi 

ilimleri değil kişinin kendine dair ilmi de elde etmeye fırsat bulduğunu ve bu vesileyle 

ahlakını güzelleştirebileceğini söyler. “İnsan evinde bulunduğu ve işler yolunda gittiği 

müddetçe kendine hüsn-i zanda bulunur ve iyi ahlaklı olduğunu sanır. Yolculukta kalp 

huylarının perdesi kalkar, zayıflığını, fena huylarını ve acizliğini meydana çıkaran hallerle 

karşılaşır. Hastalık teşhis edilince tedavisi ile uğraşılabilir.”
 
(Gazâlî, Tarihsiz: 320). İnsan 

yolculukta yeme-içmeyle, uykuyla, güvenlikle, gurbetin verdiği hasretlikle vs. sınanır. Bu 

nedenle kendini ilk defa bu sınama karşısında tanımış olur; kendinde ortaya çıkan iyi hâle 

sebat göstermeye kötü hallere ise şifa bulmaya çalışmalıdır. Yolculuk kişinin kendini tanıması 
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ve kendini iyi yönde değiştirip dönüştürmesi için fırsattır. Bu sebeple “bilgeler der ki: Kalem, 

kâğıt üzerinde gezmedikçe hiçbir bilgi ortaya çıkamaz; kılıç kınından çıkmadıkça, savaş 

meydanında şerefini elde edemez. Su bir yerde uzun süre kalırsa kokar. Dünyanın ulu kişileri 

gezmeyi, dünyayı görmeyi öve öve bitirememişlerdir.” (Beydebâ, 2017: 30). 

Yolculuk yalnızca kişinin kendini tanıması için bir fırsat değildir aynı zamanda yanındaki 

yoldaşını da iyi tanımak için bir fırsattır. “Yolculuğa, asıl manâsı parlamak ve açığa çıkmak 

demek olan sefer adının verilmesi, kişinin ahlâkını açığa çıkarması bakımındandır. (Geceli 

gündüzlü yemek, içmek ve bir adam ile üç gün bir yolculukta bulunmak onun her hâlini açığa 

çıkarır). Bunun için birisinin ahlâkını iyi bildiğini zanneden (ve onu Hazreti Ömer’e öven) bir 

kişiye Hazret-i Ömer: Bu adam ile hüsn-i hâline delâlet edecek bir yolculukta bulundun mu? 

diye sorar. Adam: Hayır, bulunmadım, diye cevap verince, Hazret-i Ömer: Peki, bu adamla 

bir muamelede bulundun veya alışveriş ettin mi? Diye tekrar sorar. Adam: Yine hayır, diye 

cevap verir. Hazret-i Ömer: O hâlde bu adam hakkında senin bir şey bildiğini zannetmiyorum, 

diye mukabelede bulunur.” (Gazâlî, 2002: 750). Büyüklerin sık sık tanımadığın adamla otur, 

ye, iç ama yolculuk etme demelerinin sebebi, insanı yalnızca bu şekilde tanıyamayacağımız 

içindir. Onunla birlikte yolculuk etmek ve sınandığımız vakit bize nasıl davrandığına 

bakmamız gerekir. 

İlim için çıkılan seferde, Allah’ın yarattığı tüm mahlûkatı ve onların yaratılışlarındaki 

mükemmellikleri inceleyerek hepsinde Allah’ın varlığına ve birliğine delil görmek gerekir. 

Bu bakış, insanın hem kendi yaratılışını hem de diğer mahlûkatın yaratılışını temaşa ederek 

imanı kuvvetlendirir, ilmi artırır. Gazâlî kendi yaşamında da hayat boyu ilim için seyahat 

etmiştir. Çocukluk yıllarında başlayan ilim talebeliği yaşlılığına kadar sürmüş ve en önemlisi 

bu yolculuğu hem zahirde hem de bâtında gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

2.)Zahiri yolculuğun ikinci kısmı ibadet için yapılandır. “Hacca gitmek, cihada gitmek, 

peygamberlerin, evliyanın, ashabın, tabiinin mezarlarını ziyaret etmek gibi.” (Gazâlî, 

Tarihsiz: 321). Gazâlî’ye göre, “hac yolculuğu bir nevi ahiret yolculuğuna benzer. Elindeki 

vasıta ile yapmış olduğu bu hac seferi, o uzun yolculukta konacağı tabut içinde kendisine azık 

olmaya elverişli olup olmadığını düşünmeli ve o yolculuğun da çok yakın olduğunu 

hatırlamalıdır. Ölümün ne zaman geleceğini bilmez. Belki bu vasıtaya binmeden teneşire 

konacaktır. Hac için hazırladığı vasıtaya bineceği şüphelidir ama ölüm vasıtasına bineceği 

muhakkaktır. Şüpheli olan seferi için bütün ihtiyaçlarını tamamlamak üzere her çareye 

başvururken, kat’i olan yolculuğunu ihmal etmesi doğru olur mu?” (Gazâlî, 2002: 760).  

Gazâlî her zahiri seferde, ahiret seferine hazırlığı tavsiye eder. Bedenle yapılan yolculuk aynı 

zamanda ruhun da yolculuğudur, beden bu yolculuktan azığını alırken ruhun da azığını 

vermek gerekir. Hac yolculuğu yalnızca bedenle yapılan bir yolculuk değildir tam anlamıyla 

eda edildiğinde hac aslında içsel bir yolculuktur. Gazâlî’nin aktardığına göre; “Hz. 

Peygamber’e “bizim dinimizde niçin ruhbanlık ve seyahat yoktur” diye sorulduğunda, “bize 

buna karşılık cihad ve hac verildi” buyurmuştur.” (Gazâlî, Tarihsiz: 172). 

Gazâlî cihad için çıkılan seferin de hac gibi ibadet olduğunu söyler ve bu yolculukta kişi 

kendi nefsi için değil yalnızca Allah ve dini için cihad etmelidir. Yine evliyaların, 

peygamberlerin vs. kabirlerini veya hayatta iken kendilerini ziyaret etmek için çıkılan 

yolculuk da ibadetten sayılmıştır. Çünkü evliyayı görmek veya kabri ziyaret etmekle kişi 

onlara yakın olur, dualarını alır ve kalben onlara uymak istemekle doğru yolu bulmuş olur. 

3.)Üçüncü olarak zahiri yolculuk gerektiğinde bulunduğu yeri terk etmek için yapılmalıdır. 

“Dinine zararı dokunan, mevki, mal, para, idare amirliği veya dünya meşgaleleri gibi şeyleri 

bırakıp başka tarafa gitmektir. Dünya işleriyle uğraşması din yolunda ilerlemesine engel olan 

kimseye böyle yolculuk farz olur.” (Gazâlî, Tarihsiz: 321).  Gazâlî, Bağdat Nizâmiye 

Medresesi’nde ders verdiği yıllarda, büyük ve şöhretli bir âlim olarak nam salmıştı ancak 

Gazâlî’yi için için kemiren bir şüphesi vardı. Kendisinin bu dünyanın meşgalelerine çokça 

daldığını ve ahirete faydası olmayacak ilimlerle uğraşmaya başladığını fark eder. Yalnızca 
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Allah rızasını gözetmek ve kendi ahlakını düzeltmek için sahip olduğu tüm varlıkları fakirlere 

dağıtıp şöhretini Bağdat’ta bırakarak kimsenin kendisini tanımadığı bir yere gitmek üzere 

Şam’a doğru yolculuğa çıkar. Gazâlî, dine zararı dokunan mevki, mal, parayı terk etmek için 

farz olarak gördüğü bu yolculuğu kendi yaşamında bizzat deneyimlemiştir. O, bu yolculuktan 

sonra yeni bir sefere başlamıştır: Bâtınî sefer. Bu seferde o, “kendisini fakir bir sûfi hayatı 

yaşamaya adadı ve zamanının çoğunu yalnızlık ve uzlet içerisinde geçirerek ve ibadet işleriyle 

meşgul olarak geçirdi.” (Watt, 2003: 133). Onun amacı dünyayı aklından ve kalbinden 

çıkarmaktı bu sebeple yalnız kalmayı ve daimi ibadetle meşgul olmayı tercih etmiştir. 

4.)“Dünya için, geçim için sefere çıkmaktır. Bu kendinin ve çocuklarının geçimini sağlamak 

içinse sevaptır ancak fazlaca kazanmak ve övünmek içinse mubahtır.” (Gazâlî, Tarihsiz: 322).   

Gazâlî, dünyada geçimini sağlamak dışında herhangi bir kazancın peşinden koşmayı beyhude 

bir çaba olarak görür. Bu dünyada kalacak malın ve ahirette hesabını vereceğimiz malın bize 

yük olmaktan başka ne faydası vardır. İnsan bu boş şeylerle meşgul olmak yerine gerçek 

hayata, ahirete hazırlanmalıdır ahiret azığı biriktirmelidir ve ancak onun için sefer etmelidir. 

5.)“Seyahat, seyir ve temaşa için yapılan seferdir. Az ve seyrek olursa mubahtır ancak 

kendine âdet edinip sürekli gezip dolaşmak kendine eziyet etmektir bu ise caiz değildir.” 

(Gazâlî, Tarihsiz: 322). Devamlı bir şekilde gezmek, görmek istemek insanı ibadet etmekten 

alıkoyar bu nedenle âlimler bu sefere sıcak bakmazlar. Gazâlî, “yeryüzünde sürekli yolculuk 

yapmanın, manevi hali kuvvetli olanlar hariç, diğer insanların kalbini karıştıracak bir şeydir. 

Çünkü yolcu ve malı tehlike ile yüz yüzedir; ancak Allah Teâlâ’nın koruduğu kimse bu 

tehlikeden uzaktır. Yolcunun kalbi daima nefsi ve malı ile ya da vatanına uzak oluşundan 

duyduğu korku ile meşguldür.” (Gazâlî, 2020: 28). Ancak gezip gördüklerinde, Hakk’ı 

müşahede edip her yaratılmışta bir ibret gördüğünde bu yolculuk bir ibadet biçimini alır ve 

makbul olur. 

Mühim olan atılan her adımda, çıkılan her yolda Allah’ın rızasını gözetmek ve o rızaya uygun 

işler yapmaktır. Bunun için en başta kulun Allah’tan razı olması gerekir. Gerçek iman ve 

teslimiyetle verdiği ve sınandığı her şeye canı gönülden hamd edebilmeli ve razı olmalıdır. 

Ancak rıza sahibi insan, bu dünyadan ve onun nimetlerini elde etmekten yüz çevirerek 

yalnızca ilahi rıza için çalışabilir. O vakit çıkılan her zahiri yolculuk, atılan her adım, alınan 

her nefes yalnızca Hak için yapılmış olur. 

Bâtınî Yolculuk (Seyr u Sefer) 

Bâtınî sefer, tıpkı Peygamber’in miracında Allah’ın huzuruna çıkarılışı gibi bir yolculuğa 

çıkmayı ve Allah’ı bu dünyada bilmeyi amaçlayan mistiklerin içsel yolculuğunu ifade eder. 

Bâtınî seferin amacı, insanın kendini bilmesi, yaratılış gayesini anlaması, evrenin 

hakikatlerine ve gücü ölçüsünce ilahi hakikate erişmesidir. Batînî yolculuk insanın kendi 

içinde sefere çıkmasıdır; kendinde var olan cevheri keşfetmek ve kendinde bozulmuş olan 

yanları düzeltmek için bu yolculuk elzemdir. Hakikate ermek, görünenin arkasında 

görünmeyene ulaşmak, kabuğun içindeki özü görebilmek için kişi herhangi bir tarikat 

düsturundan faydalanarak bu yolculuğa çıkabilir. Çünkü her insanın yolculuğu kendine 

özeldir, herkesin bu yolda karşılaşacağı zorluklar, sınamalar veya ikram ve kolaylıklar 

farklıdır. Bu yolculuğa çıkmak için birçok sûfi gelenekte olduğu gibi Gazâlî’nin inancında da 

şeriata uymak zorunludur. Yani bu yolu talep eden kişi öncelikle şeriata uyacak ve zâhiri ilmi 

elde etmeden bâtına niyet etmeyecektir. 

İnsanın kendi içine dönmesi ve içsel yolcu olabilmesi için kendi dışındaki şeylerden 

uzaklaşması gerekir. Bunun için dünyaya olan ilginin azalması ve isteğin kaldırılması için bir 

arınmaya ihtiyaç duyulur. Bu arınma, nefsin isteklerini dünyevî olandan bâtınî olana 

yönlendirmek suretiyle yapılabilir. İnsan günahlarından tövbe edip daimi ibadet, zikir ve 

tefekkür ile bu yolculuğa talip olmalıdır. Gazâlî şöyle der: “Bizim ahiret yolu ilmi ile 

kastettiğimiz şey, kalbin üzerine çöküp Allah’ın zâtının, isimlerinin, sıfatlarının ve fiillerinin 

hakikatlerini görmeğe engel olan bu pislikleri temizlemek, kalp aynasının paslarını silmektir. 
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Bu aynayı temizlemek, pasını silmek de kalbi şehvetlerden çekmek, her hallerinde 

peygamberlerin izinden gitmek ile olur. Kalp, temizliği ve Hak tarafına yöneldiği ölçüde 

hakikatler onda parlamaya başlar. Bunun da riyazattan başka yolu yoktur.” (Ateş, Tarihsiz: 

555). Birçok sûfinin düşüncesinde görebileceğimiz gibi insan, Allah’ın usturlabı olarak 

görülür. Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellileri insanın temiz ve saf kalbinde 

aksini/yansımasını bulur. 

İnsanın kalbini, nefsini temizlemesi, Hakk’a giden bu yolda temiz olunması gerektiğinden bir 

bakıma O’na ulaşmaya lâyık hâle gelmek için çok önemlidir. Gazâlî’ye göre tasavvuf veya 

bâtınî yolculuk, “ahlâk, amel ve bilgilerini tehzip etmek, arıtmak ve temizlemek içindir. Bu 

ise, kulun kendi zâhir ve bâtınıyla meşgul olması demektir.” (Gazâlî, 2004: 40). Gazâlî 

tasavvufu bu yönüyle namazdan önce abdest alıp temizlenmeye benzetir. Ancak bu arınma 

öyle kolay bir terk ediş değildir. İnsan ölmeden önce ölmüş olacak ve nefsin tüm arzularına 

karşı istememeyi isteyecektir. Gazâlî, insanın nefsini yenmesi ve şeytana karşı koyabilmesi 

için açlıkla mücadele vermesi gerektiğini düşünür. Bu hususu şöyle ifade eder: “Aklı başında 

olan kimsenin, nefsin azgın arzularını açlıkla sindirmesi gerekir. Çünkü Allah’ın düşmanını 

(nefsin azgın arzularını) ancak açlık gemleyebilir.” (Gazâlî, 2014: 26). Gazâlî’ye göre, 

kalplerin temiz kalması ve nefsin kölesi olmamak için daima nefsin arzularının aklın kontrolü 

altında olması gerekir. 

Gazâlî, Allah yoluna, saadet yoluna girmiş olanların şu dört şeyi tahsil etmelerinin şart ve 

vacip olduğunu söyler: “ilim, amel, ihlas, korku ve haşyet. İlim; başlangıcını, sonunu, 

dünyadaki hallerini öğrenmeye çalışmaktır. Amel; ilimle amel edilmezse hiçbir manevi 

kazanç sağlanamayacağı gibi sonu da mahcubiyettir. İhlas; ihlas ile sırf Allah için yapılmayan 

ibadet ve iyiliklerin hiçbir değeri olmaz. Korku ve haşyet; akıbetini düşünüp Allah’tan 

korkanlar amelleriyle mağrur olmaz, alçak gönüllü olur.” (Gazâlî, Tarihsiz*: 443-444). Bâtınî 

seferin taliplisi, ilim sahibi olmalıdır. Ulema, ilimsiz amelin taklidî amel olup tahkikten uzak 

olduğunu bildirmiştir. Kişi bildiğini hâlis niyetle amel eylemeli ki sonunda Hakk’ın rızasına 

kavuşabilsin. Bundan ötürü, manevi sefere talip olmak için zahirî sefere çıkmanın birçok 

faydası bulunur. Manevi seferi başaramayanlar en azından zahirî sefere çıkarak her yeri 

dolaşmalıdır çünkü gittiği her yerden bir ibret alır, Hakk’ın tecellisini görür. Nitekim Fârisi’ye 

göre, “seyahat insanın içini olgunlaştırır. Mânâ ehli bununla yücelir; yumuşak huylu olmanın 

mayası seyahattir.” (Ocak, 2017: 226). 

Gazâlî, bâtınî seferi ve bu seferin yolcularındaki hal ve durumları şöyle tarif eder:  “Bâtınî 

sefer, yer ve gök âlemine, Allah’ın acayip sun’una ve takva konaklarına sefer yapmaktır. 

Allah adamlarının seferi budur. Bedenleriyle evde otururlar ve yedi kat gök ve yedi kat yerden 

daha geniş olan cenneti dolaşırlar. Âriflerin âlemi, sınırı, sonu olmayan cennettir. Allah, 

insanları bu sefere davet eder. Bu hakikate şu ayet-i kerime ile işaret buyurur: Göklerin ve 

yerin mülküne ve Allah’ın yarattıklarına bakmıyorlar mı?” (Gazâlî, 2004a: 377). Aynı fikri 

destekleyen bir başka ayet de şu şekildedir: “İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde 

âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kur’an’ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. 

Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi? ” (Kur’an-ı Kerîm: 41/53). Dolayısıyla insan hem 

dış dünyada hem de kendi nefsinde Rabbini aramalıdır. Kendine dönerek kendi acziyetini 

görüp Allah’ın ne kadar kudret sahibi olduğunu görmelidir. Yani kendindeki eksiklikle 

Allah’taki mükemmelliğe ulaşabilmelidir. 

Özellikle kendini bilen kişinin Rabbini bileceği hususuna dikkat çeken Gazâlî, insanın 

kendinden yalnızca başı, yüzü, eli, ayağı, eti ve derisinden başka bir şey anlamadığını ifade 

eder. Bâtında ise bildiği ancak acıktığı zaman yemek, kızdığı zaman saldırmak ve şehvete 

geldiğinde eşine yaklaşmasından ibarettir. Bu hususlarda, bütün hayvanları kişiyle aynı görür. 

Ona göre kendini bilmek için kendi hakikatini aramak gerekir. Sen nesin, nereden gelmişsin, 

nereye gideceksin, bu dünyaya ne yapmak için geldin, seni niçin yarattılar, saadetin nedir, 

nededir, şakiliğin, ziyanın nedir, nededir? (Gazâlî, Tarihsiz: 17). Gazâlî, kendini hakkıyla 
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tanıyan kişinin kendinde bulunan duygu ve isteklere esir olmaktan çıkıp onları Hak yolunda 

bir binek ve aracı hâline getirebileceğini ve onları kendisinin esir edebileceğini söyler. Ancak 

bu esaretten kurtulan Hak ve saadet yoluna girmiştir. 

Gazâlî’nin ifade ettiği üzere; “bu Allah yolu, ulvîdir. Ahirete yükseliş yoludur. Bu yol, yer 

yolu, dünya geçidi gibi beden kuvveti veya hayvan gücü ile kat edilmez. Bunda uzak mesafe, 

uzun zaman gibi şeyler de düşünülemez. Bu, manevi ruhî bir yoldur. İnsan kalbi onu, doğru 

ikrar, ince ve derin düşünmez; temiz iman ve basiretle (kalp gözü ile) görür ve geçer. Bu 

yolun aslı semavi (göğe ait) bir nur, ilahi bir nazar (bakış) dır. Sâliklerin kalbinde doğan bu 

nurla bazen melekût âlemini bilirler. Bazen öyle olur ki bir bakışla bütün ceberuti hallere ve 

melekût âleminin sırlarına vâkıf olurlar; kâinatın bütün zerrelerini görürler.” (Gazâlî, 

Tarihsiz*: 428-429). Kişinin bâtınî seferle amaçladığı bilgi onun çabasına bağlıdır ancak 

Allah’ın yardım ve inayetine her daim muhtaçtır. Nefsini arındırıp devamlı zikirle Allah’ın 

ona lütufta bulunmasını umut etmelidir. Bu sebeple kişi bu yolculukla bazı şeylerin bilgisine 

erişince bundan onun her şeyi bildiğine dair bir anlam çıkarılmamalıdır o, ancak Allah’ın ona 

bildirdiği kadarını bilebilir. Gazâlî’ye göre, “melekût âleminde öyle harikuladelikler vardır ki 

bunlara izafetle şehadet âlemi zavallı kalır. Bu âleme yolculuk etmeyip şehadet âleminin 

çukurlarında durup kalan kimse hayvandır, insanlık özelliğinden mahrumdur. Hatta 

hayvanlardan da sapkındır. Çünkü hayvan bu âleme uçmak için gereken kanatlara sahip 

değildir.” (Gazâlî, 2017: 35). 

Gazâlî bu seferdeki kazancın yüksek olduğunu ancak kişinin yolculuğunda kararlı ve devamlı 

olması gerektiğini ifade eder: “O öyle bir seferdir ki, onun su kaynaklarında ve havzalarında 

bir darlık (sıkıntı ve sıkışma) olmaz; onda izdiham ve kalabalık bir zarar vermez, bilakis 

yolcuları çoğaldıkça manevi ganimetleri artar; meyve ve faydaları çoğalır. Onun ganimeti 

devamlı olup engellenmez, meyveleri hiç kesilmeyip sürekli artar. Ancak yolcuda bir 

gevşeklik ve seyrinde duraklama olursa, o zaman mahrumiyet söz konusudur.” (Gazâlî, 2020: 

9-10). Gazâlî, tasavvuf erbaplarının seyr u sefer dedikleri bu bâtınî seferi, insanın manevi 

cevherini tanıyıp kullanarak taklidî amelden tahkikî amele geçmeleri olarak görür. Bu seferde 

insan, kendi kör karanlığından kurtulup fikir ve zikirle kemâl derecesine ulaşır ve cennette 

dolaşır.  

Gazâlî, bu sefer esnasında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler olduğuna ve kişinin bir rehbere 

ihtiyacı olduğuna dikkat çeker. Birçok sûfi gelenekte görülebileceği üzere kişinin bâtınî sefere 

çıkarken bir mürşide bağlanması gerekli görülür. Bunun gerekliliği, yolcunun yolda 

karşılaşabileceği zorluklardan yılmaması ve nasıl üstesinden gelebileceğine dair, bu yolu daha 

önce tamamlayan birinden destek veya bilgi almasıyla ilgilidir. Peygamber’in bu konuda 

şöyle bir hadisi olduğu bilgisine ulaşılmıştır: “Âkil bir kimseyi kendinize mürşit olarak talep 

ediniz ki doğruya ulaşasınız. Şayet ona karşı gelirseniz pişman olursunuz.” (Ceyhan, 2021: 

27). Gazâlî ise, “insanların bütün kusurlarının sebebi, iman zayıflığıdır. İmanın zayıf 

olmasının sebebi de, yol gösterecek bir mürşidi aramamaktır. Yol göstericiler ise, din âlimleri 

ve mutasavvıflardır” (Gazâlî, Tarihsiz: 403)  der. Bir mürşidin gerekliliği, insanın bâtınî sefer 

için uygun olup olmadığına karar kılmak ve onu haline en uygun biçimde yönetip doğru yolu 

göstermek için zaruridir. Bu hususta Ateş’in yorumu şu şekildedir; “bir şeyhten edep 

öğrenmeyen battaldır (tembeldir, yolda kalır). Bir şeyhin nazar ve şefkatine mazhar olmayan 

bir şeye yaramaz.” (Ateş, Tarihsiz: 581). 

Gazâlî, şeriata hakkıyla uyanın şeriatın gizlerine vâkıf olmak için çıkacağı bu yolda mürşitsiz 

ilerleyemeyeceğini düşünür. Ona göre; “Mürşidsiz, rehbersiz yola gitmek doğru olmaz. 

Çünkü yol gizlidir ve şeytan yolu, Hak yolu ile karışmıştır. Hak yolu birdir, bozuk yollar ise 

binlercedir. O halde bir yol gösterici, yolu bilici olmadan ilerlemek, yola girmek nasıl 

mümkün olabilir? Bir mürşid ele geçirince, bütün işlerini ona ısmarlamalı ve kendi iradesine 

son vermelidir. Bilmelidir ki, üstadın hatasındaki menfaati, kendi doğru işinde olan 

menfaatinden daha çoktur. Mürşidinden anlayamayacağı bir şey duyarsa, Musa ve Hızır, 
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aleyhisselamın hikâyesini hatırlamalıdır. Bu hikâye mürşid ve mürid içindir. Çünkü mürşidler 

öyle şeyler bildirmişlerdir ki, akıl ile anlaşılmaz.” (Gazâlî, Tarihsiz: 404). İnsan seyr u seferde 

kalbin kötü sıfatlarıyla karşılaşmaması veya onların etkisinden kolayca kurtulabilmesi için bir 

yol göstericiye ihtiyaç duyar. 

Gazâlî kendi yaşamında da daima bir âlimden ilim öğrenmek için yolculuğa çıkmış ve hem 

zahiri hem de bâtınî yolculuklarında kendisine bir mürşit edinmiştir. Şeriat ilimlerini 

öğrendiği hocası El-Cüveynî, onu zahiri ilimde yetiştirirken diğer taraftan tasavvufla ilgili 

bilgiler edindiği hocası Ebu Ali Farmedî’den aldıklarıyla yeni bir yolculuğa çıkmıştır. Bu 

yolculuk hem zahirde hem de bâtında gerçekleşmiştir. Zira bu yolculuğu sırasında İhya u 

Ulumi’d-din’i kaleme almıştır ve kaynaklar bu eserden “Gazâlî’nin hasta ruhunu iyileştiren 

yolculuğunun temsilcisi” (Moosa, 2004: 275) olarak söz eder. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, yolculuğun Gazâlî için yalnızca bir yerden bir yere gitmek olmadığını insanın 

kendi içine dönerek içsel bir seyahati gerçekleştirebileceği yönünde bir kanıya varılmıştır. 

Gazâlî, her iki yolculuktan da Allah rızası gözetmek gerektiğini ve hem zahiri hem de bâtınî 

ilim elde etmeyi yolculuğun esaslarından saymıştır. Ayrıca zahiri yolculuğun dünyevi amaç 

ve hevesler için değil bâtına erişmek için bir basamak olduğunu bilerek seyahat etmek 

gerektiğini düşünür. Bâtına niyet edenlerin ise, zahiri terk etmemelerini aksi halde bâtınlarının 

bâtıl olacaklarını söyler çünkü şeriatı tamamlayamayanların bâtında doğru yolda gitmesi 

mümkün görünmemektedir. Bu sebeple şeriat hırkası giymeden tarikat kapısından geçmek 

eksiklik ve eğriliğe sebep olmaktadır. 

Gazâlî’ye göre, insanın bu dünyadaki amacı en kâmil dereceye ulaşmak olmalıdır. Bu amacı 

taşıyarak insan hem zahirde hem de bâtında dengeli ve ölçülü çalışmalıdır. Yalnızca dünyaya 

dalmak insana bir fayda vermeyeceği gibi yalnızca bâtınla uğraşmak da insanı hak yoldan 

saptırır. Ancak dünyada ahiret için çalışan insanın bâtını da Allah’ın lütfuyla gelişecektir. 

Önemli olan çıkılan her seferde bir amaç taşımaktır ve bu amacın hem dünyada hem de 

ahirette iyi olmamıza vesile olmasını sağlamaktır. Nitekim faydasız ilmi istemeyen Gazâlî 

faydasız seyahati de insana eziyet olarak görür. 
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ÖZET 

Bor, birçok biyolojik süreçte önemli bir rol oynayan önemli bir mineraldir ve bitkilerin, 

hayvanların, insanların büyümesi için gereklidir. Bu besinin, antienflamatuar ve antioksidan 

etkilerden farklı vücut sistemlerinin modülasyonuna kadar çeşitli pleiotropik etkiler 

gösterdiğine dair artan kanıtlar vardır. Borik asit ve boraks gibi bor içeren bileşiklerin 

antibakteriyel, antiviral, anti-kanserojenik, anti-mutajenik, anti-inflamatuar ve ayrıca anti-

oksidatif özellikler içeren birçok biyolojik etkileri gösterilmiştir. Sepsis gelişimi sırasında 

oksidatif parametrelerin değerlendirmesi bu sürece dahil edilmiş ve sepsisin ciddiyetinden 

sorumlu tutulmuştur. Septik şok ise sepsisin en şiddetli ve tedavisi en zor şeklidir ve bu 

noktada oksidatif dengenin korunması önem arz etmektedir. Bizde çalışmamızda sepsis 

kaynaklı organ yetmezliğinin oksidatif stres ile ilişkili olduğundan yola çıkarak Boron ve 

borik asit gibi antioksidan olduğu öne sürülen maddelerin etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu 

noktadan hareketle 48 tane erkek rat, her grupta 8 hayvan olacak şekilde 6 gruba ayrıldı; 

kontrol grubu, CLP, CLP+Borax 20mg/kg, CLP+Borax 40mg/kg, CLP+Borik asit 20mg/kg, 

CLP+Borik asit 40mg/kg. Sepsis modelimizi Çekal Ligasyon ve Delme yöntemi ile yaptık. 

Dekapitasyondan sonra kalpten 5-7 mL alınan kan örnekleri Total antioksidan seviyeleri 

(TAS), Total oksidan seviyeleri (TOS), Laktat dehidrogenaz (LD ya da LDH), Glutatyon 

(GSH) analizi için tüplere alındı ve sonrasında prosedürler uygulanarak analizler yapıldı. TAS 

seviyeleri Borik asit 20 mg/kg grubunda kontrol grubuna göre artmış olarak görülürken, TOS 

seviyeleri CLP grubuna göre en düşük Borax 40 mg/kg grubunda bulunmuştur. GSH 

seviyeleri Borik asit 20 mg/kg ve 40 mg/kg gruplarında kontrol grubuna göre kıyaslandığında 

artış göstermiştir. LDH seviyeleri Borik asit 20mg/kg grubunda CLP yapılan gruba göre 

düşme göstermiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde Borik asit 20mg/kg grubu bütün 

gruplar içinde antioksidan parametreleri arttırıcı yönde, oksidan parametreleri azaltıcı yönde 

etki göstermiştir. Borik asit, sepsis gibi ölümle sonuçlanabilecek durumlarda hastalığın 

ciddiyetini azaltıcı yönde etki gösterebilme potansiyeli olduğunu bize göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Borik asit, Borax, Oksidatif Hasar, Sepsis 

 

 

 

ABSTRACT 

Boron is an essential mineral that plays an important role in many biological processes and is 

essential for the growth of plants, animals, and humans. There is increasing evidence that this 

nutrient exerts a variety of pleiotropic effects, from anti-inflammatory and antioxidant effects 

to modulation of different body systems. Many biological effects of boron-containing 

compounds such as boric acid and borax have been demonstrated, including antibacterial, 

antiviral, anti-carcinogenic, anti-mutagenic, anti-inflammatory and also anti-oxidative 
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properties. Evaluation of oxidative parameters during the development of sepsis was included 

in this process and held responsible for the severity of sepsis. Septic shock is the most severe 

form of sepsis and the most difficult to treat, and at this point, it is important to maintain the 

oxidative balance. In our study, we aimed to investigate the effects of substances that are 

claimed to be antioxidants such as boron and boric acid, based on the fact that sepsis-induced 

organ failure is associated with oxidative stress. Starting from this point, 48 male rats were 

divided into 6 groups with 8 animals in each group; control group, CLP, CLP+Borax 

20mg/kg, CLP+Borax 40mg/kg, CLP+Boric acid 20mg/kg, CLP+Boric acid 40mg/kg. We 

made our sepsis model with Cecal Ligation and Puncture method. After decapitation, 5-7 mL 

of blood samples taken from the heart were taken into tubes for Total antioxidant levels 

(TAS), Total oxidant levels (TOS), Lactate dehydrogenase (LD or LDH), Glutathione (GSH) 

analysis, and then analyzes were performed by applying procedures. TAS levels were 

increased in the Boric acid 20 mg/kg group compared to the control group, while TOS levels 

were the lowest in the Borax 40 mg/kg group compared to the CLP group. GSH levels 

increased in Boric acid 20 mg/kg and 40 mg/kg groups compared to the control group. LDH 

levels decreased in the Boric acid 20mg/kg group compared to the CLP group. When the 

analysis results were evaluated, Boric acid 20mg/kg group had an effect on increasing 

antioxidant parameters and decreasing oxidant parameters in all groups. Boric acid has shown 

us that it has the potential to reduce the severity of the disease in cases such as sepsis that can 

result in death. 

Keywords: Boric acid, Borax, Oxidative Damage, Sepsis 
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ABSTRACT 

As the world is developing faster and the need for different products is increasing, so is 

transport developing with the aim of being as fast and efficient as possible. As the 

competition is increasing, organizations strive to deliver their products as quickly and safely 

as possible, regardless of the quantity or destination. Competition among different forms of 

transport (or traffic) has been known for many years. Different transport service providers 

compete in different ways and try to provide the best possible conditions to their users in 

order to retain them. To do this successfully, new forms of transport are constantly being 

developed, and one of them is intermodal transport. Intermodal transport is a type of 

multimodal transport and represents the movement or transport of goods or goods from the 

supplier to the customer in intermodal containers or vehicles, using two or more modes of 

transport. The most commonly used forms of transport are road, water, rail or air. In addition 

to these types of transport, other, less well-known forms of transport are also used. Intermodal 

transport is very popular when transporting large quantities of goods over long distances. 

Since time is a key factor, it is very important to accurately and precisely plan routes in order 

to deliver goods to customers as quickly and cheaply as possible. Obstacles affecting the 

speed of delivery increase in proportion to the distance that must be covered. Precisely for 

these reasons, a good combination of means of transport, that is, the type of transport, can be 

crucial for timely delivery of goods and customer satisfaction. The paper will outline the 

characteristics of intermodal transport, reasons for development and its potential, as well as 

types of transport within intermodal transport. 

Keywords: Intermodal transport, logistics  
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ABSTRACT 

Research supports that FDI accelerates economic growth through capital investments, tax 

revenues, employment creation, improving productivity, encouraging internal competition, 

providing support for transfers of technology, managerial skill and experience, and inspiring 

domestic firms to enter foreign markets. These advantages make FDI a significant source of 

external financing geared towards growth and development especially for developing 

countries, as they have a lack of capital accumulation. Policymakers in many developing 

countries develop new legislation to make the investment ecosystem investor-friendly and 

thus more attractive to foreign investors. On the other hand, determinant factors of FDI 

attracted the attention of many scholars confirming that market size and economic stability 

play a significant role on FDI flows in developing countries. This study aims to explore the 

co-moment among market size, economic stability and FDI in Turkey utilizing quarterly data 

over the time period from 1984Q1 to 2018Q4 employing wavelet approach providing the 

advantage of investigating both short-term and long-term causal associations. 

Keywords: Economic Growth, FDI, Market Attractiveness, Turkey, Wavelet Approach  
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı genel olarak, farklı sınıf seviyelerindeki ortaokul öğrencilerin sordukları 

sorulardan yola çıkarak, öğrencilerin en çok ilgi duyduğu alanların neler olduğu ve COVID 

19 sürecinde en çok ilgi duydukları alanların nasıl değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bunu yaparken, kuantum felsefesinin ortaya koyduğu temel ilkeler olan "Gözlemci, 

gözlenebilir ve ölçüm süreçleri" çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır. Ortaokul 

düzeyindeki öğrencilere "Her şeyin cevabını bilen sihirli bir küreniz olsaydı, ona en çok 

merak ettiğiniz hangi üç soruyu sorardınız?" başlıklı bir anket verilerek özgür bir biçimde 

soru sormaları sağlanmıştır. Öğrencilerin sormuş oldukları sorular belli kriterler çerçevesinde 

sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan, farklı demografik özelliklere sahip olan 

öğrencilerin sordukları soruların farklılıkları ortaya konularak bunların nedenleri ve sonuçları 

tartışılmıştır. Bunun yanında, önceki çalışmalardan yola çıkarak COVID 19 salgını öncesi ve 

salgın sonrasında öğrencilerin merak ettikleri konuların kıyaslanması yapılarak neden ve 

sonuçları analiz edilmiştir. Bu sayede salgın öncesinde ve sonrasında sorulan sorularda bir 

değişiklik olup olmadığı ve varsa hangi yönde değişiklik olduğu tartışılmıştır. Çalışma 

Samsun ili Çarşamba ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini yine bu okulda öğrenim gören ortaokul 

öğrencileri oluşturmaktadır. Sorular her bir kademeden 50 öğrenci ve toplamda 200 öğrenciye 

uygulanmıştır. Toplamda 20 öğrenci ile de görüşme yapılmıştır. Çalışma nitel veri analizi 

tekniklerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve 

açık uçlu soru formlarından elde edilen cevapların değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Oluşturulan sorulardan alınan nitel veriler, frekans ve yüzde hesaplamalarıyla 

sayısal değerlere çevrilmiştir.  Çalışma nitel veri analizi tekniklerine göre değerlendirilmiştir. 

Veriler literatürdeki çalışmalardan elde edilen değerlerle karşılaştırılarak yorumlar 

yapılmıştır. Farklı demografik özelliklere sahip olan bu öğrencilerden elde edilen nitel veriler, 

içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Analiz edilen veriler SPSS paket programı 

kullanılarak sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soru Sorma, Sorgulamak, Merak, Gelecek 

 

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to determine what the students are most interested in and how the 

areas they are most interested, have changed during the COVID 19 process, based on the 

questions asked by secondary school students at different grade levels. While doing this, 

evaluations have been made within the framework of "Observer, observable and measurement 

processes", which are the basic principles of quantum philosophy. Middle school students 
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have been given a questionnaire titled "If you had a magic ball that could answer every 

question you ask, which three questions that you wonder most would you ask?" The questions 

asked by the students have been classified within the framework of certain criteria. From the 

results obtained, the differences in the questions asked by the students with different 

demographic characteristics have been revealed and the reasons and results of these have been 

discussed. In addition, based on previous studies, the causes and results have been analysed 

by comparing the topics that students were curious about before and after the COVID 19 

epidemic. In this way, it has been discussed whether there is a change in the questions asked 

before and after the epidemic, and if so, in which direction it is. The study has been conducted 

in a public school affiliated to the Ministry of National Education in the town of Çarşamba, 

Samsun. The sample of the research consists of secondary school students studying in this 

school. The questions have been applied to 50 students from each grade and 200 students in 

total. 20 students have also been interviewed. The study is evaluated using qualitative data 

analysis techniques. Content analysis technique is used in the evaluation of the answers 

obtained from the semi-structured interviews and open-ended question forms used in the 

study. The qualitative data obtained from the questions formed is converted into numerical 

values with frequency and percentage calculations. The study has been evaluated using 

qualitative data analysis techniques. The data have been compared with the values obtained 

from the studies in the literature and interpretations have been made. Qualitative data obtained 

from these students, who have different demographic characteristics, have been analysed with 

the content analysis technique. The analysed data are finalized using the SPSS package 

program. 

Keywords: Asking Questions, Questioning, Curiosity, Future 

 

 

GİRİŞ 

Eğitimin genel tanımlarından biri de insanoğlunun var olduğu günden günümüze değin elde 

etmiş olduğu bilgi birikimlerini ve deneyimlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktararak, 

onlara hedeflenen yönde davranış değişikliği kazandırmak için yapılan bütün faaliyetler 

olarak tanımlayabiliriz. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, eğitim sürecinin temel unsurunun 

bilgi aktarımına dayandığı görülmektedir. Farklı coğrafyalarda yaşayan kuşaklar arasındaki 

bu bilgi aktarımları, sosyoekonomik ve kültürel birikimlere bağlı olarak farklı biçimde ortaya 

çıktığı ve gelişimlerini sürdürdükleri görülmektedir. Burada önem teşkil eden temel sorun, 

bilginin nasıl ve ne biçimde aktarılacağı sorunuyla birlikte temel dayanaklarının ne olacağı 

sorunudur (Feldhusen, J.F. & Treffinger, D.J., 1985). 

Eğitimsel olgulara, doğanın temel yasaları çerçevesinden bakıldığında bu durum, toplumlar 

arasındaki bilgi aktarımı farklarını kaldıracağı gibi evrensel bir referans oluşmasını da 

sağlayacaktır. Hedeflenen bilgiyi aktarırken, bilginin aktarılacağı hedef kitlenin 

sosyoekonomik, kültürel ve buna bağlı eğitim durumlarının düzeyleri önem taşımaktadır. 

Başka bir ifadeyle, bilgi aktarımının verimli olması için verici ve alıcı kitlelerin sosyal 

frekansları birbirine çok yakın veya eşit olması gerekir. Aksi takdirde verilen bilgi, alıcı 

gurupta hiçbir uyarı oluşturmadan etkisiz kalır. Bunun temel bilimlerdeki karşılığı, bir 

sistemden başka bir sisteme enerji aktarmanın temel şartı, iki sisteminde frekansının (oluşma 

sıklığının) aynı olması gerekir. Aksi takdirde herhangi bir enerji veya bilgi aktarımı olması 

mümkün olmamaktadır. Bu durum bize göstermektedir ki bir sistemden başka bir sisteme 

bilgi aktarımı yapılabilmesinin temel koşulu sistemlerin frekanslarının da eşit olmasını 

gerektirir. Buna bağlı olarak, sosyoekonomik, kültürel ve eğitim durumları farklı olan 

guruplar arasında bilgi aktarımı, grupların bilgi düzeylerinin, diğer bir değişle bilgi 

frekanslarının belirlenmesi son derece önemli hale gelmektedir (Graesser, A. C., & Person, N. 

K., 1994). 

610

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

Bu nedenle bilgi aktarılacak grubun bilgi düzeylerinin belirlenmesi son derece önem teşkil 

etmektedir. Bilgi düzeylerinin belirlenmesinde işin içine gözlemcinin (bilgiyi ölçecek olan 

kişi) girmesi, hedef kitlenin sahip olduğu orijinal bilginin değişmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, ölçüm sonucu amaçlanan öz bilgi yerine, ölçüm esnasında gözlemci tarafından 

değiştirilmiş bilgi (gözlenen) ölçümlenmektedir. Yani eğitim süreçlerin içine gözlemci ve 

gözlenen kavramlarının girdiği ve ölçüm sonuçlarını etkilediği görülmektedir. Gözlemci, 

gözlenen ve ölçüm süreci kavramları ise, bugünkü modern bilimin temel yasalarını içeren 

kuantum fiziğinin temel felsefesinin özünü oluşturmaktadır. 

Gözlemci, gözlenebilir ve ölçüm süreçleri kavramları, sosyal bir olgu olan eğitim süreçleri 

içerisinde önemli bir merkez teşkil ettiğinden eğitim alanlarında yapılacak olan çalışmalarda 

göz önüne alınması, çalışmanın güvenirliği ve geçerliliği açısından son derece önemli bir 

kriter oluşturmaktadır. Eğitim süreçlerinin tanımlanmasında en belirleyici yöntem soru sorma 

veya sorgulama yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır.  Soru sorma yöntemini sadece sözel 

birtakım sorular yöneltmek olarak düşünülmemeli, amaçlanan bilgiyi elde etmek için her türlü 

kurgu, deney ortamı ve diğer faaliyetler, soru sorma yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Durum belirlemede hedef kitleye soru sorma yönteminde işin içine gözlemcinin girmesi, 

hedeflenen orijinal bilginin alınmasını ve elde edilen ölçüm sonuçlarının öz durumları temsil 

etmesi artık beklenemez (Good ve arkadaşları, 1987). Bu durumu ünlü fizikçi Heisenberg’in 

sözleriyle” Gözlemlediğimiz şey doğanın kendisi değildir; yalnızca doğanın yönelttiğimiz 

soruya verdiği cevaptır.”  İfadesiyle desteklenebilir. Gözlemci, ölçüm araçlarının nasıl 

olacağına karar verdiğinde bu oluşum, sonuç olarak gözlenen nesnenin özelliklerini de 

belirleyecektir. Eğer deneysel düzen değiştirilirse, buna karşılık gözlenen nesnenin özellikleri 

de değişecektir. Bütün bunlar göz önüne alındığında sosyal bir olgu olan eğitim süreçlerin 

tanımlanmasında, gözlemcinin etkisinin en aza indirilmesi temel bir yaklaşım olmalıdır.  Bu 

sonuç eğitim verilecek gurupların eğitim durumlarını belirlerken, onlara soru sorarak bilgi 

edinme yerine, bizzat onlara soru sordurarak bilgi edinme yöntemi olaya daha bilimsel 

çerçeveden yaklaşılmış olmakla birlikte öz bilgiye daha sağlıklı ulaşılacaktır (Robbins, 1995).  

Bugün, sahip olduğumuz birçok icat ve keşif, insanın kendisine, çevresine ve doğaya karşı 

sormuş olduğu sorular sayesinde yapılmaktadır. Okulda öğrendiğimiz şeyler, cevaplar, 

sorulan sorulardan ortaya çıkmaktadır. Bütün bilgi dallarını başlatan ilk neden sorulardır. 

Hintli bilge Raman Maharshi, öğrencilerine aydınlanma yolunun şu soruda özetlendiğini 

öğretmiştir. “Ben kimim?” soru sorma, daha önce bilmediklerimizin yolunu açar ve 

bilinmeyene gitmenin tek yolu soru sormaktır. Dr. Wolf’un söylediği gibi, bir büyük soru 

sormak önümüzde yeni var oluş biçimleri açabilir. Dönüşüm için bir katalizör olabilir. 

İnsanlar başlangıçtan beri büyük sorular soruyorlar. Yunan filozofları büyük sorular üzerine 

düşünüp onları tartıştı.  Sokrates ve platon gibileri, “Güzellik nedir? İyilik nedir? Adalet 

nedir? Toplumu yönetmenin en iyi yolu nedir? Hangi insanlar yönetici olmalı gibi soruları 

sordular. 

Bununla birlikte, bilimsel zekaya sahip insanlar sürekli sorular sorarlar. Nasıl çalışıyor? 

İçinde ne var? Gerçekten göründüğü gibi mi? Evren nereden geldi? Gündelik hayatta 

olanların ardında hangi yasalar ve modeller var?  Albert Einstein çocukken kendisine şu 

soruyu sordu: “Bisikletimi ışık hızında sürer ve farı açarsam, bisikletimin önü far ile 

aydınlanır mı? Bu soruyu on yıl boyunca kendine sora sora az kalsın çıldırıyordu, fakat bu 

bitmek bilmeyen arayışından görelilik teorisi ortaya çıktı. Görüldüğü gibi soru sormak 

bilinmeyene açılan yeni bir kapı olmakla birlikte bilimin ve değişimin de ateşleyicisi 

olmaktadır. 

Her bireyin, olaylar karşısında sordukları soruların bilgi düzeyleri o toplumların kültürleri ile 

orantılıdır. Bir başka ifadeyle, her bir bireyin sorduğu soruların düzeyleri, kendi birikimlerini 

ve buna bağlı olarak ta eğitim düzeyini gösterirken, içinde yaşadığı toplumun da bilgi ve 

kültür düzeylerinin bir ölçüsü olarak gösterir. Bireylerin sorularından yola çıkarak onların 
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düzeylerinin belirlenmesi gözlemcinin etkisini en aza indireceğinden öz bilgilerin ortaya 

koyulmasında bilimsel bir dayanak oluşturacaktır (Şimşek, 2008). 

Şekil 1.’de de gösterildiği gibi, bir dairenin sınırlarını bireyin bilgi sınırı olarak alırsak, 

dairenin merkezi bölgesi bireyin konuyla ilgili en net bilgiye sahip olduğu bölge (açık renk), 

dairenin dış sınırlarına yaklaştıkça bireyin bilgilerinin zayıfladığı (koyu renk) ve nihayetinde 

sınır bölgesi bilinen ile bilinmeyeni ayıran bölgeyi temsil etmektedir. İnsanlar dairenin hemen 

dış bölgesinden başlayan bilinmeyeni öğrenmek için sorular sormaya ihtiyacı vardır. Sorular 

sordukça da bilinmeyen evrenin kapılarının aralanacağı ve bilinenlerin sınırlarının 

genişleyeceği, dolayısıyla eğitimin en temel unsuru olan öğrenmenin oluşacağı açıktır. 

 

Şekil 1: Bilgi Sınırı 
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Farklı bir çalışmada 5, 6, 7, ve 8. Sınıf öğrencilerinden oluşan 400 kişiye “Her şeyin cevabını 

bilen sihirli bir küreniz olsaydı, ona en çok merak ettiğiniz hangi üç soruyu sorardınız?” 

sorusunu içeren bir anket uygulanarak yapılmıştır. Öğrencilerin sormuş oldukları sorular 

içerik analizi çerçevesinde alanında uzman araştırmacılar tarafından farklı zamanlarda analiz 

edilip, sınıflandırılarak, farklı sosyoekonomik ve kültürel çevrelerde yaşayan öğrencilerin en 

çok ilgi duydukları alanlar belirlenmiştir. Çalışmanın genel sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Öğrenci Sorularının Kategorileri 

Kategori  % 

Eğitim  28 

Gelecek  65 

İnançlar  15 

Ölüm Kaygısı  18 

Kendisi, Ailesi ve Arkadaşlarına İlişkin Kaygılar 15 

Türkiye ve Dünya ile İlgili Kaygılarının Sorgulamaları  6 

Güncel  25 

Sosyal Bilimler  15 

Fen Bilimleri  25 

 

Öğrencilerin sormuş oldukları soruların büyük çoğunluğu “gelecek” kaygısı içermektedir. 

Fakat eğitim boyutunda baktığımızda soruların %25’i fen bilimleri kavramlarıyla ilgili 

olmuştur. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma ortaokul öğrencilerin ilgi alanlarıyla ilgili mevcut durumu ortaya koyacak 

şekilde planlandığından dolayı bir durum çalışmasıdır. Durum çalışmaları hem nitel hem de 

nicel yaklaşımlar ile gerçekleştirilebilir. Fakat bu çalışmada amaç ilköğretim öğrencilerinin 

ilgili alanları derinlemesine belirlemek olduğundan nitel yaklaşım tercih edilmiştir. 

Araştırmanın örneklemini bir okuldan seçilecek öğrenciler oluşturacaktır. Farklı demografik 

özelliklere sahip olan bu öğrencilerden elde edilecek nitel veriler, içerik analizi tekniğiyle 

analiz edilecektir. 

 

BULGULAR 

Çalışmada 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 200 öğrenciye “Her şeyin cevabını bilen 

sihirli bir küreniz olsaydı, ona en çok merak ettiğiniz hangi üç soruyu sorardınız?” sorusu 

yöneltildi. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin en fazla sorduğu soruların genel dağılımı 

aşağıda gösterilmiştir. 
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(KAAİK: Kendisi, Ailesi ve Arkadaşlarına İlişkin Kaygılar, Türk-Dünya: Türkiye ve Dünya 

ile İlgili Kaygılarının Sorgulamaları) 

 

Sorulan sorular büyük oranda gelecek kategorisi üzerinde toplanmış olarak görünüyor. Bunun 

yanı sıra en çok sorulan sorular içerisinde güncel ve ölüm kaygısı olan kategoriler gelecekten 

sonra gelmektedir. Covid 19 salgını öncesi yapılan çalışmalarla kıyaslandığında en çok 

değişen kategoriler gelecek, ölüm kaygısı ve güncel kategorisi olarak görülmekte. 

Öğrencilerin sormuş olduğu örnek soruları belirli kategorilere ayırarak incelediğimizde.  

Eğitim ile İlgili Örnek Sorular 

 Ne zaman başarı elde edeceğim?  

 Tüm sınavların cevaplarını? 

 LGS’de hangi sorular çıkacak?  

 LGS basit mi olacak, zor mu? 

 Türkiye de niçin bu kadar sınav var? 

 Öğretmenler niçin bizi anlamıyorlar? 

Gelecekle İlgili Örnek Sorular 

 Ortaokulu bitirince lise okuyacak mıyım?  

 Nerede okuyacağım? 

 İlerde nasıl bir kişilik sahibi olacağım?  

 Ben büyüyünce meslek sahibi olabilecek miyim? 

 Kiminle evleneceğim?  

 Evlendiğimde mutlu olacak mıyım? 

 Gelecekte başıma ne tür felaket geleceğini sorardım 

 Herhangi bir şekilde kalıcı bir hasar bırakabilecek bir kaza geçirme ihtimalim var 

mı? 

Fen Bilimleriyle İlgili Örnek Sorular 

 Dünya, Güneş, su toprak olmasaydı biz insanlar nasıl yaşardık?  

  İlerde Dünya nasıl bir hal alacak?  

 Gökyüzünün sonu nerede?  

 Ben büyüyünce uzaya gidecek miyim?  

614

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 



 

 

 Yerçekimi neden bizi yere çeker?  

 İnsanlar gelecekte neye benzeyecek?  

 Vücut nasıl kendi kendini yenileyebiliyor, nasıl çalışıyor?  

 Beyin nasıl bilgileri tutar?  

 Π sayısının virgülden sonra kaç basamağı var?  

 Gelecekte ışınlanıp uçabilecek arabalar gelişecek ve üretilecek mi?  

 UFO’larla tanışacak mıyım? 

 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnsanlık tarihinde sağlığı tehdit eden, fiziksel, ekonomik zararları ve olumsuz psikolojik 

etkileri olan çeşitli salgın dönemlerinin yaşandığını biliyoruz. Yaşadığımız bu günler de 

geçmişteki salgın dönemlerinden bir olarak tarihteki yerini alacaktır. Dünya genelinde yeni tip 

korona virüs hastalığı salgınının yaygınlaşması ile hepimiz şaşkınlık ve belirsizlik içinde, 

günlük hayat rutinlerimizin dışına çıkarak kendimizi, sevdiklerimizi ve başkalarını korumak 

için sosyal izolasyon içinde yaşamak durumunda kaldık. Varoluşumuza karşı tehdit uyandıran 

bu salgının yarattığı kriz durumu, doğal olarak stres tepkileri yaratacak, kendimiz ve 

diğerleriyle ilgili kaygı ve korkularımızı da artıracaktır. Bu ve benzeri tehlike durumlarında, 

hepimiz otomatik olarak “savaş ya da kaç” tepkileri gösteririz. Fizyolojik olarak genel 

uyarılmışlık düzeyimizdeki artış da tepkilerimize eşlik eder. Tehlikenin azalmasıyla birlikte 

bu süreç yavaşlar ve sistem otomatik biçimde giderek normale döner. Ancak, virüs salgınının 

kısa sürede ortadan kalkmaması, belirsizliğin devam ettiği ve uyum sağlanması gereken zorlu 

bir döneme girilmesi; alarm sisteminin sürekli olarak çalışmasına, artmış uyarılmışlık 

belirtilerine, dolayısıyla dengemizin bozulmasına neden olabilir.  

Bu durum her şeyi etkilediği gibi Dünya’yı algılarken ve ona anlam kazandırırken 

sorduğumuz soruların varlığını da değiştirmektedir. Buna en önemli kanıt ise yaptığımız 

çalışmada öğrencilerin salgın öncesi sorduğu soruların niteliğiyle salgın döneminde sorduğu 

sorular arasındaki farklılığı gösterebiliriz. Sorulan soruların en önemli farklılıkları arasında 

gelecek kaygısı gelmekte, gelecek kaygısı salgın dönemindeki öğrenciler için artmış bir 

durumda. Bunun sebebi ise salgın boyunca yaşanan olumsuzluklar ve yarınlarına olumsuz 

bakmalarından kaynaklanmakta. Bir diğer dikkat çeken boyut ise ölüm kaygısının dikkate 

değer bir şekilde öğrenciler arasında arttığı görülmektedir. Ölüm kaygısının artmasını yaşanan 

ölümlerin öğrenciler üzerindeki etkilerine bağlamaktayız. Analizler sonucu alınan veriler 

göstermektedir ki dış etkiler ve olumsuzluklar merak düzeyimizi çok fazla etkilemekte. 

Olumsuz durumları çok fazla yaşayan öğrencilerde soruların yönelmesi gelecek ve ölüm 

kaygısı üzerinde toplanmakta. Bu durumu çok fazla içselleştiren öğrencilerin psikolojik 

destek alması gerekli hale geldiği görülmektedir. 
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ÖZET  

Ayakkabı sektörü,  sektörün yapısı itibariyle büyük ölçüde hammadde, yardımcı madde ve 

emek yoğun bir özellik göstermektedir.  Tüm dünya ayakkabı sanayisinde olduğu gibi 

Türkiye’deki üreticiler de fiyat ve maliyetlerin baskısı ile yoğun bir rekabet ortamı içine 

girmiş, koşullar ayakkabı üretimini, atölyelerden fabrikalara doğru genişlemeye itmiştir. 

1980’li yıllarda sektörde yapılan makine parkı yatırımları, sanayileşmeyi hızlandırmıştır. 1995 

yılında AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması, tamamı orta ve küçük boy işletmelerden 

oluşan sektörü atılım yapmaya zorlamıştır. Ayakkabı üretim endüstrisine küçük ve orta 

ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) hakimdir. Sektörde geleneksel usta-çırak ilişkisi halen devam 

etmektedir ve eğitim bu sistem içinde sağlanmaktadır.  

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle,  çeşitli amaçlarla Gaziantep'e gelen yabancıların 

sayılarında, son yıllarda dikkate değer bir artış yaşanmıştır. Suriyelilerin büyük çoğunluğu 

vasıfsız işgücü konumundadır. Özellikle dil sorunu yaşayanlar başta olmak üzere eğitim 

seviyesi ne olursa olsun Suriyelilerin vasıfsız işlerde çalıştığı görülmektedir. Dolayısıyla 

vasıfsız çalışanların yerini Suriyeliler ikame ettiği, ayakkabı üretiminin ağırlıklı kısmının 

Suriyelilere kaydığı belirtilmektedir. Ayakkabı sektöründeki en büyük problemlerden biri 

çırak ve kalfanın yetişmemesi olup, son yıllarda Suriyelilerin ayakkabı sektöründe işletme 

kurarak ya da işgücü olarak yer aldıkları görülmektedir. Porter 1990 yılındaki çalışmasında 

uluslararası rekabet gücünü belirleyen faktörleri araştırmış, beş unsuru birbirlerini karşılıklı 

olarak güçlendiren bir elmas olarak görmüştür. Beş unsur; tedarikçilerin gücü, alıcıların gücü, 

ikame mallar, mevcut ve potansiyel rekabet durumundan oluşmaktadır. Bu çalışmada Porter’a 

göre ayakkabı sektörünün rekabet gücü araştırılarak, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Konya 

illerinde ayakkabı sektöründe çalışan Türk ve Suriyeli ayakkabıcıların rekabette güçlü 

oldukları yönleri ve yaşadıkları sorunlar, zayıf  oldukları yönler araştırılmış, çıkan sonuçlara 

göre rekabet gücünün artması için sektöre, firmalara  yönelik öneri ve değerlendirmeler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: rekabet, ayakkabı, girişimcilik 
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ABSTRACT 

The footwear industry, due to the structure of the industry, is mostly raw material, auxiliary 

material and labor intensive. As in the whole world shoe industry, manufacturers in Turkey 

have entered into an intense competition environment due to the pressure of prices and costs. 

Machine park investments made in the sector in the 1980s accelerated industrialization. The 

Customs Union Agreement signed with the EU in 1995 forced the sector, which consists 

entirely of medium and small-sized enterprises, to make a breakthrough. The shoe 

manufacturing industry is dominated by small and medium-sized enterprises (SMEs). The 

traditional master-apprentice relationship still continues in the sector and education is 

provided within this system. 

Due to the ongoing civil war in Syria, there has been a remarkable increase in the number of 

foreigners coming to Gaziantep for various purposes in recent years. The vast majority of 

Syrians are in the position of unskilled labor. It is seen that Syrians work in unskilled jobs 

regardless of their education level, especially those who have language problems. Therefore, 

it is stated that Syrians have replaced unskilled workers, and the majority of shoe production 

has shifted to Syrians. One of the biggest problems in the shoe industry is the lack of 

apprentices and journeymen, and it has been observed that Syrians have taken part in the shoe 

industry by establishing a business or as a workforce in recent years. In his 1990 study, Porter 

investigated the factors that determine international competitiveness and saw the five 

elements as mutually reinforcing diamonds. Five elements; power of suppliers, power of 

buyers, substitutes, current and potential competition. In this study, according to Porter, the 

competitiveness of the shoe industry was investigated, the competitive strengths, problems 

and weaknesses of Turkish and Syrian shoemakers working in the shoe industry in Gaziantep, 

Şanlıurfa, Hatay and Konya were investigated. Suggestions and evaluations are presented. 

Keywords: competition, footwear, entrepreneurship 

EVALUATION OF TURKISH AND SYRIAN ENTREPRENEURS COMPETITIVE 

CONDITIONS IN THE SHOE INDUSTRY  
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SANAYİ’DE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Ülkelerin artan nüfuslarına oranla aynı şekilde artan maliyetlerini hele aldığımızda ilerleyen 

teknolojiyle birlikte enerji tüketimi artmaktadır. Bu gelişen teknolojiyle beraber artan 

giderleri temiz şekilde karşılamak ve tüketimleri azaltmak ilk hedeflerimizdir. 

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan 

elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve 

sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerjiler; güneş, 

rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan 

elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve 

kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. 

Ülkemiz olarak enerjide dışa bağımlı ülke olduğumuzdan dolayı abu durum ülkemize maddi 

ve manevi olarak zarar vermektedir. Bu doğrultuda Sanayi’de üretim karbon salınım 

miktarının araştırılması ile ortaya çıkacak olan durumda, Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

öneminin artığı görülecektir.  

Yapılan çalışmalar yenilebilir enerji kaynaklarının arasında en önde çıkanlardan birinin 

güneş enerjisi olduğu bununla birlikte elektrik enerjisi üretimini sağlayan fotovoltaik 

teknoloji ile güneş enerjisi hakkında son gelişmeleri ortaya koymaktadır. Yeşil mutabakat 

kapsamından karbon salınımını azaltılması için de güneş enerjisinin sanayide kullanımına 

yönelik uyum strateji konusunda çalışmalar arttırılarak daha geniş bilgi ve birikim sahibi 

olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Güneş Pili, Fotovoltaik Teknoloji 

 

ABSTRACT 

When we take into account the increasing costs of the countries compared to the increasing 

population, energy consumption is increasing with the advancing technology. With this 

developing technology, our first goals are to meet the increasing expenses in a clean way and 

to reduce consumption. 

Renewable energy is energy obtained from sources that are continuously or repeatedly 

accessed from the natural environment. Renewable energy; It is also defined as energies 

obtained from natural resources and having sustainability. Renewable energies; It is obtained 

from natural sources such as sun, wind, biomass, geothermal, wave energy. These resources, 

unlike fossil energy resources, do not run out over time and are alternatives to non-renewable 

energies such as coal, gasoline and natural gas. 

As our country is a foreign-dependent country in energy, this situation damages our country 

materially and morally. In this direction, it will be seen that the importance of renewable 

energy sources will increase in the situation that will emerge with the research of the amount 

of production carbon emission in the industry. 
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Studies show that solar energy is one of the most prominent among renewable energy 

sources, as well as photovoltaic technology, which provides electrical energy production, 

and the latest developments in solar energy. In order to reduce carbon emissions within the 

scope of the green agreement, studies on the harmonization strategy for the use of solar 

energy in the industry will be increased and more extensive knowledge and experience will 

be gained. 

Keywords: Renewable energy, Solar Energy, Solar Cell, Photovoltaic Technology. 

 

1. GİRİŞ 

Bugün günümüzde meydana gelen sıkıntıların başlarında geçmişte planlanan aynı zamanda 

geleceğin enerji ihtiyacının sıkıntılarını dile getiren ve bu zorlukların olmaması adına yapılan 

projelerin desteklenmemesi ve kabul görmemesidir. Bugüne bakıldığında aslında büyük bir 

hatanın içerisinde olduğumuzu gözler önüne sermektedir. 

Günümüzde ilerleyen teknolojiyle beraber yapılan yenilikler kullanmış olduğumuz 

yenilebilir enerji kaynaklarını kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz etkilemiştir. Bunlarla 

ilgili ülkemizde ve dünyamızda birçok etkinlik düzenlenmiştir. Son yapılan araştırmalara 

göre dünyanın Yeşil Mutabakat sözleşmesiyle birçok tepki çekmiştir. Hedef 2030 yılında 

yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanarak dünyamızı daha yaşanabilir bir çevreye 

çevirmek yaşanabilirliği arttırmaktır.  

 

 

Şekil 1. Yenilebilir Enerji Kaynakları 

(Figure 1. Renewable Energy Source) 

 

Asıl amaç yapılan bu araştırmaların dünyamızı daha yaşanabilir çevreye çevirip yaşam 

kalitesini arttırmak olsa da bu projeler için yapılan araştırmaların elde edilen bilgilerin ne 

yönlü oluşu niceliklerinin, raporlarının, fizibilite çalışmalarının vb. gibi geniş kapsamlı 

çalışmaların ortaya çıkaracağı sonucu bakılarak hareket edilmesidir. Çünkü; bunların yanı 

sıra göz ardı edilen etkenlerin de bu süreci yavaşlatabileceği hatta durdurabileceğe de göz 

ardı edilmemelidir. (MAÇ, N. 2006),   

Bunların en başında 2020 yılında Covid- 19 salgının ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik 

sıkıntıların insanlar üzerine yansımaları kabul edilemez kadar büyük oluşu gelecek için 

planların ve insanların üzerine düşen görevlerin aksamına kadar yol açmıştır. COVID-19 

krizi sonrası toparlanma ve ekonomi anlamında uluslararası toplumların öncelikli haline 

gelmiştir.  

Dünyada yeşil mutabakat ile enerji, ulaşım, tarım ekonomi vb. gibi birçok alanda yeniden 

düzenlemeler gerçekleşip her geçen yıl pozitif yönde ivme kazanan bir projenin temellerini 
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teşkil etmektedir. Birçok Yapılan araştırmada sonuca varıldığı sanılsa da çok etkinlik havada 

kalmıştır. Belirlenen hedeflere ulaşılamamıştır. (Bilgen, E. 1966). 

Bu oluşan olumsuzlukları hedefe gidememe etkilerini ortadan kaldırmak için ülkemizin buna 

vereceği karşılığın yanı sıra nasıl bir politika izlenmesi gerektiğini belirleyip hangi alanda 

bunları fırsata çevirebileceğimizi Avrupa Yeşil Mutabakat konusunun titizlikle takip 

edilmesi gerektiği şarttır. 

Dünya Yeşil Mutabakatı ile Avrupa Birliği ile oluşan politikalar ve bunların yansımaları 

sonunda ekonomi ve ticarette oluşan değişikliklerin yanı sıra bu durumları ülkemiz adına 

kalkınma hedefiyle birlikte hareket edilip yeşil ekonomiye geçişin sağlanması Türkiye’nin 

1985 yılından sonra dış ticarete ticarette bağlı büyüme ön görüsünü mevcut ekonomiye ve 

diğer alanlarda bütünleşmenin korunması açısından önem arz etmektedir. Bu gelişmelerin 

sonucunda ülkemizin ekonomisi ve sanayi açısından Yeşil Mutabakat başlığı altında 

gelişmekte olan sanayisinin yeşile dönmesi ve geniş kapsamlı şekilde büyümenin yanı sıra 

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelere ihracat konusunda rekabetin 

korunması hatta daha da güçlendirilmesi elzem görülmektedir. Ülkemizin bu alanlarda 

yürüttüğü çalışmalar sonucunda uluslararası yatırımlardan alacağı payı artması önem teşkil 

etmektedir. Bu hususlar ışığında yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayiye uygulanması 

sürecinde yeşil mutabakat eylem planıyla strateji geliştirilmesi gerekebilir. Yapacağımız 

çalışma içerisinde Türkiye’de ve dünya’da fotovoltaik panellerin kullanımı ile güneş 

enerjisinden en verimli şekilde faydalanılmasının mevcut durumunu araştıracağız. Böylelikle 

yeşil mutabakata ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşin fotovoltaik paneller ile 

sanayiye uygulanması durumunu inceleyeceğiz Türkiye ‘de gün geçtikçe enerji talebindeki 

artış şimdiye kadar net belirlenememiş ve net bir hesap yapılamamıştır. Enerji adına yapılan 

planlamalar ve yatırımlar bazen yeteri kadar kapasite bazen de ciddi derecede enerji açığı 

meydana gelmiştir. 

Ülkemizde üretimin karşılamadığı yetmediği durumlarda enerjimizi ithal şekilde alarak 

gücümüzü sağlamış olmaktayız. Bu durumdan anlaşıldığı üzere Türkiye enerji dalında dışa 

bağlı ülkedir. Bu dışarıdan alınan kaynakları incelenecek olursak en büyük pay petrol ve 

doğalgaza aittir. Çünkü; Bu kaynakların yanı sıra yurt dışından aldığımız bu kaynakların 

anlaşmalarının bedelleri yüksek olduğundan bunun maliyetinin yüksekliği tüketiciye 

yansımaktadır. (Atılgan, İbrahim 2000),     

Türkiye bulunduğu coğrafi konum sebebiyle yenilebilir enerji kaynaklarından güneş 

enerjisinde yüksek potansiyele sahiptir. Bu durum Türkiye de toplam güneşlenme süresi 

2737 saat, günlük olarak ta toplam 7,5 saat, toplam ışınım şiddeti ortalama 1.527 kWh/m²-yıl 

günlük ise toplam 4,2 kWh//m² ulaşmaktadır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 

(EİE)Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanlığı, Güneş enerjisi şubesi 1982 Yılından bugüne 

güneş enerjisi konusunda araştırma, demonstrasyon ve geliştirme ile ilgili çalışmaları 2 

Kasım 2011 Tarihinden itibaren Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEG) tarafından 

yürütülmektedir.  

Türkiye de kullanılan aktif santrallerin hepsi Fotovoltaik (PV) sistemler kullanılmaktadır. Bu 

kullanılan santrallerin çoğu lisansız elektrik sınırı olan 1 MW altındadır. Türkiye’de en 

büyük Ges Santrali Konya Karatay Kız ören GES tir.2023 Hedefine göre bu santralin 3000 

MW tır.  

Ges Sistemler Günümüz de 2 Şekilde Uygulanmaktadır; 1. On Grid Sistem (Şebekeye Bağlı 

akü, batarya vb. gibi malzemelerin olmadığı) 2.Off Grid Sistem (Şebekeden Bağımsız 

şebeke dışında depolama malzemelerinin olduğu) Olarak 2 Çeşittir. 

OFF Grid Sistemler genellikle kurulu gücü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 

belirlenen gücün üstünde olduğu zaman örneğin tarlalara, evlerin bahçelerine gibi yerlere 

belirlenen güçten yüksek bir sistem kurulursa ve üretilen gücü depolamaya akü, batarya gibi 

şebekeye ihtiyaç duyulmayacak malzemeler kullanılmasına denir. On Grid Sistem İse, Off 
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Grid sisteme karşın depolama alanı olmayan tamamen şebekeye bağlı olan sistemdir. Bu 

sistemler ürettiği gücün doğrudan kullandırılmasıdır. Örneğin; Güneşin olduğunda ihtiyacı 

karşılarken olmadığı zaman özellikle gece istenilen enerjisinin şebekeden çekilerek ihtiyaç 

giderilmiş olur. Bu konuyla ilgili EPDK’da mevcut yönetmelikler bulunmaktadır. Bu 

düzenlemeye uygun şekilde kurularak bulunduğu evin, Bölgenin elektrik ihtiyacının bir 

bölümünü karşılamak hedeflerin başında gelir. (Altuntop, N. & Erdemir, D. 2013), 

Genel olarak bina çatılarına kurulan bu sistemlerde kullanılan PV panellerin 

ulusal/uluslararası standartlara göre uyarlanmış olması gerekmektedir. Burada kullanılan çift 

yönlü sayaçlar sayesinde şebekeden ne kadar kullanıldığı ve şebekeye ne kadar enerji 

verildiği tespit ederek ay sonunda mahsuplaşma işlemi de yapılabilmektedir. Bir çatı Ges 

uygulamasında örneğin evin elektrik ihtiyacı karşılanacaksa ilk hesaplamalar yapılır evin 

içinde toplam tüketimler belirlenir faturaya göre ilk proje çizilir ardından PV*SOL 

programın da çizim yapılabilir panel adetleri, kullanılacak malzemeler ve hesaplamalarından 

sonra çatıya uygulanıp projeye uygun şekilde şebekeye bağıntı işlemi yapılır ve son işlemler 

tamamlanır. Güneş almayan yani panellerdeki gücün bitişinden sonra özellikle gece 18:00 ile 

06:00 arası (tabi bu kullanımı da bağlıdır) şebekeden elektrik alma işlemine devam edilir.  

 Güneşin, ısının, üretimin olduğu zaman panellerden olmadığı zaman ise şebekeden enerji 

alınır ve sistemimiz çalışmış olur. Bu işlemin amacı günümüzde dünyamızda kesinlikle 

kesintisiz güç akışı sağlamak, tüketimin az olup üretimin fazla olduğu yerde maddi gelir elde 

etmek ve maliyeti azaltmaktır. Ülkemizin Güneş enerjisi ile hedeflerinin büyük olması; dışa 

bağımlı bir ülke olarak Ülkemize gelen güneş ışınlarının yapılan birden çok projeye karşın 

sadece %5 ini kullanabilmekteyiz. Bundan ötürü bu oranı tarlalara ve arazi alanlarını 

kapatmadan engellemeden artırmak için projelerin geliştirilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 

(Karakoç, H. & Karakoç, N. & Erbay, B. & Aras, H. 2012),  

Bu projelerin artması için düzenlemelerin yapılması destek paketlerinin artması en önemlisi 

de bu alanda gelişen teknolojilerin sıkı takibinin yapılarak ilerlenmesi gerekmektedir. 

2.METARYEL VE METOT 

Fotovoltaik hücreler güneşten gelen ışınları direk olarak elektrik enerjisine çeviren yarı 

iletken maddelerdir. Bu maddelerde güneş panelinin içerisindeki hücrelere çarparak bir 

elektriksel gerilim oluşmasına neden olur ve bu sayede elektrik enerjisi üretilir.  

Güneş Panellerinin Yapılış aşaması şu şekildedir; 

İstenilen ebatlarda kesilmiş cam hazırlanır                                                                    (1) 

Camın üzerine gücüne göre Stringer hücre dizinimi yapılır.                                         (2) 

Lehimleme İşlemi yapılır.                                                                                              (3) 

Üzerine eva kesim işlemi yapılır                                                                                    (4) 

Üzerine backşheet maddesi kesilir                                                                                 (5) 

Tekrardan üzerine eva kesilerek hazır hale gelir.                                                           (6) 

Gözlem noktasına panel üzerinde çizik, kırık vs. gibi işlemler varsa kontrol edilir.  (7)                                                                                                                                        

130-160 derece arasında ısıtılır.                                                                                      (8) 

Tekrar kontrol edilir ve çerçeve işlemi gerçekleşir satışa hazır hale gelir.                    (9)                                                                                           

Üretilen panellerin alanları ortalama 100 cm
2 

civarında kalınlıkları ise 2.2-0.4 mm dir. 

Yüzeylerini değerlendirecek olursak kare, dikdörtgen ve daire şeklinde olur. 
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Türkiye’nin güneş enerji potansiyeli haritada gösterildiği gibi bölgelere ayrılmış şekildedir: 

 

 

 

  Şekil 2. Güneş Potansiyel Haritası (Fıgura 2. Solar Potantial Map) 

 

2.1 Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojisi 
Bu yöntem sayesinde elektrik üretimi piller ile birlikte depolanarak ihtiyaç olduğu zaman 

kullanma esasına dayanmaktadır. Bilindiği üzere bu maddeler yarı iletken maddelerdir. 

Fotovoltaik Güneş pilleri kristal ve ince film şeklinde 2 Gruba ayırabiliriz. Bu pillerin yapım 

aşamasında en çok genel olarak Kristal, Galyum, Amorf, Kadyum maddeleri 

kullanılmaktadır. (Mete, G., & Heffron, R. 2015). 

2.2 Pasif Isıtma Sistemi 

Pasif ısıtma sistemi güneş enerjisinden direk olarak yararlanarak örneğin; Yapılacak bir 

konutun konumunu, Ön yüzünü ve pencerelerini güneşe göre tasarlaması gibi yapılan 

uygulamalardır. 

2.3 Isıl Güneş Teknolojileri 

Bu sistemlerde Güneş enerjisinden elde edilen ısı direk olarak elektrik üretmek için 

kullanılır. İçerisinde kullanılan kolektör sistemleri ise güneş den maximum enerji alıp daha 

yüksek sıcaklıklara ulaşmak için kullanılmaktadır. Bu sistemlerde yer alan kolektörler ise 

güneş ışığının direk olarak düştüğü alana açıklık alanı ve bu enerjinin absorbe edilerek ısı 

enerjisine dönüştürüldüğü alana ise alıcı yüzey denir. 

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 

622



 

 

 

 

Şekil 3. Deney Düzeneği (Figure 3. Experimental Assembly) 

 

Bu bölgelerin güneş enerjisi potansiyeli bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; 

Doğu Anadolu Bölgesine gelen güneş ışığıyla Marmara bölgesine gelen arasında fark vardır. 

Bundan dolayı yapılacak olan projenin verim hesabından amorti süresine kadar yapılan 

hesaplamalar bunun üzerinden yapılmaktadır.  

Türkiye 36⁰-42⁰ kuzey enlerinde 26⁰-45⁰ doğu boylarında bulunmaktadır. Ortalama güneş 

ısınımı ise yıllık 1303 kWh/m 2 yıl dır. Verilerin de gösterdiği üzere Türkiye güneş enerjisi 

potansiyeline fazlasıyla sahiptir gerekli düzenlemeler gerekli çalışmaların desteklenmesiyle 

güneş enerjisinden bölge, bölge fazlasıyla yararlanılabilir ve dışa bağımlılığının önüne 

geçmiş oluruz. (Koç, E., & Şenel, M. C. 2013)                                      

 

 

 

Şekil 4.Güneş Panelleri Kurulumu 

(Figure 4. Solar Panels İnstallation) 
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Şekil 5. Panel Ölçüleri (Figure 5. Panel Dimensions) 

 

Paneller çatıda en verimli olacak şekilde yerleştirilip açısı ayarlanmıştır. Toplam da güçleri 

270 Watt olarak güçleri belirlenmiştir. Diğer şekiller de görünümleri de mevcuttur. 

 

 
 

Şekil 6. Panel Ölçüleri (Figure 6. Electrostatic Filter) 
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Şekil 7. Panel Ölçüleri (Figure 7. Flue) 
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3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Aylık Tüketimler                                                   Tablo 2. Yıllara Göre Verim                                      

 

                        ENERJİ ÜRETİMİ 

 

AYLAR ENERJİ ÜRETİMİ kWh/Ay 

OCAK 

 

604,6 

 

ŞUBAT 

 

762,7 

 

MART 

 

1298 

 

NİSAN 

 

1763,8 

 

MAYIS 

 

2217,8 

 

HAZİRAN 

 

2333,4 

 

TEMMUZ 

 

2353,9 

 

AĞUSTOS 

 

2076,9 

 

EYLÜL 

 

1621,3 

 

EKİM 

 

1144,7 

 

KASIM 

 

765,8 

 

ARALIK 570 

Ortalama 1459,408 

 

Yıllık 

Toplam 

17512,9 

 

YILLAR VERİM KAYBI PANEL VERİMİ ENERJİ ÜRETİMİ kWh/yıl

100% 100.00% 17512,90

1 99,20% 17373

2 98,40% 17233

3 97,60% 17093

4 96,80% 16952

5 96,00% 16812

6 95,20% 16672

7 94,40% 16532

8 93,60% 16392

9 92,80% 16252

10 92,00% 16112

11 91,20% 15972

12 90,40% 15832

13 89,60% 15692

14 88,80% 15551

15 88,00% 15411

16 87,20% 15271

17 86,40% 15131

18 85,60% 14991

19 84,80% 14851

20 84,00% 14711

21 83,20% 14571

22 82,40% 14431

23 81,60% 14291

24 80,80% 14150

25 80% 80,00% 14010

8. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ  
 

 

626



 

 

 

 

Tablo 1.  Enerji üretimi tablosunda görüldüğü üzere aylık enerji tüketimleri belirlenmiş olup, 

aylık ortalama tüketimleri ve yıllık toplam tüketimi görülmüştür. 

Tablo 2. Belirlenen yıllar üzerinde ilk yılda panel veriminin %100 olduğunu 25. Yılın 

sonunda verimin %80 ne düştüğü görülmüştür. Panel veriminin yıllara göre düştüğünün yanı 

sıra enerji üretiminin de yıllara göre düştüğü belirlenmiştir.  

Tüm bunların sonunda yıllar geçtikçe verim kaybı, panel verimi ve enerji üretimi düştüğü 

görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Malzeme Listesi ve Hesaplamalar 

(Figure 3. Bill Of Materials and Calculations) 
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Enerji tüketimi aylık olarak hesaplanmıştır. İlk yıldan itibaren verim kaybını baz alarak panel 

verimi ortaya çıkmış bununla birlikte enerji üretimi belirlenmiştir. Malzemeler listesi 

çıkarılarak, alınan malzemelerin sonucunda proje üzerinde amorti süresi, Emisyon hesabı, Kar 

oranı, Filtre hesapları yapılarak ortaya çıkan sonuç hesaplanmıştır. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu projede asıl amaç her geçen gün artan emisyon gazlarıyla birlikte değişen iklimler 

sağlık açısından da soluduğumuz havanın temizliğinin azalmasıdır. Burada yapılan proje 

yenilebilir enerji kaynaklarının verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasıyla sağlanmıştır. 

 Ülkemiz de üretim yapan fabrikaların özellikle bacalarına filtre kullanması gerekirken 

neredeyse %50 si maliyet ve maddi sıkıntıları bahane göstererek bu filtreleme seçeneğini 

seçilmiyor. Dolasıyla her geçen gün kullandığımız soluduğumuz havayı ve birçok canlıyı yok 

etmekteyiz. Aslında bu proje temiz ve sonsuz güneş enerjisini kullanarak hem enerjimizi 

sağlamış hem de üretim yapan firmalar açsından filtre sistemini kullanılmış olur. Bu sayede 

dışa bağımlı olan enerjimizi azaltmış, çevreye verilen zararı vermemiş, sağlıklı şekilde üretim 

yapılmış ve diğer insanları bu gibi projelere teşvik etmiş olur. Bu gibi yerlerde yenilebilir 

enerji kaynaklarından en uygunu GES santralidir.  

Filtre sistemi plaklar arasında oluşturulan yüksek gerilim alanından faydalanarak havada 

yüklü bulunan parçacıkların çekim kuvveti ile yakalanmasıdır. Gerekli zamanlarda bakımları 

(girişindeki tozu, pisliği tutan vb. gibi kısımları) yapıldıkları zaman havadaki emisyonu ilk 

zamanla birlikte azalttığı kadar aynı işlemi görür.  

Türkiye’de bu denli yüksek güneş enerjisi kaynağı bulunduğu halde yaygın kullanılması 

üretimden sosyal yaşama kadar birçok alanda değer oluşturacaktır. Yukarıda bahsedildiği 

üzere 2026 yılından sonra Türkiye’den Avrupa’ya ihraç yapan tüm işletmelerin karbon 

salınımı için kontroller yapılacaktır. Sanayi’de kurulabilecek olan fotovoltaik panellerin 

üretimde büyük ölçüde emisyon salınımını azaltacağı beklenmektedir.  

Yapılan araştırmaların %80 ni kullanılan filtrelerin çeşidine kapasitesine göre değiştiğini fakat 

tamamen filtresiz üretimle filtreli üretim arasında %60 ila %80 arasında emisyonu 

azaltıldığını ön görülmektedir. Bu durum doğrultusunda işletmeler, Avrupa Birliğindeki 

ülkelere ekstra vergi ödemeden ürünlerini kolaylıkla ihraç edebilecektir.  

Türkiye’nin ekonomik politikasına etki edebilecek olan bu projenin uygulanabilirliği 

sağlandığında yüksek katma değer getirmesi ve temiz hava ile yenilebilir enerji kaynaklarını 

doğruya kullanılması amaçlanmaktadır. 
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